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Mijn wensch is vervuld geworden. i\Tog voor het einde des loopende t jaars :iet inij ire
bewerking van LiBKER's Realle .ikon het licht. De overtuiging dat er aan eelt dergelijk
werk in onze taal wezenlijke behoefte bestond, heeft mij deze taak doen o one rme . erg ik
ben onder liet afwerken daarvan meer en meer in die overtuiging versterkt geworden.
Nog ben ik van oordeel dat de verspreiding vaat een werk als dit een niet onbelangrijke e
winst zal kunnen aanbrengen voor de meer algemeene kennis der classische oudheid. Het
doel dat ik mij bij de bewerking voorstelde was : „ oen niet alleen aait de leer lingety onzer gym-nasiën en latijnsche scholen, snaar ook aait die der hooge scholen en cyan allen the i n de beoefening der elassiscke letterkunde bli ven belang stellen, een vraagbaak in 1mandei te g even
die zelden te vergeefs door hen zal geraadpleegd worden." Bra •enn alles echter stonden
mid, even als den oorspronklijken .zamensteller, de behoeften der leerlingen aan on :e gy ,-nasiën voor oogen, en daarnaar roest dan ook de iitrigtiiicg en zainennbstelling von liet ge-

heel geregeld worden. %I'at LÜBKtR daarover bij de uitgave ai rijn werk /meft
/me
mcdege
deeld, is grootendeels ook op de wijze vaan inrigting en bewerking one ' 'uit are wan toe-

,passing, en einde hier alzoo in hoofdtrekken eene plaats. — Bij de : wn>emm.aftelling van
dit Lexikon heeft de vervaardiger een tweeledig doel trachten te bereiken, namelijk : om
bi een matigen. omvang van liet geheel, er toch door een beknopte inrigtinn en ineengedrongen druk de noodige volledigheid aait te geven, opdat de leerlingen voor het hooger
onderwij bestemd, daarin over alle onderwerpen (Ier classisehe oudheid, dike in den kring
hunner studiën vallen en niet in de gewone latijnsche en tgrie,kse.lie woordennb )e :en ver®
haard worden, de gewensck `e opheldering zouden kunnen vinden. Daarom stond bij de
uitvoering van dit plan als hoofdzaak op den voorgrond de vraag : op welke wijze halt,
het best voor het nut onzer leerlingen gezorgd en het anti hen te gem en onderwijs net
meest bevorderd worden ? En hieruit vloeide als van zelf eerie beperking van den inhoud
voort tot de voor de leerlingen meest wetenswaardige deden der oudlmeud, en wel vooi mainel k met betrekking tot die schrijvers, die b ij voorkeur op de schalen gelezen en aart
de leerlingen in handen worden gegeven. Het kwam er dus vooral op enen om h an niet
alleen bij het lezen en bestuderen der oude schrijvers
vers een gepast hulpmiddel in handen te
geven, maar ook om van verscheiden belangrijke gedeelten der oud heid cn :a enhany en
voortgaande ontwikkeling hun een juriste schets en een helder beeld voor oogen te stellen, ten
einde hen alzoo meer en meer net den eigenaardigen geest enn het inwendig leren derft oudheed bekend te maken. Om date doel te bereiken enden vele vers /roon le en anders on:a,
inenhangende zaken en onderieerpen tot een aaiteeimyesloten geheel iceceimigd, eng :oo € im/sto
de n _ene reeks van groote, ic teoerige artikels, die het geh,eele onderwerpp als ee,l a „t. e ftgc <^i "k beeld in é ne lijst te .anten vat/en, zoo als ., beeldlaoutvers, beleger°iag, boeken.
bc)uWku na, comoedia, discip inna inilitar•is, divinatio, epos, exec°eitus, geo( r°aphia,
gOOclsdtenst, grammatici, historia, kleeding, lyrische goes e, maaltijden,
a sea.
I3iythOlogiá, Offer, opvoeding, priesters,regeri/t.g 8v()rtnelt., re-gtsj. egttt.[/
e

(atlisc e), 8ehoolwe'en,

e1` `ebePt deit. tooneel en t ooneels elers, toot/ Brij,
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tragoedia, vectigal, volkslied, winden. — Om dezelfde reden werden ook veelal de
aardrijkskundige namen in eene alge7neene beschrijving van elk land of gewest tot eery
geheel vereenigd, en :ells van eenige voorname oorlogen, als de trojaansche, pelopornnesische en punische, een kort, aaneengeschakeld overzigt geleverd.
Tot de behoorlijke uitvoering van dit veel omvattend plan heeft Dr. Li BKER de hul])
van de uitstekendste duitsch.e philologen en docenten aa n de dztit.cc/ e gym ^r sït:, 11lgerOCpen, die hem met de meeste bereidwilligheid hunne medewerking liebbeit geselonkten en wel
ieder in die vakken, die hij zich tot hoofdvoorwerp :finer stuudi'&t gekozen lied. In. de
veronderstelling dat het voor den nederland..chen lezer, ter betere waarder ng van de
degelijkheid van bewerking der hem hier aangeboden stof; niet onbelangrj'k ken zijn.
den oorsprong en de niakers ervan te leeren kennen, heeft de nederlari.dsc //e bewerker
het niet ongepast geoordeeld, hier in 't kort op te geve m irelk aandeel ieder der mnedearbeiders in Du,itschland aan de tiainenstelling ran dit Lexikon gehad heeft. ^.
Van Prof. Dr. CLASSEN, directeur van het gymnasium te Frankfort al. . zijn afkomstig de artt. Brutus, Jul. Caesar en Pornpejus.
Fan Dr. ECKSTEIN, mededirecteur van de Fr°anke'seh e iteri, trog van onderwijs te
lalle, eene reeks bijdragen voor de geschïedenis (Ier romrfel nsche letterkunde : Firinicus.
Flaccus, Julius Floras, Frontinus, Frouto, Gajus, Galenus, Gratius Falisctus, Horteusius, Iccius, Ovidius, Panaetius, Papinianus, Paulus, Pedo Albinovanuus, Peregrinus
Proteus, Persius, Phaedrus, Plinius major, Quintilianus, Sabinus, Tacitus en a.
fan. Dr. IIUDE 1ANN, conrector aan het progymnasium te Leer in liannnnovver, zijn
afkomstig al die bijdragen voor de grieksche en rornein$che geschiedenis, inzonderheid
der laatste, waarvan hierna geene andere bewerkers worden opgegeven, alsmede van eenige
nit de, aardrijkskunde en geschiedenis der letterkunde.
Van Dr. JEassEN te Biel, vroeger leeraar aan het gymnasium te Flensburg, bekend
door z-ijne verhandelingen over het godsdienstig -zedelijke in Euripides, van het midden
k.e reeks bijdragen voor de geschiedenis in 't algemeen en
der letter D, erne aanzienlijke
in 't bijzonder voor de geschiedenis der grieksche letterkunde (en bij uitzondering ook
der latijnsche, zoo als het art Cicero) .
.

I'an JUNGOLAUssEN, subrector aan het gymnasium te eldor f, vroeger leeraar aan het
gymnasium te Kiel, zijn de ant. Catullus en Cilnii.
Van Dr. H. KEIL, privaat docent in de philologie aan de hooge school te Dolle,
bijdragen voor de geschiedenis der romeinsche letterkunde, als : Juvenalis, Laberius, Lu
Plinius minor, Propertius ere a.
-cretius,NgdPavilus,t
Van Dr. PFITZNER, leeraar aan het gyrranasiun. te Parchim, schrijver van eenige zerharnd-elh:ngen over de geschiedenis der romeinsche legioenen, al de artikels over het gr eksche
en romeinsche kr jjgswwezen, alsmede eenige andere uit de antiquiteiten, zoo als boeken,
en in de letters P. Q en R, eenige bijdragen uit het romn..einsche staatsbestuur en burgerlijk leven.
m te Eisenach, bedragen voor de r rneinsehe
Van Dr. Rft,IN, professor aan het gymnasium
oudheden tot het staatsbestuur, regtswezen en burgerlijk leven betrekking hebbende, met
uitzondering van hetgeen op dit veld door Dr. PFITZNER bewerkt werd.
Van Dr. SIEFERT, leeraar aan liet gymnasium Christian€urn te Altona, bekend door
zi j ne verhandelingen op het gebied der oude geographic (Acragas en Zonde Messana),
op Benige 'weinige vitzonderiiigen na (. II DE S : ), al de artikels over de oude aardrijkskunde, maar buitendien, vooral in de tweede helft, vele bijdragen voor de geschiedelrzs in 't algemeen en die der letterkunde in 't bijzonder.
t'an Dr. STOLL, conrector aan het gymnasium te Weilbur°g, vroeger te iladamar. schrijver van het handboek der griekse/te en romeinsche godsdïenstleer enn nytholoyie (in onze
taal vertaald en bewerkt door Dr. E. '4I ExL1.u) en, ucitgerer der grieksche Ant /hol. l yr.,
al de bijdragen uit het gebied der oude godsdie /isoleer en mythologie, alswede van de
epische en lyrische poi^sie der Grieken, en buitendien nog eenige andere aitikel. boo als
,sterrebeelden en winden.
Dr. 'WI ZSCHEL, faro f essor aan het gymnasium te Ei, e^tac/, nam de bep er rig op zie
va al de artikels op dramatische pose enn kunst 'een door kern met voorkeur beoefend
gedeelte der letterk utde) betrekking hebbende ; buiten hen leverde hij, inz..zconnderrleeid in de
tweede heft var2 het werk, een niet gering aa«tal lbdrac end, uit verschillende vaakken,
vooral vit de geschiedenis der letterkunde
`Dr . ZELLE , leeraar aan het gymnaasium te Grei feiiI)t r , in Poiniiieren, vroeger aan de
ver van de bt drageic tot de kennis der attil3lochmann'sche inrigtiilg te Dresden, schrijver
,
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scite staatsrepelin9, heeft de 9rieksc/ie oudheden, met betrekking tot het staatsiTeven geheel
en die V(lfl het buqerlij1e leveii gedeeltelijk bewerkt.
Dr. LÜBKER zelf bewerkte een belangrijk gedeelte van die groote artikels, die een over
zigt van het qeheele onderwerp leveren, zoo als: bouwkunde, beeldhouwers,
romeinsche opvoeding, kleeding, maaltijden, musica, schoo1weeu,
schilders enz., verder bijna al, de artikels die tot de geschiedenis der philosophic
belzooren, benevens een groot gedeelte van de niet door anderen behandelde onderwerpen
uit de geschiedenis der letterkunde, en buitendien al wat verder vereischt werd om aan het
werk de noodige volledigheid te verschaffen.
De medewerking van zoo vele verschillende schrijvers, die dikwijls ieder op z ne w ij oe
onderdeelen behandelden die tot hetzelfde groote geheel behoorden, is oorzaak geweest,
dat er in het duitsche werk vele ongelijkheden en onregelmatigheden, vooral in het verwijzen naar andere artikels, 6f in het behandelen van hetzelfde onderwerp onder een
anderen naam, of in liet niet opnemen van artikels waar naar vroeger verwezen werd,
zijn ingeslopen ; 200 is 0 a. op Aernilia gens verwezen naar Paulus, welk art, echter te
verçjeejs gezocht wordt, zoo is L. Sergius Catilina tweemalen behandeld, én onder Catilina
én onder Sergius - Bene vergelijking met het oorspronklijke werk zal den lezer hoop
ik de overtuiging schenken, dat deze onregelmatigheden in de nederlandeche bewerking zoo
veel mooglijk vermeden zijn. Daarenboven is ter bevordering van de bruikbaar heid van
het werk (ten gevolge van eene mij door een bevoegd beoordeelaar gemaakte opmerking),
bij verwijzing naar de groote artt., om den lezer het nalezen van het geheele artikel te
besparen, na let/er C, meestal de kolom aangewezen, waarop de behandelde zaak te vinden is.
Ook in de orthographic verschilt de nederl. bewerking geheel en al van de iioogduitsche.
De duitsche geleerden zijn sedert eenigen tijd gewoon de grieksche eigennamen naar het
9rieksche taaleigen te schrijven, ofschoon zij toch weder in sommige gevallen, zoo als mij
ook uit dit woordenboek op nieuw gebleken is, in de strenge toepassing dezer gewoonte
niet consequent zijn. Onze leerlingen 2ijn weer aan de traditionele latijnsche vormen der
eigennamen gewend, daarom heb ik vooral in een woordenboek aan dezen vorm de voorkeur çjegeven, terwijl daardoor tevens het bonte aanzien van dooreengemengde lat. en
grieksche vormen eenigzins vermeden werd, cciie verscheidenheid die nu reeds menigeen
bevreemden zal, daar de grieksche vorm van gemeene naamwoorden voor uitsluitend
çjrieksche zaken wei is moeten behouden blijven, terwijl vele groote artikelen, met den
hooçjduitschen naam aangegeven, onder eene nederduitsche hoofdbenaming behouden zijn,
zoo dikwijls het den zamensteller en bewerker voorkwam dat de leerlingen het woord
eener min bekende zaak eerder in hunne moedertaal dan in de classische zouden opslaan. Nog zij hier opgemerkt dat ía de nederlandsche bewerking bij de aanhaling yea en Ierwijzing naar de classische schrijvers de tot flU toe gebruiklijke namen gekozen zijn, ten einde
onze leerlingen op geen dwaalspoor te brengen; zoo zijn 0. a. in de aanhalingen de vormen
Q (ljflCt. en Virg. behouden, hoewel ter plaatse waar zij in hun hoofdartikel voorkomen,
de meer juiste schrijfwijze van Quintilianus en Vergilius opgenomen is. Overigens moeten
in deze verwijzingen naar de bronnen geenszins de bewijzen gezocht worden voor de waarheid
van de door de verschillende medewerkers ontwikkelde meeningen en medegedeelde feiten;
Men beschouwe ze slechts als aanwijzingen voor de leerlingen om hen met die plaatsen der
schrijvers bekend te maken, waar zij over de behandelde stof nog meerdere iniichtng zouden kunnen ontvangen, en als zoo vete aansporingen tot nader eigen
zingen naar nieuwere schrijvers en ophelderende geschriften van lateren tijd zijn slechts
zeer zelden opgenomen alleen naar zeer algemeen bekende werken is een enkele maal verwezen, ook al on den leerling op de belangrijkheid van zoodanig werk of geschrift
opmerkzaam te maken. Had men hierin eeniçje uitvoerigheid of volledigheid willen betrachten, de omvang van het werk ZOU er te zeer door zijn toegenomen, en liet hoofddoet van
dit woordenboek ware daarbij al ligt uit het oog verloren.
Moeilijk was het bij de behandeling der verschillende onderwelpen de juiste grensscheiding te bepalen van tijd en plaats waarin men zich zou bewegen. De duits che verzame
laar had zich tot regel gesteld, buiten de Grieken en Romeinen ook de overige volken,
waar en wanneer zij met gene in aanraking komen, in zijne beschouwing op te nemen.
Ook wij hebben geoordeeld die grenzen niet te moeten overschrijden, maar hebben toch ook
binnen die grenzen nog eenige artikels opgenomen, die daarin naar ons inzien niet moyten
gemist worden wij noemen hier o. a. slechts het art, Herodes. Ook hebben wij onze bewerking verrijkt met verscheiden geographische namen, die naar ons oordeel belangrlfh ie
waren om eene opname waardig te zijn en bij de aardrijks kundigen Strabo, Jtole--noeg
;

;
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naeus en Pausanias voorkomen. Namen, die slechts in oude itineraria of de tabula peutinger. gevonden worden, lagen buiten de grenzen van ons bestek. - iVat de staat en letter-.
kundige geschiedenis betreft, hierin hebben wij de algemeen aangenomen çjrensscheiding der oude
çjeschiedenis ook OUS tot reçjel gesteld, eene enkele uitzondering hebben wij ons om de be-.
langrijkheid van $oinmiye personen en raken in hunne betrekking tot de classisehe oudheid
veroorloqfd ; dit yeldt vooral van hetgeen op het romeiische rept betrekking heeft.
In het oorspronklijke werk zijn hier en daar afbeeldingen in houtsnêe gevoegd van de
beschreven en verklaarde voorwerpen, alsmede eenige topographische afbeeldingen en platte
gronden van sommige steden en landstreken. Voor hoe nuttig en doelmatig wij dergelijke
afbeeldingen ook houden om den leerling van vele zaken een juister begrip en eene meer
aanschouwlijke voorstelling te geven, de uitgever heeft ran het opnemen van dergelijke a
beeldingen moeten afzien, ten einde de kosten van het werk niet buitengewoon te verzwaren en door eene verhooging in prijs de aanschaffing ervan niet te bemoeilijken. Door
verwijzing naar bekende afbeeldingen of goede kaarten is op een paar plaatsen in dit gemis voorzien geworden.
Door een onbegrijplijk vergis zijn twee belangrijke artikels overgeslagen, die nu onder
de aanvullingen zijn opgenomen.
Eindelijk heeft de bewerker in een alphabetisch register aan het slot van het werk de
namen opgegeven die door hem als hoofdartikels zijn opgenomen ; gedeeltelijk zijn die wel
in het oorspronklijke werk behandeld, dock missen daar de aanwijzing der plaats waar ze
te vinden zijn, gedeeltelijk worden zij daarin niet aangetroffen en zijn van zijne hand afkomstig. ":i• vleit zich dat zijne bewerking zoowel daardoor, als door de in verscheiden
artikels opgenomen verbeteringen en bijvoegingen (die echter moeilijk konden worden kenbaar gemaakt) in bruikbaarheid wel iets boven het oorspronklijke zal vooruit hebben, waartoe zeker ook de door hem hierbij gevoegde verklaring der meest voorkomende verkortingen
en de opgave der aangehaalde schrijvers (in het oorspronklijke werk niet te vinden) het
hare zullen bijdragen.
Ten slotte voelt hij zich gedrongen hier openlijk aan zijnen geachten ambtgenoot, Dr. J.
C. VAN DEVENTER, zijn opregten dank te betuigen voor de hulp, hem in het nazien der
proeven en het zorgen voor eene naauwkeurige correctie, bewezen. Aan zijne op?nerkinqen
en aanwijzingen heeft de tegenwoordige bewerking menige verbetering te danken, en moge
zijn aandeel in de volmaking van dit werk al niet aan den lezer kunnen worden aangewezen, door mij zal de eer, die hem daarvan toekomt, nimmer betwist maar steeds dankbaar erkend worden.
Mogt nu de uitkomst mijne overtuiging bevestigen, en mogt de taak, die ik op mij nam
en thans, te midden van drukke ambtsbezigheden ten einde heb gebragt, een nuttig en
bruikbaar werk aan onze nederlandsche studerende jongelingschap in handen leveren, ik
zal mij den tijd en de moeite aan dien arbeid besteed nimmer beklagen.

J. I). VAN HOËVELT.
1)ORDRECHT,

Nov. 1857,

VERKLARING DER MEEST VOORKOMENDE YERKORTINQEN

a.

,,

boven.

,,
,,

Dindorf.
dat is.

,,

fraginentuni.

geb.

,,

genitivus.

gest.

gestorven.
kolom.

kol.

,
,

Sc.

S.C. of S.Cous,
sing.
i subst.
t.
teg.
t. a.P.

geboren.

gen.

beteekent Olynipiade.

01.
0. V.
pier.

beteekent andere.
adjectivum.
,,
aldaar.
,,

adj.
aid.
b. en boy.
Ddf.
d.i.
fr. offrag.

V.
V. C .
verg.

libri.

midden.
meer plaatsen.

Z.

n. C.

na Christus.

z. a.

0.

onder.
onder anderen.

Z. V.a.

M.

m. P.
0.

,,

a.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Oude Verbond.
pluralis.

scilicet.
Senates (bnsultum.
singularis.

substantivuin.

thans.
tegenwoordig.
ter aangehaalde plaats.
verder.
voor Christns,
vergelijk.
zie,
zie aldaar.
zoo veel als.

OPGAVE DER AANGEHAALDE SCHRIJVERS.
Aesch.
Ag.
Choëph.
Eum.
,,Pers.
Prom.
S. c. Th.
Suppi.
Aeschin.
in Tim.
,,
de f. leg.
,,

in Ctes.
Anim. Marc.
Andoc. de Myst.
App. b. c.
,, Cdt.
b. Hisp.
Arr.
,,

Ind.

,,

Apollod.
Apollon. Rh.
Arat. Phaen.
Aristoph.
Acharn.
,,

Av.
Eed.

beteekent Aeschylus.
,,
Aga m emnon.
Choëphorae.
,,
Eumenides,
Persae.
,,

,,

Prometheus.

,,
,,
,,

Septum contra Thebas,
Snpplices.

,,
,,

Aeschines.
in Timarchum.
,,
,,

,,
,,
,,
,,

de falsa legatione.

,,

in Ctesiphontem.
,,
Ammianus Marcellinus.
Andocides de Mysteriis.
Appianus helium civile.

«

historia Celtica.

,,
helIum Hispaniense.
Arrianus Expeditio Allexandri magni.
Jndica.
Apollodorus Bibliotheca.
Apollonius Rhodius.
,,
Aratus Phaenotnena.
,,
Aristophanes.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Acharnes.
Ayes.
Ecclesiazusae.

XI'

Aristoph. Eq.
beteekent Aristophanes. Equites.
Lys. of Lysistr.
Lysistrata.
Nub.
Nubes.
Plut.
liutus.
1
Ran.
Ranae.
,,

.,

Thesm.
Vesp.

Thesrnophoriazusae.
Vespae.

Aristot.

Aristote'es.

de An.
de Coel.
Poët.
Pout.

Rhet.

"
,,

,,
,,
,,

Athen.
Auct. (of Caes.) b. Afr.
b. Hisp.

,,
,,

Aug. de civ. d.

Caes. b. c.
b. g.
Capitol. Gord.
Cat. r. r.
Catull.
Charis
,,

,,
,,

Cie.

()

de Anirna
de Coelo.
Poëtica.
Politica.
Rhetorica.
Athenaeus.
,,

Auctor (of Caesar) belli Africani.
,, belli Hispaniensis.
Augustinus de Civitate Dci.
,,

,,

Caesar de Bello civili.
,,
de Bello Gallico.
Capitolinus vita Gordiani.
Cato de re rustica.
Catullus.
Charisius.
Cicero.

Rlzetorische sclirsften).

Brut.
Herenn.
Or.
,, de Or.

Brutus.
Auctor ad Herennium.
Orator.
,,

(2) Redevoeringen).
Arch.

Baib.
Cat.
Cinerit.
Dejot.
Divin. in Caccil,
IFlacc
Font,
FEar. resp.
« Leg. agr.
,,Leg Man.
«

,,

,,

de Oratore.

pro Archia poëta.
P'.° Cornelio Balbo.
in Catilinam.
pro Cluentio A.vito.
pro rege l)cjotaro.
1)ivinatio in Caccilium.
,,
pro L. Flacco.
pro M. Fontejo.
de Haruspicurn responsis.
de Lege agraria

,,
pro Lege Manilia (ook de imperio Iompeji)
,,
,,
pro Milone,
,, Mil.
pro L. Murena.
,,Mui'
,,
de petitione consulatus.?
,, de pet. cons.
,,
,,
Orationes IPhilippicae.
,, Phil.
Blanc.
pro Plancio
,,
,,
«
de Provinciis consularibus.
« Pr. cons.
«
post rediturn in senatu
,, p. red. in sen.
,,
n
Quint
pro Quintio.
"
«
Rab. perd.
pro Rabirio perducllionis ren
pro Rabirio Postumo.
« Rab. Post.
,,
«
Rose. Am.
pro Roscio Amerino
pro Roscio Comoedo,
« Rose. Corn
«
"
pl'O Sestio.
« Sest.
"
,,
pro M. Tullio.
" Ttill.
in Vatinium.
« 'Vat.
Verr.
in Vcrrern.
,,
n
(3) Brieven).
ad Att.
epistolac ad Atticnrn,
,,
«
ad Fam,
ad Fareiliares.
,,
«
ad Quinturn fratrein.
n ad (Qu.) Q. fr.
(4) P/iilosop1ische werken).
Acad.
Acaclemica.
,,
Acadernica priora
,, Acad. pr .
,,
de Arnicitia (ook Laelius).
,, de Am.
,y
de I)ivinatione.
,,Div.
n
Fat.
de Fato.
«
de Finibus bonorum et nialornm.
« Fin.
Legg.
"
de Legibus.
,,
,,
,, N. D. of Nat. D.
de Natura Deorum,
S

,,

XIII

Cie. Off.
de rep. of repi.
« de Sen.
Tim.
Tusc.
(5) Fragmenten).

Arat.
Colum.

,,

Curt.
I)emosth.
Aristocr.
Boeot.
Cherson.
Con.

,,
,,
,,Cor.
Euerg.
,,
f. leg.
Hall.
«
Lept.

Mid.
Olynth.
Phil.
Spud.
Tim.

«

Diod.
Diog. Laërt.
Dion. Hal.
Etym. magn.
Eur.
Androm.
Bacch.
El. of Electr.
Flee.
Hel. of Helen.
Hippol.
Iph. Aul.
Taur.
Med.
Or.
Phoen.
« Suppi.
« Troad.
Euseb. praep. cv.
Fest. v. 5.
Flor.

Front.
Gel].
H. d. A.
Hdt.
Heraci. Pont.
Herodian.
Hesiod.
Opp. et D.
Scut. H.
Theog.
Hirt. (of Cues.) b. Alex.
Horn.
,, TI.
Od.
Hymn. Cer.
M
Mere.
,,
,,
,,

,.

,,

,,

«
"

,,

a. P.
Ep.
Epod.
, Od.
, Sat.
Isecrat

Aratus.

Columella.
Curtius.
Demosthenes.
in Aristocratem.
adversus Boeotum,
«
de Chersoneso.
,,
in Cononem,
,,
,,
de Corona,
,,
I
adversus Euergetem.
«
de falsa legatione.
de Halonneso.
adversus Leptinem
in Midiam.
Orationes Olynthiacae.
Philippicae.
,,
adversus Spudïum
in Timocratem.
Diodorus Siculus.
Diogenes Laërtius.
I)ionysius Halicarnassensis.
5
Etymologicum magnum.
Euripides.
Andromache.
Bacchae.
,,
Electra.
,,
Hecuba.
,,
Helena.
,,
Hippolytus.
Iphígenia in Aulide.
,,
in Tauris.
,,
,,
Medea.
,,
Orestes.
«
Phoenissae.
,,
Supplices.
,,
Troades.
,,
Eusebius praeparatio evangelica.
Festus de V'erborum significatione.
Florus.
Frontinus.
5
Aulus Gellius.
Handelingen der Apostelen.
Herodotus.
Heraclides Ponticus.
Herodianus.
Hesiodus.
Opera et dies.
Scutum Herculis.
,,
Theogonia.
Hirtius (of Caesar) bellum Alexandrinum.

P.
,,
'Ven.

Hor.

,,

beteekent Cicero de Officiis.
de Republica.
de Senectute (ook Cato major).
,, Timaeus (ook de universo).
Tusculanae disputationes.
«
,,
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"

Homerus.
Ilias.

Odyssea.
Hymnus in Cererem.
in I1ercnrïurn.
99
,,
in J'anem.
,,
,,
in Venerem.
Horatius.
de arte poëtica (ook ad Pisones).
,)
,,
Epistolae.
Epodae.
Odae.
Satirae,
Isocrates,

XIV

Isocrat. Euag.
Paneg.
Joseph. b. Jud.
.Justin.
Joy.
Lactant.
Liv.
Epit.
Luc.
Lucan.
Lucian.
Hermot.
fist. conscr.
Macrob.
Philopseud.
Salt.
Lucret.
Lys. Eratosth.
Macr. Sat.
Mart.
Mel.
Nep.
Ale.
Att.
Cat.
,,

,,

Con.
,,

Dat.

beteekent Isocrates Euagoras.
Paregyricus.
,,
Flavius Josephus de bell o Judaico.
Justinus.
Juvenalis.
5
Lactantius.
Livius.
Epitornae.
Lucas.
Lucanus.
Lucianus.
Hermotirnus.
de Historia conscribenda.
Macrohii (ook Longaevi).
Philopseudes (ook Incredulus).
de Saltatione.
Lucretius Carus.
Lysias in Eratosthenem,
Macrobins Satiricôn.
Martialis.
Pomponius Mela.
Cornelius Nepos.
Alcibiades.
Atticus.
't

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

I

,,

,,

Epam.

,,

It

Eurn.

,,

,,

,,

,,

Hann.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Paus.

,,

Them.

Numen.
Oros.
Ovid.
A. a.
Amor.
Fast.
,,
,,

,,

Fier.

It

Met.
Pont.
Rem. am.

It

Trist.

Paus.

Fed. Alb.
Ped. Diosc.
Philostr, v. Apollon.
Pind.
,, Isth.
,, Nem.
,, 01.
,, Pyth.
Plat.
Alcib.
Apol.
Charm.
Gorg.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Legg.

12

Asin.
Au!.
Bacch.
Capt.
Cs

,,

Datames.
Epaminondas.

Eumenes.
Hannibal.
Pausanias.

Themistocles.
Alexander Numenius.
Paulus Orosius.
Ovidius.
Ars amatoria.
Amores.
Fasti.
).
I-Ieroïdes.
Metamorphoseon libri.
,,

,,

,,
Epistolae ex Ponto.
,,
Remedia amoris.
Tristia.
It
Pausanias.
Pedo Albinovanus.
Pedanus l)ioscorides.
Philostratus de vita Apollonii Tyanensis.
Pindarus.
,,
Isthmiae.
Nemeae.
,,
,,
Olympiae.
,,
Pythiae.
Plato.
Alcibiades.
Apologia Socratis.
Charmides.
Gorgias.

de Legibus.
Phaedo.
Phaedrus.
Protagoras.

Phaed.
Phaedr.
Protag.
Pep. of Repl.
Symp.
Theaet.
Plaut.

,,

Cato.
Conon.

,,
,,
,,
n

de Republica.
Symposium.
Theaetetus.
Plautus.
,,
Asinaria.
,,
Aulularia.
Bacchides.
Captivi
Casina.
',

xv
Plant. Men.

beteekent Plautus Menaechmi.
,,
Miles gloriosus.
Poenulus.
Stichus.
Plinius major Historia naturalis.
Plinius minor Epistolae.
,,
Plinius minor Panegyricus.
P1utarc1ius.

Mil. gi.

,,

Poen.

,,

Stich.

,,

,,

,,

Pun.
Pun. ep.
Pijn. pan. of paneg.
Plot.
(1) Levens).

Acm. Paul.
Ages.
Alcib.
Alex.
Anton.
Arat.
Arist.
Artax.
Brut.
Caes.
("am.
Cat. m.
Cat. min.
Cleom.
Crass.
l)ein.
1)emetr.
Eum.
Flam.
Gaib.
,, C. Graceb.
Tib. Gracch.
Luc,
Lys.
Mar.
Nic.
Num.
Pelop.
Per. of Penicl.
Philop.
Phoc.
Pubi.
Pyrrh.
Ron].
,,

Aernilius Paulus.
Agesilaus.
Alcibiades.
Alexander.
Antonius.
,,

,,
,,

,,

,,

Galba

,

Sert.

Cajus Gracchus.
,,
Tiberius Gracchus.
Lucullus.
Lysander.
Menus.
Nicias.
,.
Numa.
,.
Pelopidas.
Pericles,
Phulopoemen.
Phocion.
Publicola.
Pyrrhus.
Romulus.
,,
Sertonius.
,,

,,

,,

Sol.

Solon.
Sulla.
.,
Themistocles.
Theseus.
,,

Sull.
Them.
Thes.
Tim.
(2) P1ii1osop1isc/e wee/een).
Exil.

Is.
Quaest. Gr.
,,

Aratus.
Aristides.
Artaxerxes.
Brutus.
Caesar.
Camillus.
Cato major.
Cato minor.
Cleomenes.
Crassus.
Demosthenes.
Demetrius.
Enmenes.
Flainininns.

Rom.

,,

Timolcon.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,.

,,

de Exilio.
de Iside.
Quaestiones Graecae.
,,
Romance.

Pol.

,,

Poll
Polyaen.
Prop.

,,

Polybius.
'Pollux.
Polyaenus.

,,

Propertius.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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Qnintilianns.
Salnstius de hello Catilinanio.
,,
,, ,, Jugurthino.
M. Annaeus Seneca Controversiae.
L. Annaeus Seneca.
,,
de Beneficiis.
de Brevitate vitae.
,,
,,
de Clementia.
,,
Epistolae.
Quaestiones naturales.
,,
C. Silius Italicus.
Sophocles.

Quin et.

Sal. Cat.
,, Jug.
Sen. Contnov.
Sen. of Senec.
Benef.
,,
Brev. vit.
Clem.

,,
Sil.
Soph.

Ep.
Quaest. nat.

XVI

Soph. Ant. of Antig.
El.
,,
,,

beteekent Sophocles Antigone.
Electra.
,,

0. of Oed. c.

,,

0. of Oed. r.
Phil.
Trach.

,,

,,

,,

Spart.
Hadr.

Sev.
Ver.
Stat. Theb.
Suet.
,,

Aug.

Caes.
Cal.

,,

«
,,

,,
,,
,,

Hadrianus.
Severus.
Verus
P. Statius Thebaïs.
Suetonius.
Augustus.
C. J. Caesar.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Caligula.
Claudius.

,,

,,

,,

Gaib.

,,

,,

Galba.

Gramm.

,,

,,

de illustribus Grammaticis.

Ncr.

,,

,,

Nero.

Otho.

,,

,,

Tib.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

I Vit.
Tee.
,, Aar.
Ann.
Dial.

Germ.
Hist.
Or.

Ter.
Adeiph.
Andr. prol.
Phorm.

Theocr.
'fib.
Val. Max.

Varr. 1. 1.
Veg. of Veget.

Vellej.
Virg.
Aen.
I, Eel.
,, G.
Vitr.
Vop.
Aurel.
I, Car.

Numer.

Xen.
Ages.
Anab.
Cyn.
Hell.
,, rep. Ath.
«
,, Lac.
,, Vect.
Zosim.
91
27

,,

Claud.
Dom.

Tit.
Vesp.

,,

Oedipus Coloneus.

,,

,,
Oedipus rex (tyrannus).
Philoctetes.
Trachiniae.
Aelius Spartianus.

,,

,,
,,
.,
,,
,,
«
"
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
I,
'I
,,
7,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
11

,,
Tacitus,
,,
,,
,.
,,
,,
,,

1)ornitianus.

Otho.
Tiberius.
Titus.
Vespasianus.
Vitellius.
Agricola.

Annales.
1)ialogus de causis corruptee eloquentiac.
de Moribus Germanorum.
Historiae.
de Oratoribus.

Terentius.

Adeiphi.
,,
Andriae proogus.
,,
Phormio.
,,
Theocritus.
Tibullus.
Valerius Maximus.
Varro de lingua latina.

Vegetius.
Vellejus Paterculus.
Virgilius (ook Veig.)
Aeneis.
,,
Eclogae (ook Bucolica).
,,
Georgica.
,,
Vitruvius Pollio.
Flavius Vopiscus.
Aurelianus.
,,
11
Carus.
41
72
Nuriierianns,
,,
,,

Xenophon.
Agesilaus.
,,
Anabasis.
"
Cynegetica (de venatione).
«
Hellenica.
,,
de republica Atheniensium.
I,
Lacedaemoniornm,
,,
,,
,,
de Vectigalibus.
,,
Zosimus.

I,
e1ooi
dcxw, heette Lij de IRoiiiei- uit het leger van Turnits (1001 Eniva1i
;i1)c1Is,
nen voornamelijk de tafel, waarop 't zij aan dcii (VInG. AEN. 9 9 344.)
maaltijd, 't zij tot sieraad, kostbaar goud en zilver-Ab as, z. 1) anon S.
b1aIoinns of AbIaIouîmns staruwerk uitgestald werd, buffet of pronktafel (ccc.
2, 4, 16, 25. PLIN. 27, 2, 6.) Het blad was de af van een koninklijk geslacht uit Sidoii, was
meestal van marmer, soms van zilver, zelden van echter aren en daardoor genoodzaakt met seatercitrus, ahorn of cederhout ; de vorm gewoonlijk (Ilagen en tuinmanswcrk den kost te winnen
vierkant, zelden roncl nu en dan ook met een ver- Alexander de Groote, die hem om zijne regtscha
rand er ons; de poot was van ivoor of penheid had leeren achteis, usaakte hem koning-bevn
kostbaar delisch metaal. - Ook noemde men van Sidon en schonk hem, behalve het om de stad
abaci de paneelen in de kunstig bewerkte marme- liggende land, een groot gedeelte van den perzi
(iLIN. 33 2 56. VITR. 7 9 3 2 10.), soass schen buit (CURT. 4, 3 9 19. 4 9 21, 23 7 26, JUSTIN.
-renwad
ook de bonte vakken in een mosaiken vloer; ver- 11 11 , 10 8).
%ilëra, 'A)pe 1) stad in Tin'acië hij den
der nog speelborden, waarop met schijven of dobbeisteenen (alea) gespeeld word; eindelijk tafels mond van den Nestns Karasu), volgens de overievemet zand of meel voor mathematische berekenin- ring gebouwd door Hercules, op de plaats waa ziji
gen en figuren, rekenhord (aEses. 1, 132). lieveling Abderus door de paarden van Diomedes
Ab&idir, iisoenicisehe naam, gr. Çeiu?o, van verschenrd was ; volgens het geschiedveihaal geeen kegel- of wigvormigen steen, het voorwerp van sticht door Timesius von Clazoiocnae omstreeks
symbolische vereering, waartoe misschien neerge- 656 v, C. (tiDy. 1, 168.). Later (543) werd de
vallen meteoorsteenen aanleiding gaven. Zulk een door de Thraeiërs verwoeste stad door voiksvergaf Rhea. aan Cronos te slikken in plants van den huizers van Tens weer herbouwd. Veel leed 4j
pasgeboren Zeus, dien hij op die wijze wilde van de Perzische legermagt (tiDy. 7, 109, 120,
ter later
weer onnkeech
afha
boden, om niet door hem van de regering beroofd 126. S, 120.), werd
te worden. 1-lij slikte hem in op den berg Than- lijk, bloeijend eniaagtg, tot dat zij, ten gevolge
masion in Arcadië, maar braakte kern weder uit ten eerier san de Triballidrs geledene nederlaag (376) ,
gevolge van cane door Metis bereide artsenij, waar- haar staatkundig gewigt verloor. iets tijde der
na hij naast den iytIsisclse1 tempel te Delphi he- rOmeillscJJe iieerseitappj verkreet zij, na door
waard en op feestdagen met olie begoten en met Hortensius onregtsaardî bestormd en gepkinderd
'wol bedekt werd (PAus. 10, 24. anise. 5, 3, te zijn, hare vrjheid weder (atv. 43, 4). Tot in
de middeleenwen kosest haar naam voor. Thans
.ttbae of .itha, "AÇiru, overonde stad in vindt mcii hare mInco hij Polystilo. Ofschoon isi
ihocis met een beroemden tempel van Apollo, Abdera vele beroemde mannen voortkwemen, z. a.
daarom ook in den heiligen oorlog gespaard, in dc lagehende wijsgeer" Denioeritus,Frotngoras, de
het gebergte digt bij de boeotische gienzen (tDT. gesehiedschrijver Hecataeus en a., waren toch hare
8, 27, 33, 134.). iiswotiers wegens stompheid en bekrompeniteid
(Cie. AD ATT. 4, 16. N. D. 1,
Abantes "AralTa; of van thracischen oor- van geest berucht
e1)CC best Hipposi tes in t i s sit
63 ) (1
pione of (uDT I 14f ) tot het ionisc s s as I oud 2

IL,Wt
hehooiende uit 1 hocis imei Fnhoea s ciIiuisc en (le cl d t s s ienilt ziel e ii aid t ss c
oudste bewoners van dit eiland onder aanvoerinsr denkvermogen verzwaktess, en waartcden hij het nices oi is ei s EN 1 0 () a
van T icphenoi ti ol I en zij met 40 sch eii its si mid . tubes ei
1

rwje (IL. 2 536 ) ss esibij zich ooi de zoneii salt daar een di' Jst PL Ci d isI

c i Os i
T heseus socgen (tLUT TIlES 16.). Up on i a tiudji a of cisooc so n s s oem 1 oc
die A1)dct i er - 2) t I ie Ii
S utogt leden zij loot 8 chcpen chi Thi ciii hij liet I C )
ceraunisehe voorgebergte. Zij doen zich kennen inia Baetica, t. eDIre, gesticht deO5 iPhOO;L
als woest, met lant hoofdhaar van achteren 1 ciers.
Abdrus, z. A U d a r a.
(lsnDz'i XOi6W5TP).
AsbdOLOflYflIUS' a. Ah (1 a 1 (5 it y 155 U S
.sbantiades, z. P a r s e n t. 1
at I I
t iI
Abanhfts Z. t) eis 'iw
AbeHa of' Av&1a
.%bàris, "AI4vpt;, 1) wonderdoener cii priester 1 sehe volkplanting in Cainpanik (.iuse'sse. 12 C, I , I 3.),
van Apollo, van onzekereis leeftijd, wiens locate door 1 niet ver vaii Aula, t. AvoIds veechie, met hede sage op velerlei wijze is opgesierd. Van Apollo langrijke
booinkwee)jen.
van haat eh/fera (eten .
ket
ontving hij eelt gouden pijl, waarop hij door de AEN. 7, 740), wssamoncier grsnaatappeis en hazellucht reed (viUpo3siTr1); voorspellend trok hij door noten (nines Aeei/rosae, loiN. 15, 24 1(;, 52.).
Giiekenland, genas ziekten door zijn enkel woord, 1
Abeöna (v. eSso), roineirteehe godheid, die ieieii
vervaardigde allerlei zoeri- en wijformulieren, en op reis gaande aaliriep, terwijl A d e P n a de teleefde zoiider voedsel te gebruiken (IIDT 4, 36.) : rugkeerenden beschermde (AUGUST, 15E CIV, P. 4
00k maakte hij een einde aan eeoc in Sparta 21.).
oigcn
ieeiseliende Pest en bouwde voot hosr css- ri
s clutch mus sdc s o
A ri
AJ,
C Iii (situ
t ioi ITo
is tempt I (PAT S 3 1 '1 22.). - 25 lvi ij. see
Ti ols ni i t Sri ti a (

Abila

-

merus (IL. 13, 6.) met de Galactophagen en g ippomolgen onder de deugdzaamste menschen ver
zonden zij gezanten (cue T.-meld.TotAxanr
7, 43. ARu. 4, 1.).

.cademia.
werd uitdrukkelijk door Pornpejus verboden it
zijne lex de nacwj stratibus (LZV. En. 108. SUET,,

CARS. 28.). Julius Caesar kreeg door de lox cacUia vrijstelling van deze wet, z. J is 1 i u s C a e s a r
en 1 e x C a e I i a. -- Over de geregtelijke gevelgen der afwezigheid z. j ct i c i u in en c o n t u as a c i a.

f bi la, t. Nebi Abel, stad en kasteel in
Coelesyrië op de middelste bergketen, die van binAJ)sy f s (Aps.) "t .Jp Lo:, zoon van A.eëtes,
liopolis zuidwaarts maar den Antilibanon loopt; zij
werd door de Romeinen aan Herodes Agrippa ge- koning van Coleus en broeder van Medea. Toen
schonken (JosErii. ANT. JUD. 7, 11, 4. 14, 7, 4. deze met Jason wegvlugtte, erns zij Absyrttis
1 5, 10, 1. 19, 5, 1.). Zetel der tetr:archic Abilene; mede. Toen haar vader haar vervolgde en bijna
later Clandiopolis (PoL. 5, 71, 2.).
had ingehaald, doodde zij haren broeder, sneed
.da res, vorst van de bergbewonende In- j het lijf, in stukken, `-elke zij langs de kusten verdiërs in het gebied van het tegenwoordige Kasch- strooide, waarschijnlijk lij Tend (daarnaar gemir. Hij zond gezanten tot Alexander den Groote, noenid ? OVID. TuuST. 3, 9, 30.) in Moesiii, om alals teehen zijner onderwerping. Tot loon daar zoo haren vader door het verzamelen (Ier ledein
kreeg hij verf rooting van gebied, erfelijk in-vor ten in zijne vervolging te vertragen (cie. u < i. .
AN. 9, 22.). Eerie dergelijke iillar de kusten der
zijn geslacht (cuRT. 8, 43, 13. 47, 1. 9, 1, 7. 10,
adri.atische zee verplaat s te sage is waarschijnlijk.
3, 20. ARR. 5, 20, 5.).
1 Jec U. Zoo Iang er socii in het ronleinsel.e ontstaan uit den naam der dine/an . usyrtides op
leger waren, werden daaruit behalve de ex'traorcdi- de kust van Iliyrië (auoLL. union. 4, 338 en v.
narii Zog Gene halve cokrors voetvolk (168 lean) I 460 en v.).
en eerie turma ruiterij (40 man) gekozen, om in
bn1ttes, ri goo?(rf^`, satraap van Darius
m oeijelijhe omstandigheden door den veldheer -;'e- Codornannus in het landschap Susiana. Toen
hruikt te worden. Er waren alzoo ablecti pcclites Alexander de Groote in aantogt was, zond hij hera
zijnen zoon te gemnoet en onderwierp zich vrij\vilen e(7rcite.s.
A:bniba moes, het gebergte het zwarte woud, lig aan hem, waarvoor hij in zijde satral)ie bemoos Istro poter, verg. PLIN. 4, le, 24. TAC. GEu M. 1, vestigd werd. Toen hij echter op Alexamiders togt.
waar het motte et cicmuiter editeiis nrzonntis juysnn naar Indië slecht voor liet legen gezorgd en lie?,
gebrek had laten lijden, werd hij op 's konings beheet.
Abofla, d14oX voor d'ru)o?, , een dubbele vel na zijne terugkomst inzet den dood g'estra.ft,
mantel zonder mouwen, die omgeslagen en in den (CURT. 5, 8, 8. z. a. Mi1TZEL n CII 9, 17. ska n. 7, 4.).
Abuli1antia, persoonsverbeelding bij ('te
oorlog gebruikt werd, het tegenovergestelde van de
toch; soms ook de kleeding der wijsgeeren, in 't ilomeinen van den «v e r v 1 o e d ; op de munten
bijzonder der cynische (MART. 4, 53) en stoïsche der keizers komt zij dikwijls voor, even als .)emeter ,afgebeeld, niet een omgekeerden horen ties
(rrrajor° abolla, Juv. 3, 115.).
A org Ines, W^ Tcryi'o'dz , de oorspronkelijke overvloeds.
Ab y- 1o, 'Aftiao ;, 1) stad in Azië aan liet
bewoners van een land in tegenstelling van de
daarheen verhuisde volhplanters : in 't bijzonder een naauwste gedeelte van den Heilespoiit, t. Av oude volkstam in Latium, waarschijnlijk van pelas- do, reeds aan Homerus bekend (ma. 2, 836), later
gischen oorsprong, in het land der Reatini aan Bene colonie van Milete, beroemd door den over(ion voet der Apennijnen ; zij woonden eerst in togt van liet perzische leger onder Xerxes. (a=HDT.
opene vlekken, later in bemuurde steden en van 7, 34, 43. TI-TUC. 8, 61.) Door 11►ilippus III. van
(ie bergen afzakkende, bezetten zij het grootste Macedonië werd de stad, na een wederstand als
gedeelte van het land tussclien den Tiber en die van Saguntum, 204 v. C. veroverd en grULiris, waar zij als Latijnen een eigen bondstaat welijk mishaideld (PoL. 16, 15. LIV. 31, 17 en v.).
1)e zeden der inwoners waren berucht. - 2) Stad
stichtten. (Gëttlin3 ;, rvn1. Staatsv. 1 S.).
.bra, . tas, 'Arpr elT ^, koning van het per- iFn boven -Aegypte, ten W. van den Nijl (Ebót),
zisch landschap Susiana, streed aan de zijde der ten tijde van Str...bo reeds een vervallen vlek ; be.Assyriërs tegen Cyrus. Zijne door de Perzen ge- roemd door liet Meinnonium en een tempel van
vangen geno m ene vrouw Fantllea, door Cyrus Osiris, benevens zijn graf. D)e bouwvallen zijn
voor beleedigiri en beveiligd (A.nNT. cYR.. 5, 1, 3.), belangrijk; vooral merkwaardig is de daar evon-,
haaide hein over om zich bij dezen aan te den genealogische tafel van de Pharao's der 1.8.
sluiten (eva. 6, 1, 46.). In een gevecht van Cy- dynastie, thans in Frankrijk.
AbtIa co un i a, 'AX C T b, berg in
rus tegen Croesus sneuvelde lij (MEN. cYRR. 7, 1,
:^ l.). Uit smart daarover doodde zich zijne vrouw. Mauritanië, t. Apenberg bij Ceuta, die reet de -rots
:lxeider lijken liet Cyrus met groote eer begraven, Carpe in IHlispanië, t. Gibraltar, de zuilen van
ent hun een grafheuvel oprigten met een zuii diet Hercules vormde, coluo7znae flercoiis, (iuELA 2, F.
STPAn. 17, 827.).
een syrisch. opschrift (eve. 7, 3, 2 en v.).
AbseTtRa. Door de gewoonte waren afwe
Ac èmi.a, Axeo Ef j1. na, ' xct7)"ee, 6 stadiën
eigen te Forse uitgesloten om naar eerambten te ten N. W. van iktliene, cane plaats aan dein Cephissus,
;taan, echter niet van de benoeming, en zoo (e- eerst den heros A c a d e in u s (z. a.) gewijd, later een
hcurde het soms dat afwezigen in (13 Conuitia ge- gymnasium nhidden in de bekoorlijkste dreven van
kozen werden, hetzij als zich niemand had aarige- plataan- en olijfhlantsoen, door Cimnon aangelegd
meld, hetzij als men een ander voor geschikter (na LTS. 1, 2% 30. PLEIT. CIM. 13. won. Eue 2, 2,
hield dan een der mededingende canclidaten, hetzij 45.). Men vond daar een altaar (Ier musen met
wanneer de geschiksten in het leger waren. Deze standbeelden, door Speusippus vervaardigd, altaren
verschillende gevallen lomen voor bij LW. 4, 42. van Amor, Hercules, I rometheus, een heiligdom
8, 22. 10, 9, 22. 2 3, 24. 24, 9, 43. 26, 18, 22, van Athene, enz. Hier onderwees Plato en ria hem
` 6. 31, 50. VLOT. arac. 1l, 12. cie. n. P. 5, 11. zijne leerlingen, die daarom Academici genoemd
e'u e. Ann. ?, 9. iJet i ed.edingen van t Év: zige 1 werdei T. Ise Academie werd zelfs door vijamiden
'
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Acacternus — Acarnan e.
verschoond, tot dat ;nulla de boonien voor oorlogswerktuigen liet gebruiken (PLOT. SELL. t 0.). Hoewel
een latere tijd dit onregt weder herstelde. Het
landgoed van Cicero bij Puteoli had van haar zijn
naam (eLli. 31. 2, 3.). Ook op zijn Tusculanum
had hij eene Academie, waarschijnlijk cello galerij

schappij in Acariiaiiië stichtten (*Duna. MET. 9, 41.1).
Acarna. áa, 't om upws'iin, landschap van eigen-

eigendom.

hare kusten, die rijk aan havens zijn, dan om

lijk heflas (Groecicc propria, -iiv. 33, 17. 11Dm .

2, 10.), naar de Cureten, de oorspronkelijke bewoners, vroeger ook 1(ee'ip-rj ply genoemd, in de
oudste tijden echter (isoar. ICJ. 2, 635. OD. 24, 378.)
(cie. AD ATT. 1, 4, 9, 11. TUSC. 2, 3.).
mede onder den naam van " 1 upo; begrepen, grens
.ca(li . .s, "Axe óre ;so;, atheensch heros, eigeaan de ionische zee, ten N. aan-detnZ.W
n aar van de naar hein genoemde Academie. den ainbracischen zeeboezen) en Epirus, ten 0. aan
Bij zou aan de 1)ioscuren verraden hebben, dat Aetolië, waar in 't algemeen de Acheloils de
hunne door Theseus geschiaakte zuster Helena in grensscheiding nits laakte. Hare oppervlakte bedroeg
Aphidnae gevangen gehouden werd. Bij werd ongeveer 45 0 m., waaronder e v enwel het gebiedd.
daarom, door de Dioscuren in hooge eer gehou- van Anlbracië en van Argos .Amphilochienna niet
den, en de Lacedaemoniërs spaarden daarom later begrepen is. Ten tijde der Romeinen werd dit
bij hunne invallen in Attica steeds zijn vroeger land bij Epirus gerekend. A. is belangrijker om
ACa1 flt1flis, dochter van IPierus, koning
van Emathia, in een wedstrijd niet de reuzen werd
zij met hare 8 zusters overwonnen en met dezen
in een vogel veranderd (ovJD. MET. 5. 669.).
1^e^i a f xi gib, voor Troje waren er meer
dan een die dezen naam droegen. 1) Zoon van

Asius, naha deel aan den strijd tegen de versterkte
legerplaats der Grieken en sneuvelde daar (z-loin.
ICJ. 12, 140. 13, 560.).
2) Aanvoerder van de
den Trojanen te hulp gekomen Thraciërs, zoon
van Eyssorus (IL. 2, 844.), beroemd omzijne dapperheid en snelheid (5, 462.), door Ajax Telamons
zoon gedood (6, 7.). — 3) Zoon van Antenor, een
van de dappersten onder de helden van Troje (,
823.) ; den dood van zijnen broeder Archilochus
door Ajax wreekte hij door het verslaan van Pronlachus. Later viel hij door de hand van Men—

ones (16, 342.). --- 4) Zoon van Theseus, ging

roet Diomedes als gezant naar Troje, om de uit
te eischen. Later was hij een-levringaH
van de 9 helden, die in den buik van liet houten
paard verborgen waren en nam deel aai de iiinemingr van Troje (vino. AEN. 2, 262.).
Acanthus, "Axaibo; 1) stad in Chalcidice,
aan den strymonischen zeeboezen) (nnnv. 6, 44. 7,
116.), aan het door Xerxes gegraven kanaal van
Athos (vnnnc. 4, 84.), t. Cheriasa. -- 2) Stad in
Aegypte riet een tempel van Osiris. — 3) Stad in
Athanlania of Holossis (Epirus).
Acanthus, dxicv4Jo , eenti plant, bij de ouden
niet alleen ons )hare natuurlijke eigenschappen zeer
geacht, maar ook voor de kunst van veelvuldig
gebruik. Het is de echte beerenklaanw, die in het
zuiden in het wild groeit, maar ook in de tuinen
gekweekt wordt, en als rand om de tuinbedden
zeer gezocht was. lEene soort had witte, eciie
andere geelroede bloemen (van daar croceos, vino.
;

de gesteldheid van het binnenland. Het kenmerkende van een bergland, tevens in het bezit van

de voordeelen die de zee oplevert, is hier evenwel
niet te mishennen. De bodem is door de vele bergen steenachtig. Uit Epirus komt ten 0. de
OUa,11o, (Macrin) (TuuLe. 3, 106.). De overige bergen, die van het NAY. naar liet Z.O. loopeis, niet
vertakkingen tot op de eilanden langs de lust,
schijnen bij de ouden geen afzonder ijken naam
te dalgen, Zij eindigen in het voorgebergte "A LO•r
(Punta) aan den ingang des ambracischen zeeboezems en Kpt'Dcu Ttj (Cantili). De vlakten, die meestal
door meeren (waaronder liet aanzienlijkste ' - zXer i
bij de stad Oeniadae (STIAB. 19, 459.) bevochtigd
worden en voortreflijke weiden opleveren, zijti
van weinig beteekenis. De uitgestrehste werd eeiivondig de acarnanische genoemd; bniteiigewoon.
vruchtbaar was echter de 11apsty`?,wé Tci, eenevlak
aanspoeling vair slib aan weerszijden-tedior
van enen mond van den Acheloils ontstann was
(5T1iAn. 10, 458.). Door aanslibbing en verzending
reikte de kust aldaar, reeds in de oudheid, bijna
tot aan de nabijgelegene e e h i n a d i s c h e ciianden,

waarvan er eenigen daardoor met liet vaste land
verbonden werden (nice. 2, 102,). Onder de iivieren is de 'A jzX(^io- (Aspropiotamo) de aa zie n
zijn benedenloop dit land doorstroomt-lijkste,dn
en den `»zinais (ACtns) opneemt (m 'ssuc. 2, 82.).
I)e kust vomit verscheidene baLaijen, waaronder °
LÓ 1 'Jp gom 'rt TGV (baai vals De ta, zuidst/ arts van

Actium) en is niet vele goede havens voorzien
waardoor de Corintliiërs tot het aanleggen vang
vele coloniën aldaar werden uiegelekt. Het eiland
Leucadië, eertijds als schiereiland niet liet vast;
land verbonden, werd later door een ge g raven leanaal, LXioem.i rá ,daarvan gescheiden. Als isiy iiiseiie
bewoners noemt neen de I\Ji'ip t1 Lim, ]orppe ,

heeft aan fraai gekronkelde stengels groote, getakte, donkergroene bladeren. nare buigzame
losheid (inollis, VinG. ECL. 3, 45., ,iexi vi)nee ciccoithi, G. 4, 123., type, niiuoCn. 1, 55.) maakte haar
bijzonder geschikt tot nabootsing in borduurwerk,
in snijwerk op bekers enz., als ook in de bouw
waarin twee kransen van hare bladeren het-kunst,
kapiteel der coriYntl hische zuilen versieren (verg.

'i -r^?.4 )Uurt en iXzïm. Arg vische vollbplari crs onder Alcmaeon, zoon van Ampliïaraus, zettend zicht
neder aan de zuidktist, bij den i"nnooiid ven den
Acheloiis (risen, 2, 102.); Alei acon nadi geeii
deel aan den Trejaanselien oorlog, waarop dei
A.carnanii rs zich later bij de Rc eieinen konden benoemen (JusTix. 28. l.). .Naar Acarnan, den zoon
van Alcinaeon, werden later de bewoners genoemd.
12e volksnaam 'Av.epdiz, komt dij Homerus nog

4, 1.).

niet voor, wel reeds voor den peloponnesisclie^:.

AEA. 1, 649., i•ntilos, o kcT. IDYLL. 4, 68.); zij

.

-

oorlog (gmnm. 7, 221.); daarenboven ongeveer 651)
Calirrhoë, een der Epigonen. Toen hij en zijn V. C. cello derwaarts heengevoerde coloi.iee uit
broeder Amphoterus nog kinderen waren, werd hun Corinthe. Eigenlijke steden hadden de Acarnanivader vermoord : op de bede hunner moeder deed ërs maar weinige ; de naeesten waren hoofdzetel,
Zeus hen spoedig volwassen worden ; toen bragten van corinthisclhe volkplantingen : ' suv 6plo tui n
zij (Ie moordenaar,` hurts vaders ons 't leven en deJ. C53nbY acis ei cn zeeboezenn9,
llo;
verhhiiisdeii naar 1pimici, van vaar zij eerie heelAcannan, 'Ax p'idv, zoon van Alcmacon en

A
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A castus-AcliaeL
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r^
1liselàe zee; :.d0Í n^Gre,
niet ver van den mond
,

van den Aeheloiis, aan het meer ]ielite. In liet
binnenland :. tod-o, de sterkste stad van het land
1

(civ. 43, 2.), oc Elea, T\ie^ 1 , Me p00X , Bi peev
of )eeríptov, de hoofdstad ten tijde der Romeinen.

Acastns, "r' 7e To;, zoon van Pelias, koHing van lolcos, nam deel aan de jagt op liet
caly donische wildzwijn (ovin. MET. 8, 31)6.) en aan glen
Argonautentogt (APOLL. RAIL. 1, 224). Toen Pelias
door de hand zijner eigene dochter, op aansporing
van Tv1edea, vermoord was, liet Acastus het lijk
begraven en spelen vieren, waaraan ook Peleus
deel nam. Bij die gelegenheid werd Astydaanlia,
de vrouw van Acastus, op hens verliefd, vond
echter geen gehoor bij Hein en beschuldigde lieïn
daarop bij Acastus van verleiding tot overspel
(Plan. NEM. 4, 54.). IDeze zocht zich nn van
haai te ontdoen, door hein op eene jagt op den
berg uiPelion, toen hij vermoeid was ingeslapen, te
laten liggen, na hein van zijn zwaard beroofd te
hebl_^en. Bij werd echter volgens sommigen door
Termes, volgens anderen door den centaur Chiron gered en bragt vervolgens Acastus benevens
Astydamia ons. 't leven.
Lees Limrentia, (,luister dan Laurentia)
vrouw van den herder ' anstulns en zoogster

van Romulus en Rerns (LTV. 1, 4. OVID. FAST. 3,
55., Tnitrix Romancte gentis). Zij had 12 zonen,
niet welke zij jaarlijks een plegtigen optogt rondom
de akkers hield, waarom zij f °ores arvales (van
(:til vet) heetten. Toen er een van gestorven was,
kwam Romulus in zijne plaats en stelle het priester schap in van de f ratres arvales. Volgens eerie
andere overlevering was zij eene ontuchtige vrouw,
die met een rijken Etrusciër Tarutius of Tarrnntins huwde en in haar testament het romeinsche
volle erfgenaam maakte. ?len vereerde haar daar
als weldoenster van het roineinsche volk op-om
het feest der La eotalict of Larentinaiia (GALL.
C_, 7.) den 23 Dec. door een lijholièr, dat door
den flo nen aan Mars (of Qnirinns) gebr egt werd.
haar dienst hing zamen met die der _Lures.
. ceensi. Volgens den census van Servies
Tullius werden wel do 5 eerste klassen tot de
krijgsdienst geroepen, echter liet men, volgens den
maatstaf, dat naar mate men minder te verliezen
had, enen ook minder moed bezat en minder roeping vond om het vaderland te verdedigen en te
verheerlijken, de dienstpligtigen der 10 laatste
centuriën vaal do 5. klasse slechts als reserve uit
Dit waren de aceensi. Zij hadden ge--trekn.
deeltelijk geene wapenen, maar namen die der gesneuvelden, in wier plaats zij moesten treden. Een
ander gedeelte werd gebruikt als verstrooide troepen (tirailleurs) onder de ligt gewapenden. Tot
het eigenlijke legioen behoorden zij niet, zij stonden
echter in de derde linie achter de trias-ii, en hadden hunne eigene I5 vaandels (vexilla). --- in het
burgerlijk leven waren den consul, die de ,;'asses
niet read, accensi toegevoegd. Volgens oud gebruik
ging hem een acccnsus vooruit, terwijl de lictoren
hem volgden (SUET. CAES. 20r). Ook de praetoren
gebruikten de acceosi om te dagvaarden en het
uur van der dag te laten uitroepen (des voor
om 9 uur, des middags en des namid--midags
dags om 3 uur)
A cciatnatio, toejuiching, gewoonlijk ter betuigiug van goedkeuring, geld:?kwennschiiulg ell vreug-

de,

iiieest. l gepaard niet 1i aiici ry'k1np (r)1fsc1.su.^ )

en den een of anderen kreet, bij gehuwden : i c
lassio (i,sv. 1, 9.) of is Iijnien 1(3/11(eflaee, bij zegepralen : io trizc^n s3ic (riois. OD. 4, 2. 49.); bij geliefde
redenaars : bene, rczeeiare, belle, ,festive, non potcs,t
ioedus (CIC. DE OR. 3, 26, 101.), bij de af'kondiging van nieuwe wetten, bij de keuze van imperatoren, bij het verschijnen in liet theater van ge -

vierde Staaltsmaarinen (F5015. OD. 2, 17, 2.), later
vooral bij de komst van den keizer (OLIE. PAN. 3,
71. suns CAES. 79.), even als toen ook de ( d ikwijls kruipende) besluiten vaan den senaat ter ver
keizers aldus genoemd werden. ---eringvad
Als een bewijs van ontevredenheid en af h.enring°
(cidversa) kort zij sots ook voor (CIC. DE on. 2 )
83, 339. < n Q. FR. 2, 1, 3. SUFT. Dole. 23.).
Accuin ere, z. T rielinium.
terra, volgens de verklaring van Festus een.
draagbaar altaar, dat bij een lijk geplaatst en
we ScoT) gewoonlijk wierook ontstoken werd; waar - ,
scl ijnlijker echter een braadpan o m bij de 0f4, -'er.andere wierook in te branden, turzhulura., juJL U 6 @;+( .%v (virtu. 1 àase. t5, t 44.), maa roo k ccil po#,
of kistje om wierook in te bewaren (lion. ons
(

3, 8, 3.

OViu. EX PONT. 4, S, 39.).

Acerrae, 1) stad in Cninpanië (t. Acerra)
aan de rivier Clanis, van wier overstroo11liugen
zij dikwijls hinder had (sea. 8, 537. vita. G. 2,
225.) Hannibal verwoestte de stad, later werd zij
herbouwd (Liv. 23, 1 7. 27, 3.). De inwoners
Acerroni. - 2) Acerrae V a t r i a e in Unnbrië
(PUIN. 3, 14, 1 9.). --- 3) 'AEUU) pJoa 2 (PLUT. Mute. 6.)

1 %1d5E► , ('oa. 2, 34.) stad van de Insubriërs aan
Ce Addua, tusschen den Po en de .Alperin, 7 rein.
mijlen van de Po, t. Acre,
eesi u.e , ' e i i-r1t, 1) waarschijnlijk Uzelf(i e rivier als de Acis op Sicilië (Time. 4, 25.). 2) broom in bet indische laa?agl,ngici Fendsc h 1:á,
ollci-iiTi(lise i Asikni of Tschandrablhnnga, t. Tscilinab, riet draaikolken en klippen, neennt den ydaspes op (ann. 6, 4, 4.), den llydraotes (Allis. 6, 13, l.),
den U yphasi.s (Alter. 6, 14, 5.), en heeft slechts
ce:ie breedte van 30 stadiën (AI m;.. (ED. 3.). 111
ontlast zich in deel Indus (Anti. 6, 1, 2.). Dion
hein Axi tvoc.
sie. (2, 37.) noemt
.
. ester, ' r ` a -r d , nam Aeneas als gastvrielidd
op esp liet liet lijk, van Anchises op den berg Eryv.
begraven. Volgens cello oude overlevering was
zijne moeder, Egesta of Segesta vnl Troje (vane„
_'EN. 1, 550), oin niet aan liet door Neptunus gezenden zeenionster opgeofferd te worden, doer
haren vader naar Sicilië gezonden, n,lwanr zij deel
riviergod Cri nisns lhnw ale eis dezen . zoon %;aar (i e;
die de naar laar genoemde stad Eglesta, stichtte
(VIn G. ALIT. 5, 718.). Volgens acne ardere overle-.
vering neemt hij deel aan den Troja nschen oor-

log en keert vervolgens met Aeneas naar Sicilië
terug.
chae . ' A-/r.ut), 1) volk aan de NO.
kust van den IPoiitus Euxiuns (uric. Ex P. 4, iti,
27.) - 2) Volk in Phthiotis (T1^essalië) (IIDT.
7, 132. I V • 32, 32G), met de

stad

Alths. -` 3) _r.10

der hoofdstanimen van liet grieksche volk. Volgers de overlevering stainmen de Acllc:eërs af van
Achaeus (zoon van Xuthus en kleinzoon van
Teilen), die van Attica nit de, Pelasgen in Argolis
en Laconië onderwierp ; volgens anderen l-.eerde
hij naar zijne voorvade^-lijhe woonplaats in Thes-saiië terug (z. n'. 2), van waar zijne zonen Archancier en Architeles naar Argos vertrokken (z,
-

^-^...D k?(ei , 4_^i 1 (^1`.,,'I
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Achaemenes Achaja.
Arcadië den Peloponnesus bezetten; bij Homerus
komt alzoo hun naam, benevens die der Argivers,
als algemeene naam der Grieken voor. Uit Argos
en Laconië door de Heracliden verdrongen, woon
zij na de dorische volksverhuizing in het naar-den
hen genoemde landschap van den Peloponnesus,
dat vroeger Ionië of Aegialea heette, van daar
4) de bewoners van het landschap in den Peloponnesus Achaja.
Achaemenes, 'Ay, 1) stamvader
Tan het geslacht der Achaemeniden, waaruit het
huis der perzische koningen, dat met Cyrus op
den troon kwam, afstamde (IIDT. 1, 125.). Dit
geslacht was zeer rijk, waardoor hun rijkdom tot
een spreekwoord in het Oosten geworden is (non.
OD. 2, 12, 21.). -- 2) Zoon van l.)arius I. I Iystaspis en broeder van Xerxes, onder wiens regering
hij stadhouder van Aegypte was (HDT. 7, 97.) : later werd hij in den opstand der Aegyptenaren
tegen Artaxerxes I. Longimanus onder Inarus in
462 v. C. gedood (HDT. 7, 7.).
Aeliaeus, 1) zoon van Xuthus en Creüsa
(z. A c h a e i 3) en G r a e c i a). — 2) Achaeus van
Eretrië, treurspeldiclrter, was volgens het levens
bij Suidas een zoon vnu Pythodoridas-berigt
of Pythodorus, geb. 484 v. C., een jongere
tijdgenoot van Sophocles, sedert 448 echter ook
een mededinger van Euripides en maker van 24
of 44 of ook 64 treurspelen. Vooral werden zijne
satyrspelen zeer geprezen (DIOG. LAERT. 2, 133.).
Zijli stijl beoordeelt Athenaeus (X. p. 451 C.).
Met Aeschylus, Sophocles, Euripides on Ion was
hij in den alexandrijnsclien Canon der Tragici opgenomen, ofschoon het treurspel met hem reeds in
-

verval geraakte. Hij moet niet verward worden
met 3) een jongeren treurspeldichter uit Syracuse,
die, naar men beweert, 10 treurspelen vervaardigd
heeft. --- 4) Stadhouder van den syrischen koning Antiochus III., tegen wien hij in opstand
kwam, tot dat hij in Sardes gevangen genomen
een schandelijken dood onderging, 214 v. C.

8, 17 en v.).
A ChlaJ a, A.yrCk, eertijds Aiyta?h-, AMfl9mct
(kustland) geheeten, beteekent 1) bij Herodotus, Thucydides, Pausanias, de noordkust van den Peloponnestis, welke de zoogenaamde L woaxd ToXt; bevatte;
i1'lela en anderen rekenen daaronder ook 2)
het gebied van Corinthe, Plilius en Sicyon; 3)
wordt er meermalen bij Livius, Cicero en Caesar de geheele Peloponnesus onder begrepen,
en eindelijk 4) geheel Griekenland tot aan Thessalië, als wingewest Achaja, in tegenstelling van
Macedonië. Het land onder no. 1) begrepen,
grensde ten Z. aan Elis en Arcadië, ten 0. aan
Sicyon, ten N. en W. aan den corinthischcn zeeboezem. De oppervlakte bedroeg ongeveer 38
[j ni. Bergen, die zich tot 8000 v. verhef
scheiden dit land van Arcadië : lLuÏ,Xvrl (Ziria),-fen,
Kpat; (Hagia Varvara), Kzpinca opa , EpN.avDo-,
((Jlonus), waaruit een tak teii N. llnvaym(iv 000y
(Voïdia) tot aan den corinthischen zeeboezen) voortloopt. Deze bergen met diepe kloven, rijk in
schilderachtige vormen en afwisselende tooncelen,
reiken op vele plaatsen onmiddelijk aan zee ; de
(POL.

'

vlakke grond bedraagt niet meer dan omstreeks
41, D, n1., vooral aan de westelijke helling van den
Panachaïcum aan de golf van Patrae. Onder de
voorgebergten is in het Wi. merkwaardig "A pn'o(Catogria), vervolgens `Piov (eertijds met con tem
aan den-pelvanPosid)DEu.('lrepano)

ingang van liet binnenste gedeelte des corinth. zeeboezems. Het land wordt door vele bergstroomen
besproeid, wier namen als Kpcó-, (ram), (wild
zwijn), genoegzaam hun onstuimige vaart aanduiden.
Bijna allen zijn in den zomer droog, behalve de

X,r)Os, (r. van Acrata) en Ilsipo; (Camenitza),
(IIDT. 1, 145.). Veilige baaijen mist men er bijna
geheel ; van daar het nieuw-grieksche spreekwoord:
de kusten van Morea hebben het water, die van Rumelia (de noordelijke) de havens. Op de bergen
groeijen vele soorten van boomeis, de voor landbouw geschikte streken leveren olie, wijn en granen
op. Overigens wisselen ruwe winden en brandende
zonneschijn elkaar af. In de oudheid zijn deze
streken meermalen door hevige aardbevingen geteisterd. — I)e oudste bewoners waren Pelasgen
en loniërs ; (lezen werden ten tijde der dorische
volksverhuizing door de Achaeërs onder Tisamenus,
zoon van Orestes, verdreven en gingen naar Attica ; liet land kreeg den naam van Achaja. Van

de Ioniërs dagteekent reeds de verdeeling van het
land in 12 steden met haar gebied, welke met democratischen regeringsvorm onder de Achaeërs
bestaan bleven. Herodotus (1. 145.) noemt de vol
-geid:Pln,AraegBu im,Rhypes, Patrae, Pharae, Olenus, Dyme, Tritaea. In
lateren tijd wordt Leontium in plaats van het ver
plaats van Aegae-woestIhypnCrai
genoemd (POL. 2, 4i.). W ars van staatkundige
beroeringen handhaafden zij lang hare vrijheid, namen geen deel aan de perzische oorlogen en hiel
zich in den peloponnesischen oorlog, uit af--den
keer van de dorische rigrting, onzijdig. De band
die haar vereenigde, was in het eerst meest van
godsdienstigen aard: voornamelijk gemeenschappelij k e offeranden voor Poseidon te Helice, en, nadat dit door eene aardbeving in 373 v. C. ver
(DIOD. SIC. 15, 48. PAUS. 7, 24. OVID. MET.-woesta
15, 293.), te Aegium voor Zeus Hornarius of Homagyrius en Demeter Panachaïa. Voor 't overige
was die vereeniging van weinig beteekenis, en werd
allengs zoo goed als geheel ontbonden. Maar ten
tijde (der algemeene bedreiging van Alexanders opvolgers sloten 280 v. C. de 4 steden Patrae,
Dyme, Tritaea en Pharae een verbond, waar
zich weldra nog 6 voegden (behalve Ole--bij
nus en Helice) (POL. 2, 41.), om hare staatkundige onafhankelijkheid te beschermen. Belangrijk
werd echter dit verbond eerst door den strateeg
Aratus in 251 v. C. Het gelukte hem door zij
overredingskracht, de tyrannen der peloponne--ne
sische steden te bewegen hunne raagt neder te
leggen, vooral nadat Demetrius van Macedonië,
hun voornaamste steun, gestorven was. Messenië,
Elis, Sparta en een deel van Arcadië bleven nog
afkeerig van liet verbond. Aratus was evenwel
meer staatsman dan veldheer, zoodat, toen in liet
jaar 224 v. C., ten gevolge van de verovering
van Megalopolis en van drie gelukkige veldslagen,
de spartaansche koning Cleomenes III. voor de
poorten van Sicyon en Corinthe verscheen, den
Achaeërs niet anders overbleef, dan zich aan Antigonus Doson van Macedonië aan te sluiten, door
wiens overwinning bij Sellasia, in 222, Tegea en
Mantinea hun weer bijvielen; evenwel kwam de
zwakheid en afhankelijkheid van het verbond al
meer en meer aan het licht, vooral toen Aratus,
bij Caphyae door de Aetoliërs geslagen, op nieuw
om hulp moest vragen. Doch bij de vijandige hou ding, die de Romeinen tegen Macedonië aannamen,

Acharnae--Acheron.
werd het achaeïsch verbond voor Macedonië van
gewigt, en dit verhinderde zijnen ondergang. De
gelukkige keuze van Philopoemen van Megalopolis
tot strateeg, in 208, had zeer gunstige gevolgen.
Hij wist in het volk een nooit gekenden krijgsmansgeest op te wekken, hervormde het krijgswezen,
streed > gelukkig tegen Machanidas, tyran van Sparta, en deed Arcadië voor het verbond behouden
blijven: alleen zijn naam verwekte reeds schrik onder de vijanden. Nadat Achaje, in 195, voor de
belangen der Romeinen gewonnen was, vermeer
verbond naar alle zijden,-dermagtvnh
en ten gevolge van de verovering van Sparta
door Philopoemen, steeg zijn invloed ten top.
Maar nu openbaarde zich de ijverzucht van Rome. Philopoemen geraakte gevangen en stierf,
nadat Dinocrates in Messenië, in overleg met de
Romeinen, was afgevallen. Lycortas, vader van
den geschiedschrijver Polybius, was wel een waardig opvolger, doch was niet in staat, om de tegen

-werkingvadomschezinCalrt
Andronidas met hunne partij te overwinnen en een
verbond met koning Perseus tot stand te brengen.
Zelfs na het ongelukkige uiteinde van Perseus, ten
gevolge van den slag bij Pydna (168 v. C.), gelukte het
Callicrates, om de aánzienlijksten zijner medeburgers bij de Romeinen verdacht te maken, zoodat
1000 hunner naar Rome gelokt en daar gevangen
werden gehouden, tot dat er eerst 150, en later
550 ter dood waren gebragt. Intusschen zocht
Rome, onder schijn van bemiddelares, de tweedragt
onder de steden van het verbond aan te stoken.
Toen in 147 door de eischen van Rome, om Corinthe, Orchomenus, Argos, Heraclea en Oeta uit
het verbond te stooten, de verbittering van het volk
was ten top gestegen, hield het tevens de gelegenheid voor gunstig, om nog eens een strijd te kun
wagen. Deze mislukte onder aanvoering van-ne
Diaeus en Critolaus. L. Mummius, de romeinsche
consul, bezette den Isthmus, sloeg de Achaeërs
bij Leucopetra (146) en verwoestte daarna Corinthe. 10 gevolmagtigde afgevaardigden van den
senaat verklaarden het verbond ontbonden en stelden oligarchische in plaats van democratische overheden aan. Achaje werd eerst een praetorisch,
vervolgens een proconsularisch wingewest (PLUT.
PHJLOP. en An.AT., Liv. 27., POL.). --

Regerings-

venteelt (THUC. 2, 19.). Dc inwoners, grootendeels
kolenbranders, waren een ruw en krachtig landvolk, zoo als zij ook voorkomen in het gelijknamige beroemde blijspel van Aristophanes.
.lchátes, 'A a rr^-, de dappere begeleider van
Aeneas op zijn vlugt uit Troje, wiens trouw jegens hem tot een spreekwoord is geworden (fadus
Ach. viRG . AEN . 1, 120, 188. 6, 158. 12, 459.
OVID. FAST. 3, 603.).

Aeliátes, rivier in 't zuiden van Sicilië,
tusschen Camarina en Gela, waarin de daarnaar genoemde achaatsteen het eerst zou gevonden zijn
(PLIN .

37, 10, 54 . SIL . 14, 229.).

Acltélóus, 'AysX<i)os, (vroeger Thoas, Axenus, Tlhestius, t. Aspropotamo) de grootste rivier
van Griekenland, 26. m. lang (IL . 21, 194.). Hij
ontspringt op den Pindus en stroomt met helder water
en een bcvalligcn loop in eene zuidelijke rigting voort,
maakt daar de grensscheiding uit tusschen Aetolië
en Acarnanië, en ontlast zich tusschen vruchtbare
vlakten in de ionische zee Zijn mond is steeds
aan groote veranderingen onderhevig geweest (THUC.
2, 102.) en rijk aan legenden, vooral door de bij
zijne uitwatering aangespoelde echinadische eilanden (OVID. MET . 8, 576.). -- In de Mythologie is
hij de zoon van Oceanus en Tethys (xptuv, MOM.
.

IL .

21, 194.), de

oudste van de 3000 stroomen,

zijne broeders (HES . THEOG . 340.). Hij streed met
Hercules om Dejanira, dochter van Oeneus, koning der Aetoliërs, in drieërlei gedaanten (soPH.
TEACH . 10 en v.), waartoe hij als watergod het
vermogen bezat; daarbij werd hem als stier een
zijner horens afgebroken (OVID . MET . 10, 8 en v.),
dien de Najaden met bloemen vulden en tot
een horen des overvloeds maakten (aid. 9, 1 en
v.). Reeds bij STRAB . (10, 2.) vindt men eene ver
deze mythe, waarin gezinspeeld zou-klaringv
worden op de vruchtbaarheid van de door hem
besproeide akkers, op de beperking zijner bedding
en op het droog liggen van zijne oevers. Hij was
algemeen een heilige stroom voor geheel Grieken
stond reeds in de oudste tijden in hoog-land,e
aanzien, wegens de nabijheid van het orakel van
Dodona, hetwelk bij elk antwoord liet bevel zou

gevoegd hebben, om aan Acheloüs te offeren. Hij
werd daarom ook bij het doen van offeranden, met
gebeden en eeden aangeroepen, en om die reden
misschien, treft men niet alleen in Arcadië en
Thessalië rivieren van denzelfden naam aan, maar
komt hij ook bij dichters en in orakelspreuken als

Aan het hoofd der democratische regering stonden 2, sedert 255, 1 strateeg
(praetor), die de binnen- en buitenlandsche aangelegenheden bestuurde ; voor het uitvaardigen der een gewoon appellativum voor.
. chéron , 'A^rrpwv, naam van verscheiden
bevelen enz. zorgde, tot 255, de grammateus; in
den oorlog was er nog een hipparchus (magister rivieren : 1) r. in Thesprotia (Epirus), t. Mauro"een
equitum); de uitvoerende magt was aan den raad potamo, stroomt door de 'Aytpouskc
( o?r) toevertrouwd, waarvan de leden damiur- moerassig meer (t. Tschticnida), verliest zich ongen heetten (Liv . 38, 30 . POL . 2, 9.). Zij maakten der den grond en ontlast zich in de ionische zee
met de genoemde beambten een collegie van 12 (in de 1XvA, l ?NL), haar water is drabbig en
leden uit. Het bondgenootschap was eene staats- bitter, zoo ook haar bij - rivier Kcowj r' , (LIV . 8, 24.
regtelijke vereeniging, een nationale bondstaat, HDT . 8, 47.) Beide stroomen zijn beroemd als
waarin alle gewigtige aangelegenheden der ge- rivieren der onderwereld, alwaar de A. met den
meenschap onderworpen waren aan de souvereine Cocytus (klagt) en Pyriphlegeton (vuurstroom) in
magt, die door de algemeene vergadering werd verbinding staat ; misschien is daarom zijn naam
uitgeoefend. Aan deze vergaderingen, die in de wel mythisch: o uysa i wv, de treurrivier (vIRG .
vorm van het verbond.

lente en den herfst bij Aegium gehouden werden,

AEN. 6, 295. IIOH. OD. 10, 513.); de schimmen

moesten er over varen, Verg. Plato's schildering
werk uitoefende, deel nemen; zij duurden drie in den Phaedo. ' ` Bij de rivier in Thesprotië werden ook van oudsher lijkdiensten en doodenbezwedagen.
4 cliarnae, pct' 'Axapvad, vlek en demos in ringen (vsxvo iu'tatu, uXonop T ia) gehouden (HDT.
Attica, behoorende tot de oeneïsche phyle, 60 5, 92 .), zoodat Homerus (oD. I1.) de doodenbe
stadiën van Athene, met belangrijke wijn - en olij- zweringen van Ulysses even als den naam Achekon ieder burger van 30. jaren, die geen hand-

Acherontia—A chilies.
ron van daar schijnt ontleend te hebben. Als per- evenwel zijn toorn tegen de Grieken te laten Vasoon voorgesteld, is hij een zoon van G; bij ro- ren (IL. 16, 97.). Patroclus ver jaagt wel de Tromeinsche schrijvers wordt de naam dikwijls ge- janen, maar sneuvelt door de hand van Hector.
bruikt voor de diepte der onderwereld zelve (VIRG. Het lijk wordt gered, doch. de wapenrusting komt
AEN. 7, 312. NEP. DION 10.). - 2) Bijstrooin van in liet bezit van Hector. Achilles betreurt den
den Alpheus in Elis, t. Savuto. --3) R. in Brut- gevallen vriend en zweert een verschrikkelijke
tium, noodlottig voor Alexander van Epirus (LIV. wraak aan Hector en de Trojanen (18, 33.). Nu
verzoent hij zich met Agamemnon en ijlt naar
8, 24.), t. Lese.
Aelierontia, 1) stadje op eene steile helling 't slagveld in eene nieuwe prachtige wapenrusting,
van den berg Vultur in Apulië, t. Aeerenza, door Hephaestus zelf op verzoek van Thetis ge(IIOIC. OD. 3, 4, 14.). — 2) Stad aan den Acheron smeed. (Schild van Achilles, IL. 18, 478-607.)
Geheele drommen van vijanden velt hij, en
in Bruttium.
AclLeruntiei libri, boeken van den etru- drijft de overigen in de stad terug. Slechts Hee rischen mythischen koning Tages afkomstig. Hun tor waagt het, hem bij den muur af te wachten,
inhoud bevatte vooral de leer omtrent de verzoe- Dric naai jaagt Achilles hem om de stad en, als
ning der goden, de verschuiving van het noodlot deze eindelijk stand houdt, doorboort hij hem met
en de vergoding der zielen van afgestorvenen; de lans en sleept liet lijk achter zijn wagen naar
ook hadden zij betrekking op de acherontische de legerplaats (IL. 22.). Nu eerst bewijst hij aan
lijkplegtigheden en doodenbezweringen, z. Acheron het lijk van zijn vriend de laatste eer (IL. 23.).
Het lijk van Hector wil hij den honden en roof1) (sxrv. AD AEN. 8, 398.).
Aeherusia, 'Ayspoua(a X(Ii.vrl, 1) z. Acheron vogels tot buit voorwerpen; maar wanneer de oude
1). -- 2) Meer tusschen Cumae en Misenum, t. Priamus in het holle van den nacht in zijne tent
lago di Fusaro. --- 3) Afgrond bij Hermione in komt en hem liet dierbare overschot van zijn
Argolis, waardoor Hercules den Cerberus naar bo- zoon terugvraagt, wordt hij bewogen en staat hem
ven bragt. -- 4) Hetzelfde werd verhaald van eene edelmoedig het lijk af (IL. 24.). Nog voor 't in' A. y z 1iovr^aoy, een landtong bij Heraclea in Bi- nemen van Troje, sneuvelt hij in een gevecht voor
thynië (XEN. AN . 5, 10, 2. 6, 2, l.). -- 5) Meer de seaeïsche poort door Paris en Apollo (IL. 19,
in Aegypte bij Memphis, waarover de afgestorve- 417. 22, 359.). Thetis en met haar de Achaeërs,
nen tot het doodengerigt gevoerd werden ; in de benevens de zeegodinnen en de musen, betreuren
nabijheid waren de begraafplaatsen (DIOD. SIC. den gesneuvelden held : zijn gebeente, vereenigd
met dat van Patroclus en Antilochus, borgen de
1, 96.).
Achilles, 'A tXXsu^, 'AytX s, zoon van Pe- Achaeërs in een hoogen grafheuvel op het strand
leus, koning der Myrmidoniërs in Phthia en van van den Hellespont bij het voorgebergte Sigeum
de in Phthia vereerde nereïde Thetis, kleinzoon van (o». 24, 36,). In de onderwereld ontmoette tTlysAeacus, ([Irk Xs( r^S, IIr^^r^^^^c^ri , H-rA Xzlcuv, Ai7x(?) ses de schimmen dezer drie vrienden in gezelschap
de hoofdheld der Ilias. Voorstellinq van Homerus van Ajax Telamonius (oD. 11, 467.). -- Homerus
Ach. in zijne kindschheid zorgvuldig door zijne schildert Achilles als den grootsten en schitterendmoeder verpleegd, werd door Phoenix, die, door zij- sten van al de helden voor Troje; hij overtreft alnen vader Amyntor verdreven, bij Peleus zijn toe- len in schoonheid en dapperheid, hij is een held
vlugt genomen had, onderwezen in de welsprekend van een verheven grootheid van ziel, van een
krijgskunst, en door den centaur Chiron-Iiedn vast onbuigzaam karakter, die in zijn streven naar
in de geneeskunst (IL. 9, 444. 11, 838.) Reeds roem en schitterende daden den vroegtijdigen dood,
als aankomend jongeling sloot hij eene innige die leem te wachten staat, veracht. Hij houdt van
vriendschap met zijnen trouwen makker P a t r o c 1 u s. zang en cytherspel, is gastvrij en zachtaardig jegens
Deze was, toen * hij in zijn vaderstad Opus in een ongelukkigen, teeder jegens zijne moeder, vrienden
-

wedstrijd bij ongeluk een knaap gedood had, met
gijnen vader Menoetius, broeder van Aeacus, naar
Peleus gevlugt, en werd hier te zamen niet Achilles opgevoed (ia. 23, 84.). Het noodlot had aan
Achilles de keus gelaten tusschen een lang maar
-werkeloos of een kort maar roemvol leven. Hij
'koos het laatste (IL. 9, 410.). Toen dus Nestor
en Ulysses te Phthia kwamen en hem tot deelneming aan den togt tegen Troje uitnoodigden,
volgde hij gaarne (IL. 11, 765.). Vergezeld van
Patroclus en den ouden Phoenix, vertrekt hij met
50 schepen naar Troje (IL. 2, 681.). Hier was
hij onder bescherming van Here en Athene de
krachtige steun der Achaeërs, do onbedwingbare
held : hij verwoestte 12 zee- en 11 landsteden.
Maar toen in liet 10. jaar des oorlogs Agamen-non hem zwaar beleedigde, door hem van zijne
geliefde Briseïs, eene gevangen genomene dochter
van den priester Brises te Lyrnessus (Hippodamia) te berooven, onttrok hij zich in hevige gramschap met de zijnen aan den strijd (IL. 1.), en
eerst, nadat de Trojanen in de grieksche legerplaats doorgedrongen waren, gaf hij aan Patroclus
,

verlof, om met de Myrmidoniërs ten strijde te
trekken, en leende hein zijne wapenrusting, zonder

en vriendinnen, vroom jegens de goden. Wel
heeft hij ook zijne zwakke zijde, in zijne hartstogten en driften kent hij paal noch perk, even ontembaar in zijn toorn jegens Hector, als uitgelaten
in zijne droefheid over den dood van Patroclus:
maar toch vertoont zich na zulke geweldige uit
adel zijner ziel met nieuwen luis -barstinged
Voorstelling na den tad van Homerus ; Thetis-ter.—
wilde haar kind onsterflijk maken, daarom zalfde
zij het des daags met ambrozijn en hield het 's nachts
in liet vuur, ten einde er het stoffelijke uit te branden. Toen Peleus haar eens daarbij kwam overvallen en verschrikt liet kind wilde redden, werd
dat werk gestaakt : want Thetis verliet man en
kind en trok zich in de zee terug. Een ander ver
luidt, dat Thetis haar zoon in den Stijx dom -hal
waardoor hij onkwetsbaar werd, op de en--peld,
kels na, waarbij zij hem vasthield. (Aan Homerus
is de onkwetsbaarheid van Achilles onbekend.)
Volgens de Cyprische dichters werd hij, toen detrojaansche oorlog uitbarstte en Calchas voorspelde, dat zonder hem Troje niet kon worden ingenomen, op Scyrus onder de dochters van koning
Lycomedes verborgen gehouden, dewijl Thetis
voorzag, dat hij voor Troje zou omkomen. Doch

Achilles Tatius--Acies.
Ulysses ontdekte hein door list: hij stalde voor de
meisjes allerlei voorwerpen uit van vrouwelijk tooisel en sieraad, maar daarnaast legde hij een speer
en een schild : plotseling schalt de krijgstrompet en
davert het slagrumoer; de meisjes vlugten, maar A.
grijpt naar de wapenen om den vijand te gernoet
te gaan. Zoo wordt hij erkend en belooft hij aan
den togt deel te zullen nemen (APOLLOD . 3, 13,
b.). — Over zijn dood zijn de latere voorstellingen
gedeeltelijk met die van Homerus doorweven ; zij
verhalen dat Apollo hem in het gevecht met een
pijl doorboord, of den pijl van Paris op hem gerigt heeft. Volgens een ander verhaal komt A.,
terwijl hij met Polyxena, dochter van Priamus,
huwen en tot de Trojanen wil overgaan, ong;wapend in den tempel van Apollo te Thymbra en
wordt door Paris gedood. Toen de Grieken van
Troje terugtrokken, offerden zij op de thracische
kust Polyxena, die de schim van Achilles zelf
als zoenoffer voor zijn dood geëischt had (EURIP.
IIEC. ovID. MET . 12, 448.). Achilles werd op ver
plaatsen in Griekenland als heros ver -schilend
hij had een tempel in Elis en in Sparta, en-erd;
het eiland L e u c e (Achillea), aan den mond van
den Ister, was hem bijzonder gewijd. Daar leidt
hij met andere helden en heldinnen een gelukzalig leven, van waar dit eiland als een tweede
Elysium beschouwd werd. -- Door de kunst wordt
Achilles voorgesteld gelijk aan Ares (Mars), met
dik, zwaar, omhoog gestreken haar, met een gespierden, slanken hals, en edelen, krachtigen lig
-chamsbouw.
Achilles Tatius, schrijver van een griekschen roman 'th xaTa Asvxh r-rl y xai Kkettopth tn,
leefde waarschijnlijk in het midden der 5. eeuw
n. C. Het onderwerp er van is de geschiedenis
van twee minnenden Clitophon en Leucippe : rijk
aan afwisseling van tooneelen, is hij hier en daar
vermengd met vele onwaarschijnlijkheden, natuurbeschrijvingen, schildering van kunstvoorwerpen enz.
Nu en dan overschrijdt hij de palen der kieschheid
en welvoegelijkheid. De vele tot ons gekomen
handschriften getuigen, dat het werk in de middel
vele lezers vond. De beste en laatste uit-euwn

-gavenAchilsTtudevanFr.Jcobs
in 1821.

Achilicuzn, 'AXtX),itov, versterkte plaats bij
liet voorgebergte Sigeum in Troas, door Mityleners gebouwd, met een grafheuvel van Achilles
(HDT. 5,

94.).

Achilléus dromus, 'AyiXXno; ówio,
smalle landtong aan den mond van den Borysthenes
(Dnieper) (HDT. 4, 55, 76.), thans door aanslibbing
tot een schiereiland gevormd.
Acholla, ' Ay6X,X,a, carthaagsche stad in By-

zacium (LIV . 33, 48.).
Achradina, z. Syracusae.
Acies, (T^Sts) de slagorde. De Grieken hadden over 't algemeen in een zeegevecht geen vaste
slagorde, zij rigtten zich daarin slechts naar de
omstandigheden. Alleen komt hier in aanmerking
de óc&xérkou der Atheners, die daarin bestond, dat
hunne vloot in eene lange rij een voor een achter elkaar op den vijand inzeilde en op ééne

was bij de Grieken de wigvormige slagorde in ge
phalanx. Bij de Romeinen komt zij-bruik,z.
minder bij zeegevechten in aanmerking (z. p u g n a
n av a lis), dewijl zij daarin nooit regt te huis waren.
De slagorde hunner legers, niet uitzondering van
de oorspronkelijk wigvormige r moet men onder
rangschikking bij manipuli en colior--scheidn
tes. Vooraf zij opgemerkt, dat de troepen der
bondgenooten, waarvoor later de hulptroepen (auxi-lia) kwamen, aan de beide vleugels van een romeinsch legioen stonden, en wel de ruiterij aan de
spits; van daar de uitdrukkingen alarii, alae. I.
De rangschikking der manipuli 1) in ééne linie.
Tusschen de afzonderlijke manipels was ruimte gelaten voor de ligtgewapenden, die vóór de eigen
slagorde geplaatst den strijd begonnen, of ook-lijke
voor de ruiterij, zoo deze den eersten aanval deed,
om achter de manipels terug te kunnen trekken.
Zoodra dit geschied was breidden de manipels
zich uit en sloten zich aan, zoodat de slag in Bene
linie geleverd werd. 2) In drie liniën. In den
oorlog met de Latijnen 339 v. C. (Liv. 8, 8.)
was de slagorde reeds in zoover veranderd dat,
in plaats van de vroegere enkele linie, een legioen
toen 3 vormde. De 30 manipels, waaruit een legioen bestond, waren 10 Kan. hastati, 10 Man.

principes en 10 Man. triarii. Over hunne verschillende wapenrusting z. a r m a. De hastati stonden in de voorste, de triarii in de achterste linie,
insgelijks met tusschenruimten van dezelfde breedte
als een manipel. De manipels der middelste linie,
de principes, stonden niet onmiddelijk achter de
manipels der hastati, maar juist vóór de tusschenruimten, zoodat zij gemakkelijk voorwaarts rukken
en den strijd konden opvatten, indien de hastati
vermoeid of verslagen waren. De triarii stonden
insgelijks vóór de tusschenruimten der principes (*).
Dit waren oude, ervarene, dappere soldaten, en
vielen eerst dan aan, wanneer de principes niet in
staat waren om den strijd te beslissen, van daar

het spreekwoord: res rediit ad triarios (Liv. 0. V. p.),
de nood is ten top gestegen. Daarenboven dienden de tusschenruimten ook nu nog voor het
terugtrekken der ligtgewapenden. De romeinsche
ruiterij stond aan de beide vleugels der hastati in
de eerste linie. In den derden punischen oorlog
begon men met grootere troepenafdeelingen te
ageren, en vereenigde telkens 2 manipels tot 1
cohorte, zoodat nu in ééne linie niet meer tien afzonderlijke manipels stonden, maar 5 cohorten met
geëvenredigde tusschenruimten. Daarbij kwam nog
de verandering, dat in de eerste linie de principes
in de tweede de hastati geplaatst werden. Dit
was de overgang tot II. de rangschikking bij cohorten. 1) Onder Caesar. Gedurende de burgeroorlogen nam de drieledige verdeeling der legioen soldaten volgens den census geheel en al een einde.
Ieder die lust had werd aangenomen, en nu gold
slechts het onderscheid van zwaargewapende en
ligte troepen. Caesar eindelijk bragt de 15 cohorten van een legioen op 10, ieder van 4-500 man.
Deze 10 cohorten schaarde hij insgelijks in 3 liniën,
even als de manipels, met tusschenruimten, zoodat
ook weder de tweede linie in de eerste kon inruk-

plaats door zijne linie zocht heen te breken, en

als dit gelukte zich, in ,den rug van het vijandelijk
(*) Op deze wijze :
eskader, in een regte lijn in slagorde schaarde. Op
zulk een eersten op één punt gerigten aanval doe- bast. .
len de uitdrukkingen bij Thuc. xat& Ei.mnv vRuv, print.
-,xzu l x4ws, Tt idpcu : T?,s►v. Te land trig-r

.
.

.

.

M'. Acilius Glabrio--- Aci<a.
ken. In de eerste linie stonden 4 cohorten, in
elk der beide anderen 3. De 3. linie stond iets
meer achterwaarts, opdat zij gemakkelijk van standplaats veranderen en zich daarheen bewegen kon,
waar hare hulp noodig was (*). 2) Onder Augustus. De 10 door Caesar ingevoerde cohorten van
een legioen werden behouden, doch hare, sterkte
werd op 555 man voetvolk en 66 ruiters bepaald,
bovendien had de 1. cohorte een dubbeld aan
Deze 10 cohorten stonden nu in 2 gelederen,-tal.
ieder van 5. Op de regterflank van het eerste
gelid de eerste en vlak daarachter de 6., op
de linkerbank de 5. en daarachter de 10. (**).
Deze slagorde duurde tot op de tijden van Tra janus en Hadrianus, toen helde men, ten gevolge
van de oorlogen met nieuwe tot nu toe onbekende
vijanden, weder over tot de slagorde zonder tas
maar plaatste daarachter eene re--schenruit,
serve.
We Acilius Glabrio, 1) uit de Bens A.cilia, een romeinsch plebejisch geslacht, was in 201
V. C. volkstribuun (LIV. 30, 40.), bekleedde ver
verscheiden aanzienlijke ambten en-volgens
werd consul in 't jaar 190 v. C., te gelijk met
P. Cornelius Scipio-Nasica (Liv. 35, 10.), overwon
als zoodanig in 't volgende jaar Antiochus den
Groote, koning van Syrië, bij den bergpas Thermopylae en verdreef hem uit Griekenland (LIV.
36, 2, 3 en v.); daarna overwon hij ook de Aetoliërs (LIv. 36, 22 en v.). Hierover hield hij een
schitterenden zegepraal. Toen hij in 't jaar 187 naar
het censorschap dong, werkten de tribunen, daartoe
door zijne patricische mededingers aangespoord, hem
tegen en wilden hem wegens kuiperij aanklagen;
hij trok zijne kandidatuur echter weer in en de
aanklagt werd niet voortgezet (LIV. 37, 57.). Hij
schreef in het grieksch annalen van de stichting
der stad tot op het jaar 195, welke echter om
hunne onzekerheid bij de ouden van weinig waarde
waren (LIV. 25, 39. 35, 14.). --- Zijn zoon 2)
M'. Acilius Glabrio wijdde in 't jaar 181 een
tempel van de Pietas in, welken zijn vader, ten
gevolge van eene gelofte in den slag tegen Antiochus bij Thermopylae, schuldig was; ook rigtte hij voor zijn vader een vergulden ruiterstand
(LIV. 40, 34.). -- 3) M'. Acilius-beldop
G 1 a b r i o was praetor in 't jaar 70 v. C., vervolgens in 67 consul met C. Calpurnius Piso, met
wien hij de lex Acilia Calpurnia invoerde, en
tegenstander van Pompejus, toen Gabinius voor
om dezen een onbepaalde magt in den zee--steld
rooversoorlog op te dragen (cie. DE L. MAN. 17.).
Later kreeg hij, nadat Lucullus terug was geroepen, het opperbevel tegen Mithridates, doch hield
dit maar korten tijd, daar die oorlog weldra aan
Pompejus werd opgedragen (PLUT. POMP. 30.).
1Leis,'Axts, 1) rivier van Sicilië, die op de noordelijke helling van den Aetna ontspringt en aan de oost
valt (THEOCR. 1, 69. OVID. FAST. 4, 468.-kustinze
SIL. 14, 221.); bekend om haar buitengewoon koud
water, waarschijnlijk de tegenwoordige Freddo tus-

(*) Op deze wijze

(**) Op deze wijze:

schen Taormina en Catania (volgens Parthey het
Alcantarariviertje aldaar). De fabel van Acis, die
voor Polypheem vlugtende, door Galatea in eene
rivier veranderd wordt, z. OVi.D. MET. 13, 750. —
2) Oude naam van Seriphus, een der Cycladen
(PLIN.

4, 12, 22.),

Acipenser, zeldzamer acijensis, een ons on-

bekende, ten onregte voor den steur gehouden zeevisch, die ten tijde der punische oorlogen voor de
Romeinen zulk eene lekkernij was, dat bekransde
slaven, begeleid van een fluitspeler, hem in liet
triclinium droegen (MACK. SAT. 2, 12. ATHEN. 7, p.
294 F.).
Acmon, ''Ax,uwv, zoon van Clytius uit Lyrnessus in Phrygië, togtgenoot van Aeneas (vIRG.
ABN. 10, 128.). -- 2) Togtgenoot van Diomedes,
wegens godslastering in een vogel veranderd (OVID.
MET. 14, 484.).
Aemonia, Axµovicx, stad in Phrygië (cie.
PRO FLAC. 15.).
Acoetes, 'AxotTri s, 1) stuurman van een schip.
Toen zijne gezellen eens op Naxus aan wal gingen
en van daar een schoonen slapenden knaap aan
boord bragten, verzette Acoetes zich daartegen,
daar hij den knaap voor een god hield. Bij zijn
ontwaken verlangde de knaap dat de schippers hem
weder naar Naxus terug zouden brengen (OVID. MET.
3, 562 en v.). Zij beloofden dit, maar hielden
hun woord niet. Eensklaps slingert zich klimop
om het schip, de knaap toont zich in zijne goddelijke gedaante, het hoofd met druivenranken omkransd, tijgers en panthers liggen aan zijne voeten;
de zeelieden springen van schrik door waanzin bevangen in zee en worden in dolfijnen veranderd.
Acoetes alleen wordt gered en werd priester van Dionysus (Bacchus) in zijnen tempel op Naxus. -- 2)
Euanders wapendrager, later krijgsmakker en medgezel van Pallas, zoon van Euander (VIRG. AEN.

11, 30.).
ACOntius, 'Axóvrtos, welgesteld jongeling van
't eiland Ceos, ofschoon niet van aanzienlijke
afkomst, werd op Delus, waarheen hij ter feest
vertrokken was, verliefd op Cydippe doch--vierng
ter

van een voornaam Athener. Eens toen zij voor

den tempel van Artemis zat, wierp Acontius, overtuigd dat elke eed, in den tempel der godin ge
gehouden moest worden, haar een appel-zworen,
voor de voeten, met de woorden : ik zweer bij het
heiligdom van Artemis Acontius te trouwen. Cydippe las deze woorden overluid, doch wierp toen
den appel weg. Acontius keerde van hartzeer gekweld terug. Toen nu de vader van Cydippe
haar aan een ander wilde uithuwelijken, werd zij
voor de bruiloft ziek : dit herhaalde zich tot driemaal
toe. Daarop vroeg de vader het orakel te Delphi
naar de oorzaak van dit verschijnsel en kreeg tot
antwoord, dat het de straf der godin was, die de
woorden, door Cydippe gesproken, gehoord had.
Toen gaf de vader toe, nadat Cydippe haar geheim
reeds aan hare moeder geopenbaard had (OVID.
HER. 20, 21.). I)e bron van deze vertelling is een
verloren gedicht van Callimachus; dezelfde fabel
wordt evenwel ook met andere namen verhaald.
Acra, "Axpa, onder de vele naar hare ligging
aldus genoemde steden en voorgebergten zijn merk
stad in Hispania Tarra-wardig:1)AcLeu,
gesticht (DIOD. SiC.-conesi,drHamlBc
25, 2.). -- 2) Stad aan den Bosporus Cimmericus. -- 3) A c r a e, "Axpc.c, vlek in Aetolië (POL.
5, 13, 8.). -- 4) A c r a e (Palazzuolo), stad op Si-

t
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cilië aan den Anapus, colonic van Syracuse
. 6, 5.). --- 5) Heuvel in Jerusalem waarop
Antiochus Epiphanes een burg bouwde.
(THUG

d i u r n a, als een soort van dagblad te beschouwen, zonder evenwel voor een romeinsche staats✓
courant te kunnen gelden. De tijd van hun ontstaan is geheel ,onzeker, als ook of zij voor een
vervolg moeten doorgaan van de annalen maximi,
die omstreeks het jaar 133 v. C. ophielden. Even
onzeker is de wijze, hoe men het toezigt hield
over de werkzaamheid der actarii of actuaril, die
met de uitgave en de verspreiding er van in de
stad en de wingewesten belast waren. De inhoud
bestond zonder twijfel in de gewone gebeurtenissen
van het dagelijksch burgerlijk leven : geboorte- en
sterfgevallen, begrafenissen, het bouwen van openbare werken, verkiezingen, regterlijke uitspraken,
veroordeelingen en vrijspraken, belangrijke erfenissen en regtsgedingen, natuurverschijnselen en prodigiën ; ook wel marktprijzen, staatsinkomsten, opgave der belastingschuldigen, eindelijk aankondiging
van de volksverinaken, van allerlei soort van spelen,
van tooneelvertooningen, van gladiatorengevechten, enz. De vorm was zeker looter chronijkmatig; liet doel was in den beginne althans volle
openbaarheid, daar zij op algemeen toe--dige
gankelijke plaatsen werden ten toon gesteld, deze
werd echter meer en meer beperkt, vooral onder
de keizers. De echtheid van de tot ons gekomen
brokstukken is geheel onzeker. --- 2) S e n a t us
of patrum, ook commentarii senatus of
actorum (TAC . ANN . 5, 14. 15, 74.) genoemd,

Acradina, z. Syracusae.
Acrágas, z. Agrigentum.
Aer^tlios, voorgebergte aan den strymonischen zeeboezem, t. kaap Monte Santo.
Acrisius, uit het geslacht van Danaus, zoon
van Abas en Ocalia, dochter van Mantineus, koning van Argos. Hij verdreef zijn tweelingbroeder
Proetus, werd echter later door diens schoonvader
gedwongen het rijk met hem te deelen. Acrisins had een godspraak ontvangen, dat een zoon,
uit zijne dochter Danaë geboren, hem dooden zou.
Hij sloot haar daarom in een toren op. Nadat
Zeus echter in een goudregen tot haar genaakt
was, werd zij moeder van .Perseus. Acrisius liet
moeder en kind in eene kist in zee werpen : beiden werden echter door Dictys van Seriphus gered. Perseus keerde later met zijne moeder naar
Argos terug, zocht Acrisius op, die uit vrees voor
de vervulling der godspraak, gevlugt was en zich
in Larissa ophield. In een wedstrijd had hij het
ongeluk hem met den discus te dooden (APOLLOD.
2, 2, en 4. Eenigzins anders HYGIN.).
Arritas, 'Axpí Tas, de zuidelijkste punt van
Messenië, t. Capo Gallo (PAus. 4, 34, 12.). —
Een andere kaap van dien naam in Bithynië.
Aeró ma, A,póaµcc, alles wat tot vermaak
en tijdkorting werd voorgedragen, voora 1 aan ta- ambtshalve gehouden aanteekeningen van het verfel, zoo als declamatie, zang, muzijk, dus oorgenot, handelde in den rom. senaat. In den beginne
soms met Jstup ru, ooggenot, verbonden (XEN. schijnen slechts de genomen besluiten (senatus
-

SYMP. 2, 2. HIER. 1, 14 .).

Ook werd deze uit -

drukking bij de Grieken dikwijls, en bij de Romeinen altijd, gebezigd van de personen, die zoo
iets voordroegen, zoo als voorlezers (anagnosten), declamatoren, Symphoniaci, dansers, mimen,
koordedansers en goochelaars, potsemakers en
hansworsten, scurrae en moriones (PLUT. GALG.
16 .

POL . 16, 21, 12 . CIC. SEST . 54. VERR. 2, 2, 4.

NEP.

ATT. 14. PLIN. EP. 9, 17.).

Acroceraunia, T 'Axpoxepuóvta, het westelijke voorgebergte van den ceraunischen bergketen aan de adriatische zee, t. kaap Linguetta. De
Ceraunii montes, a Krpcth to dpi (t. in 't algemeen Kimara genoemd), loopen tusschen Epirus en Illyrië. Hun naam is ontleend aan de menigvuldige, daar zich opeenpakkende, onweders.
De kust bij het voorgebergte is voor de zeevarenden zeer gevaarlijk (Hon. OD. 1, 3, 20.).

Acrorii, 'Axpthpctot, stad en omstreken in

Triphylië (Slis) (YEN. HELL. 3, 2, 30.).

Aerotatus, 'Ax +oó pct ro , zoon van Cleomenes

consulta, decreta, auctoritates) daarin opgenomen
te zijn; langzamerhand scheen het echter wenschelijk, ja zelfs noodig, om een volledig overzigt over
de geheele discussie te hebben; daarom werd er
het gevoelen van de voornaamste sprekers, en in
gewigtige gevallen ook de verklaring van getuigen
in opgenomen (CiC . SULL . 14, 40 en v.). Caesar
gaf er in zijn I. consulaat (49 v. C.) de meest
mogelijke openbaarheid aan (SUET. CARS. 20.),
Augustus schafte haar weer af; later werd zij echter hersteld. Met het houden der aanteekeningen
waren bij afwisseling eenige senatoren belast, daar
aangewezen; onder de keizers-toedrncsul
werd het bij voortduring de vaste taak van éen
senator, cura actorum, die daarom a cura actorum
of ab actis senatus heette, misschien bijgestaan
door helpers (actuarii), dat bij geheime besluiten
senatoren moesten wezen. Vroeger werden deze
acta in den tempel van Ceres, later in het aerarivan iSaturni bewaard, of in de openbare boekerijen geheim gehouden, zoodat zij slechts met bijzondere vergunning konden nagezien en gebruikt
worden, en overigens misschien bij wijze van uitdrukkelijk goedgekeurde uittreksels in de Acta publica overgingen (CIC. AD ATT. 6, 2, 6. TAC.

II. koning van Sparta, verzette zich, in strijd met
het algemeen verlangen, tegen het besluit, dat de
Spartanen, die in den slag bij Megalopolis (330
V. C.) gevlugt waren van atimie zouden vrijgesproken worden. Toen nu de inwoners van Agrigentum ANN. 13, 31. 16, 22.).
Sparta om een aanvoerder verzochten tegen AgaActaeon, 'Ax, atmv, zoon van Aristaeus en
thoeles van Syracuse, nam hij dit vrijwillig op Antonoë. dochter van Cadmus, een beroemd thezich, werd echter om verschillende misdaden weer baansch held, door Chiron in het jager onderweontslagen, keerde naar zijn vaderland terug en zen. Op de jagt op het gebergte Cithaeron werd
stierf daar

(PAUS .

3, 6, 2.

DIOD .

SIC. 19, 10.). —

Zijn kleinzoon, 266 v. C. koning geworden, sneu
zelfde jaar in een veldslag tegen Aristo--veldin't
demus van Megalopolis (PAUS. 3, 6, 4. FLUT.

PYRRII. 2 6.).
Acrothóum of th.ói, 'Axpóhwov of ot, stad
op Athos bij kaap Acrathns (Tire. 4, 109).
Acta 1) diurna urbis of populi, of alleen

hij door Artemis in een hert veranderd en door
zijne eigene honden verscheurd. De toorn van
Artemis was tegen hem opgewekt, omdat hij haar
in het bad bespied of zich beroemd had haar in
het jagen te overtreffen. Nadat de honden hun
meester verscheurd hadden, zochten zij hem overal en kwamen huilend bij de grot van Chiron, die
hen door een beeld van Actaeon weder bedaarde

Acte--='AJSioe.
(bviD. iiir. 3, 131 en v.) . Nog in lateren tijd toon
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liet bijzonder vertrouwen van zijn meester genoot

-demntuschMgarPledActons- en door hem met het bestuur zijner zaken belast
rots, van waar hij de godin bespied, en de Actae- was, zoowel in de stad als op de villa voor de ontonsbron, waarin zij zich gebaad had (PAUs. 9, vangsten en uitgaven zorg droeg, actor surnma2, 3.).

rulrt, kassier ; hij behoorde daarom tot de or-

Acte, 'Axtrj, 1) oude naam van Attica, van dinarii, die het opzigt hadden over de andere sla
daar actaeus, dxTaio; -- attisch, atheensch. zeker zoo veel als de villlcus, maar iets min--ven,
2) De oostkust van den Peloponnesus tusschen der dan de procurator (coLUM. 1, 7, 8. PLIN. EP.
Troezen en Epidaurus. -- 3) Het kustland van 3, 19.). -- Onder de keizers hadden de actores
Magnesië in Thessalië. -- 4) Schiereiland bij den publici het bestuur der staatsdomeinen (TAC. ANN.
berg Athos tusschen de singitische en strymonische 2, 50. 3, 67.) -- 3) Tooneelspelers, z. t o o n e e 1.
golf (THUG. 4, 109.), - 5) xa^ 'A. (HDT. 6, 22.),
Aetuaria, z. scheepvaart.

de noordkust van Sicilië.
Actio in ruimere beteekenis elke juridische han
hier meer bijzonder de procesorde of het-deling,
regtsmiddel voor het proces zelf, dus de burgerlijke
regtsvordering, in tegenstelling van de criminele
assusatio. De regtsvorderinge°n werden op verschillende wijzen verdeeld; I. volgens den oorsprong
in act. civiles en honorariae, genen aan het
strenge burgerlijk regt ontleend, dezen door de
praatoren of de aedilen ingevoerd ; II. naar den
aard van het regt in act. in rem en in person a m, gene kan door den regthebbende tegen ieder
ingesteld worden, die hem zijn regt betwist, deze
slechts tegen zekere personen, ten gevolge eener
verbindtenis ; III. naar de bevoegdheid van hem
die de vordering instelt in act. p r i v a t a en p ub 1 i c a of p o p u l a r is, tot de eerste was slechts
hij, dien de zaak bepaald aanging, bevoegd, tot de
laatste ieder burger; IV. naar de wijze van behandeling door den regter in act. s t r i c t i j u r i s en
b o n a e f i d e i (over 't geheel gelijkstaande met

aan

Aetuarii, z. a c t a, ook schrijvers (scribae
of censuales) in dienst van hen, die openbare
aanteekeningen moesten houden. In het leger waren het ondergeschikte beambten bij de magazijnen,
om proviand uit te deden.
A euleo, bijnaam in de Bens Furia, het meest
bekend is Ca j us A. een scherpzinnig regtsgeleerde
en vriend van den redenaar L. Licin. Crassus
(cxC. DE OR. 1, 43, 191. 2, 1, 2. 2, 65, 262.
BRUT .

76, 264.).

Acus, z. crinis.
Acusilaus, 'AxovstXcco;, grieksch logograaf
uit Argos, z, Logografen.
Ada, zuster van Mausolus, koning van Carië, en
van zijne gemalin Artemisia, insgelijks gehuwd met
haren broeder Hidrieus. Na den dood der beide
eersten in 't jaar 350 v. C volgde de Iaatste op,
en Ada zou dezen opvolgen. Maar Fixodarus,
haar jongste broeder, maakte zich met Perzische

arbitriuin, ofschoon strikt genomen arbitria een
algemeen denkbeeld uitdrukken en de act. bon. fid.
slechts een hoofdsoort is der arbitria), de eerste
wordt naar de stellige uitspraak van het regt beoordeeld, bij de andere mag de arbiter de aequitas
doen gelden en heeft daarom meerdere ruimte,
zooals in de meeste gevallen des dagelijkschen levens

hulp in 338, van den troon meester, doch kwam
spoedig te overlijden, waarna zijn schoonzoon
Brontobates hem opvolgde. Ada bleef in het bezit van Bene sterke bergvesting, waarin zij zich nog
staande hield, toen Alexander de Gr. het Perzische
rijk aanviel. Den koning, die in het jaar 333 tegen haar optrok, gaf zij hare vesting Alinda over,
doch verkreeg later van hem, na de verovering
van Halicarnassus, het bestuur over geheel Carië

(CIC. DE OFF. 3, 17, 70. PRO ROSC. COM. 4. TOP. 6,

(PLUT. ALEX. 10. ARR. 1, 23.).

,

Adamas, áccc1L e , (onbedwingbaar) het eerst
den vorm van de behandeling door den regter in bij Hesiodus voorkomende mythische godenmetaal,
act. ordinaria en extraordinaria, de eerste hetwelk om zijne hardheid dient ter vervaardiging
wordt door den regter beslist die door de over- van godenwerktuigen, zoo als den sikkel an Cronos
heid benoemd is (de gewone regel), de andere (HESIOD . THEOG. 161.), den helm van He: tules
17. SEN. DE CLEM. 2, 7. DE BEN. 3, 7.); V. naar

door de overheid zelf. -- Over de aanklagtformulen z. formula en legis actio.
ACtium, "AXTCOV, voorgebergte aan den ingang
van den ambracischen zeeboezem, met een beroeme n tempel van Apollo, t. kaap Punta. Augustus
vergrootte en verfraaide dezen tempel na zijne
overwinning op Antonius (31 v. C.), zoodat allengs
Bene stad ontstond, bij welke om de 3 jaren kamp
bestaande in wedrennen en zee--speln&"AxTt',
gevechten ter eere van Apollo, op last van Augustus, gevierd werden.

(ID. SCUT. II. 137.), de boeijen van Prometheus
(AESCH. PROM. 6.), de ploegschaar van Aeëtes
(FIND. PYTII . 4, 398.) en m. a. Zoo ook wordt
alles, wat in de onderwereld geweldig hard en ondoordringbaar is, bij de romeinsclie dichters als
daaruit vervaardigd voorgesteld: de tafels van het
noodlot der Parcen (OVID. MET. 15, 813.), de ketenen van Cerberus (SEN. H. F. 808.), de poort van
den Hades zelf (PROP. 4, 11, 4.) en van de verblijfplaats der verdoemden (VIRG. AEN. 6, 55 1 . OVID.
MET. 4, 452 .). Overigens is liet woord slechts acne

Actor, "Ax rwp, 1) zoon van Deïon, beheerscher dichterlijke uitdrukking, en liet is daarom moeijelijk
van Phocis, vader van den Argonaut Menoetius, uit te maken, of de ouden eerie thans onbekengrootvader van Patroclus, die daarom ook Actorides de soort van metaal, welligt platina, daarmede be-

heette (PAUS. 3, 10, 8. 13, 8.). - 2) Broeder doeld hebben. --- I)enzelfden naam gaf men ook
van Augias (door Hercules overwonnen) getrouwd aan den diamant (PLiN. 37, 4, 15.), dewijl men in
met Molione, bij welke hij de beroemde Molioniden de oudheid volstrekt niet de kunst verstond, om
Elurytus en Cteatus v,00rtbragt (P AUS . 8, 14, 6.). - dezen in liet westen zeer zeldzamen en kostbaren
3) Krijgsmakker van Aeneas (vduG. AEN. 9, 500.), steen met ijzer te bewerken.
welligt dezelfde die (AEN . 12, 94.) een Aurtmciër
Adtlietus, z. menus i n j ec ti o.
heet, en met wiens buitgemaakte speer Turllus
"A r^ e t u is de borgstelling bij de een of andere
praalde.
handeling, waaruit voor den ondernemer eenig
Actor, 1) de aanklager, z. j u d i c i u m gevaar korf ontstaan (veiligheidsbrief, venia.) Wanp r i v a t e in. - 2) De slaaf of vrijgelatene, die neer vreemden of slaven aanwijzing (il.Í^`J'J5!;) moes-
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ten doen van Gene misdaad, die cie veiligheid van
den staat bedreigde, dan hadden zij daartoe de
Basta noodig (PLUT . PERICL . 31.). Ook om aan een
schuldenaar van den staat zijne schuld vrij te schenen en de atimie op te heffen, had men zulk eene
autorisatie noodig. Ook mogt de schuldenaar van
den staat zonder cíasta aan geene staatszaken deel
nemen.

Adeona. z. A b e o n a.
Adherbal, naam van verscheiden carthaagsche veldheeren, in den strijd tegen Rome. Een
Adherbal sloeg in den zeeslag bij Drepannm in
't jaar 249 v. C. de romeinsche vloot onder ApPius Claudius Pulcher (POL . 1, 49 en v.). — 2)
Adherbal, zoon van Micipsa, koning van Numidië.
Nadat zijn broeder Hiempsal door Jugurtha ver
werd hij door dezen verslagen en-mordwas,
zocht steun en toevlugt (114 v. C.) bij den romeinschen senaat (SAL . JUG. 14.). Deze legde hun
twist bij door het land onder beiden te verdeelen; doch
de verzoening duurde niet lang. Reeds in 't vol
jaar werd Adherbal door Jugurtha aange--gend
vallen, verslagen en in zijne hoofdstad Cirta belegerd. Andermaal riep hij de Romeinen te hulp,
ofschoon zonder gevolg. Echter kwam eindelijk
op zijn herhaald verzoek een romeinsch gezant
naar Africa, dat Jugurtha dwong de wape--schap
nen neder te leggen, maar ook Adherbal noodzaak
hetzelfde te doen. Doch Jugurtha, zonder zich-te
aan de Romeinen te storen, bragt Adherbal om
en vereenigde diens gedeelte van Numidië met zijn
eigen gebied (SAL. JUG. 25 en v.).
Adiabëne, 'A&ca3riv^, assyrisch landschap
tusschen den Lycus en Caprus, rijk aan asphalt en

naftha (PLIN . 6, 16.).
Adirnantus, 'AaE i.avTos, een der atheensehe
vlootvoogden in den slag bij Aegospotamos, in
't jaar 405 v. C., waar hij verraad schijnt gepleegd
te hebben

(XEN. HELL .

2, 1, 32.).

Adonis, » AÓwvc,, tos, 'A^wv, zoon van Phoc-

nix en Alphesiboea, dochter van Agenor of van
Cinyras, koning van Paphus op Cyprus, of van
den assyr. koning Theias en van Myrrha (of Smyrna), die in een myrrheboom veranderd werd; om
zijne schoonheid door Aphrodite (Venus) bemind
en als knaap door haar in eene kast aan Persephone
toevertrouwd. Doch Persephone, insgelijks op den
knaap verliefd geworden, wilde hein niet weer ter uggev cn. Toen besliste Zeus, dat hij een derde
gedeelte van 't jaar in den Hades bij Persephone,
een ander derde op de aarde bij Aphrodite zou
vertoeven, terwijl hij over zijn verblijf gedurende
het laatste derde zelf beschikken kon. A. koos het
gezelschap van Aphrodite. Als jongeling werd hij
op d e jagt door een wild zwijn gedood en door
de troostelooze Aphrodite beweend (OVID . MET . 10,
298 en v.). De fabel van Adonis is van syrischen
oorsprong, werd van daar naar Aegypte en over
Cyprus naar Griekenland gebragt, en door de
Grieken in vervolg van tijd bij herhaling be h andeld, veranderd en uitgebreid. Adonis beteekent
naar aziatische opvatting het leven der natuur,
dat, in de lente ontwaakt, in den herfst weder
wegkwijnt en sterft. Het Adonisfeest (ris
'A&(ra) werd in een groot gedeelte van Voor-Azië
en in Aegypte, vooral ten tijde der Ptolemaeï in
Alexandrië met de grootste pracht, in Griekenland
en zelfs te Rome gevierd, in het Oosten ten tijde
van den zomerzonnestilstand, in het Westen ten
tijde van de lentenachtevening. Het duurde 2
dagen ; op den eersten treurde men over de ver
tweeden vierde-dwijng(cpaveµós)A.,odn
men met blijdschap en gejubel zijne terugkomst
(rSpsac;). Aan het feest namen vooral vrouwen
deel, die de beeldtenissen van A. en Aphrodite
ten toon stelden of ronddroegen en daarbij liederen ter eere van A. zongen : ook werden potten
uitgestald met snel ontluikende en verwelkende
planten, als een zinnebeeld van den in den bloei
zijner jaren gestorven A. Op den 2. dag van

Adleeti heetten over 't algemeen zij die voor
zeker ambt of in een collegie nagekozen werden,
bijzonder in den senaat (VARR. L. L. 6, 66 . PAUL . het feest heeft de schoone Idyl van Theocritus,
DIAC. V. ALLECT. p. 7 M. LIV. 2, 1.).

fe C t u 5.

verg. suf- Adoniazusen (ID. 15.), betrekking, op den 1.
Bions 'EitrT pto; 'A&wvcaos (ID. 1.). Aphrodite
had naar A. den bijnaam 'A&wva(a, 'ASwvta; .

Admete, z. Hercules.
Admétos, "Aá irog, koning van Pherae in
Thessalië, zoon van Pheres, vader van Eumelus,
die voor Troje streed ; hij nam deel aan de calydonische jagt en den Argonautentogt. Hij was
een lieveling van Apollo, die een tijd lang zijne
kudden weidde en hare vruchtbaarheid vermeerderde (IL. 2, 763.). De god wist voor hem van de
Schikgodinnen de gunst te verwerven ow van den
dood bevrijd te blijven, mits in het stervensuur een
ander voor hem den dood wilde ondergaan. Zijne

Adoptio, zamengetrokken uit adoptatio, beteekent aanneming tot kind en wel a) adoptio
in engeren zin, wanneer de aangenomene nog onder de vaderlijke magt is, b) a r r o g a t i o, wanneer hij onafhankelijk of sui juris is. De daad der
adoptio werd door den magistraat door middel
van cane drievoudige mancipatio en daarmede
verbonden manumissio voltrokken (GELL . 5, 19.
CIC. DE FIN. 1.7. GAJ. 1, 134.), de arrogatio da arente-

gen geschiedde in de curiaat-comitiën, nadat vooraf door de priesters een onderzoek ingesteld was
naar de familiesacra, naar de justa causa der arrogatio enz., want zonder deze was de arrogatio niet
geoorloofd, weshalve TAC . ANN . 15, 19. gewag maakt
van een S. cons. tegen de fictae en simulatae adop-

reeds hoog bejaarde ouders weigerden dit; toen
stierf zijne vrouw A l c e s t i s (Alceste) voor hein,
dochter van Pelias (IL. 2, 715.), die hij eens door
hulp van Apollo gekregen had. Persephone (Proserpina) zond haar naar de aarde terug, of Hercules ontrukte haar aan den Hades en bragt haar tiones (GELL. 5, 19. SUET. OCT. 65. CIC.SEST. 7. AD
aan haar man terug (APOLLOD . 1, 9, 15. EUR . ALC .) ATT. 2, 12 . PRO DOM. 13 en v.). Door beide handeAdmissio , heette onder de keizers de toela- lingen ging de geadopteerde geheel in de familie van

zijn nieuwen vader over, en vele patriciërs lieten zich
door plebejers adopteren om volkstribuun te kunnen
worden, zoo als P. Cornelius Dolabella (DIO CABS .
42, 19.) en de beruchte P. Clodius, z. a. Vrouren (admissionales, SUET . VESP . 14.), met een ma- well rnogten noch adopteren noch arrogeren, ook
gister adinissionu;n (AMM. 15, 5.), opperkamerheer, niet gearrogeerd worden,evenwel konden onmondige
ting tot den vorst, de audientie (PLIN. PAN . 47.),
waarbij de belanghebbenden in klassen verdeeld
werden (adnrissiones primae, secundae, SEN. BEN. 6,
33.). Om hen te ontvangen waren er kamerhee-

aan hun hoofd.

vrouwen geadopteerd worden

(GELL .

5, 19.), c)

Adoratio—Adrastus.
Gene bijzondere soort was de adoptio bij testament,
die daarin bestond, dat iemand den door hem in
zijn testament benoemden erfgenaam tot zoon aan
zonder dat deze zijne agnatische regten, die-nam,
hij tot hiertoe had, verloor (Cie. AD ATT. 7, 8.
PLIN .

35, 2. DIO CASS. 40, 51.). Op die wijze

werd Augustus door Julius Caesar tot zoon en
erfgenaam benoemd (SUET . CAES. 83. Liv . EPIT .

116 . APP . B. C. 3, 11, 14, 94.). Onder de keizers
gebeurde het vaak, dat door dezen hunne opvolgers tot zoon werden aangenomen, b. v. Nerva

door Trajanus, Hadrianus door Commodus en a.
Adórátio, 7cpo;xwr c;t;, de plegtige vereering
van goden en menschen; bij de Perzen bestond zij
daarin, dat men zich voor den vereerden persoon
nederboog en den grond kuste (HDT . 3, 86. 7, 136.
?SEN. CYR. 8, 3,

14 .

ARR. 4, 11, 16.). Bij de

Grieken en Romeinen behoorde zij tot de godsdienstige gebruiken, men strekte de hand naar het
beeld der godheid uit, bragt haar weder aan den
mond (ad os), kuste haar en wierp den kus aan
de godheid toe ; dan wendde men zich tot den
praesens numen, en omhulde ook wel hoofd en
aangezigt met zijn opperkleed. I)e perzische gewoonte, door lage kruipers jegens de romeinsche
keizers aangewend (SUET . VITELL . 2.), werd door
Diocletianus als algemeen gebruik bevolen (EUTR .
9, 26.).

Adramyttium, 'Aapc órTrtov, t. Adramit,
stad aan de golf van denzelfden naam en aan de
rivier Caïeus in Mysië, eene colonie der Atheners,
of volgens anderen, der Lydiërs (HDT . 7, 42 . LIV.
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daar weder den troon en gaf hem zijne zuster
Eriphyle ten huwelijk. Hij ontving eene godspraak,
dat hij zijne dochters aan een wildzwijn en een
leeuw zou uithuwelijken. Toen nu Tydeus uit
Calydon, en Polynices uit Thebe, de een in een
everhuid, de ander in een leeuwenhuid voor zijn
paleis verschenen en daar in twist geraakt
waren, gaf hij, op het geraas toegeschoten, aan
Tydeus Deïpyle, aan Polynices Argea ten huwelijk
en beloofde hun hen in hun vaderland te zullen herstellen. Eerst werd de oorlog tegen Thebe ondernomen, de beroemde oorlog der 7 vorste n
tegen Thebe (Septem contra Thebas).
De 7 vorsten waren : A d r a s t u s, het hoofd der
onderneming, Polynices, Tydeus, Caphneus,
Hipp om edon, Amphiaraus, Parthenop a e u s. Zij trokken eerst naar Nemea. Terwijl
Bene bediende van koning Lycurgus hun hier eene,
bron aanwees, doodde een slang het door haar
alleen gelaten zoontje van Lycurgus, Opheltes. Zij
begroeven het kind en voerden ter zijner eere de
neméische spelen in. Amphiaraus voorspelde hun
echter, dat hun lot aan dat van 't knaapje gelijk
zou wezen : daarom noemde men den knaap Archembros (de eersteling van het noodlot). In de nabijheid van Thebe gekomen, zonden zij naar de
stad, om van Eteocles den afstand van de regering voor Polynices te vorderen. Eteocles wei
waarop Tydeus eenige Thebanen ten strijd-gerd,
uitdaagde en alien overwon. Op zijn terugtogt
overvallen hem eenige Thebanen, 50 in getal, uit
een hinderlaag; Tydeus verslaat hen allen tot den

laatsten man (IL. 4, 382 en v.). De 7 vorsten
Adrana, 1) rivier in Germanië, t. Eder, ont- legeren zich nu met hunne benden voor de 7 poorspringt in het Westerwald en valt in de Fulda ten der stad. Den Thebanen werd door Tiresias

37, 19.).

ANN. 1, 56.), daar is uit den zamenhang de evenwel de overwinning voorspeld, zoo iemand uit
Lahn bedoeld. 2) Stad in Thracië, later 11loesia het geslacht der Sparten zich vrijwillig opofferde.
Menoeceus, zoon van Creon, was daartoe bereid;
inferior, het tegenw. Andrenos in Anatoli.
Adránum, Badranurn (SIL. 14, 251.), `A^pa- hij wierp zich van de muren der stad in een spevo., en dv (DIOD. sic. 14, 37 . 16, 68.), stad op Si- lonk, waarin de draak van Ares gehuisvest had.
cilië (t. Adernb) aan eene rivier van denzelfden Bij de bestorming der stad had Capaneus reeds de
naam (t. Adriano, Gabella) ten Z. W. van den muren beklommen, en honend riep hij dat zelfs
Aetna, in de nabijheid van Centuripae. Aldaar de bliksem van Zeus hem niet van den muur zou
werd ook een god van denzelfden naam vereerd terugdrijven. Op hetzelfde oogenblik slingert hem
de bliksemflits van Zeus van den muur neder en ook
(PLUT. TPII . 12, 14.). De vereering van dezen
god schijnt met de dienst van Bacchus in verband het overige leger neemt de vlugt. ' Polynices en
(TAC .

te hebben gestaan ; immers duizend honden, die Eteocles sneuvelen in een tweegevecht door elkanin zijn tempel gehouden werden, werden gebruikt ders vuist. Al de Argivische helden vinden den
om dronken lieden naar huis te brengen (AELIAN. dood, op Adrastus na, die zijn behoud te danken

had aan de vlugheid van zijn paard Arion, dat

H. A. 11, 20.).

Adrastéa, 'Aapaa rztu, 1) bijnaam van de
phryg. Rhea Cybele, voor wie Adrastus, zoon van
Merops (de eerste menschen, IL . 2, 828. 16, 694.)
die in Adrastea regeerde, aan de rivier Aesepus
in de nabijheid van Cyzicus een heiligdom gebouwd
had. Later werd zij met Nemesis vereenzelvigd
en de naam verklaard als de onontwijkbare (-pávca).
--- 2) Nymph, dochter van Melisseas, koning op
Creta, die met hare zuster Ida Zeus opvoedde.
-

Demeter Erinys afstamde (IL. 23, 346.), en
die gelukkig naar Colonus in Attica ontkwam.
Theseus weet Creon te bewegen om de begrafenis
der gesneuvelde helden toe te staan (AESCH. SEPT .
van

C. TII. EURIP. PHOEN. en SUPPL. STAT. THEB. APOL-

LOD. 3, 6---7, 2.). Tien jaren later trekt Adrastus
met de zonen der gesneuvelde helden, de Epigonen
wederom tegen Thebe op. E p i g o('iyovoc),
r
nenoorlog of tweede thebaansche oorDeze Nymph schijnt oorspronkelijk dezelfde ge- 1 o g. De Epigonen waren A 1 c m a e o n, zoon van

weest te zijn als die, welke in de nabijheid van Amphiaraus, A e g i al e u s, z. van Adrastus, D i oden berg Ida bij Troje als Rhea Adrastea ver- rn e d e s, z. van Tydeus, P r o m a c h o s, z. van
Parthenopaeus, S t e n e 1 u s, z. van Capaneus,
eerd werd.
Adrastus, "Aapcw ro-, 1) zoon van Talaus en Thersander, z. van Polynices, Euryalus, z.
Lysimache, kleinzoon van Bias, koning van Argos. van Mecisteus. In een gevecht aan de oevers van
Hij werd door Amphiaraus uit Argos verdreven, den Glisas wordt Laodamas, zoon van Eteocles,
en vlugtte naar Polybus, zijn grootvader, in Sicy- verslagen, hierop nemen de Thebanen de vlugt en
on, waar hij aan de regering kwam (HDT. 5, 67. de stad wordt genomen en verwoest. Een gedeelte
F IND . NEM. 9, 14.). Later verzoende hij zich met der inwoners verlaat op raad van Tiresias de stad
Amphiaraus, keerde naar Argos terug, beklom en stichtte Hlestiaea, of begaf zich naar de Enche-
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Adria Aeacus.

leërs in Illyrië. Thersander kreeg de regering over expensi) over te brengen (cie. nose. CoM. 2, 5
Thebe. Adrastus verloor in dezen oorlog zijn en v.).
Adv ersitor, adversum itor, die zijnen heer
zoon Aegialeus en stierf van verdriet daarover op
den terugtogt te Megara. Hier, even als te Sicyon bij zijne terugkomst van een maaltijd of van elders
en te Athene, werd hij als heros vereerd (APOL- te gemoet gaan en naar huis geleiden moest ; z.
LOD. 3, 7, 2-4.). -- 2) z. Adrastea 1. -- 3) de persoonsopgave voor PLAUT . MOST. (verg. a. 1,
Zoon van den phrygischen koning Gordius, die, 4, 1. 4, 1, 24. 2, 32 . MEN . 2, 3, 82 . TER . AD. 1,
nadat hij bij ongeluk zijn broeder gedood had, naar 1, 1 en v.). Zoo moesten de pedissequi hen bij
Lydië tot Croesus zijn toevlugt nam, maar hier ook het uitgaan vergezellen ; dit was echter eene afop de jagt onwillekeurig de moordenaar werd van zonderlijke soort van slaven, doch de adversitores
Croesus zoon, zijn vriend Atys, waarna hij op het niet.
Advoeãtus. In den tijd der republiek werden
graf van dezen zelf een einde aan zijn leven
bij de Romeinen aldus de mannen genoemd, die
maakte (HDT . 1, 35-45.).
Adria of Hadria ('A^pka), stad in Picenum, in eene regtszaak aan een der partijen hun bij
verleenden en niet alleen te huis raad ga--stand
t. Adri, geboorteplaats van keizer Hadrianus (PLIN.
3, 13, 18.). --- 2) Stad in 't gebied der Veneti, ven, maar ook bij de regtszitting tegenwoordig
tusschen de monden van den Po en de Etsch (Adi- waren, om de zaak hunner partij gewigt bij te
ge) (LIV. 5, 33.), eertijds eene aanzienlijke colonie zetten (cie. cAEc. 27. MUR. 2 en v.). Geheel verder Etruriërs, t. Adria, hiervan ontving ,de adria- schillend waren de patroni, die werkelijk de zaak
tische zee haar naam (HOR. OD. 3, 3, 5., á'Aaptac, verdedigden en het woord voerden. Onder de
HDT . 4, 33. 5, 9., mare Adriaticum, LIV . op meer keizers verdween dit onderscheid, en advocates
pl.). Men verstaat daaronder de zee tusschen de was 't zelfde als patronus.
'A a u v a T o t, zwakke burgers met ligchaamsgekusten van Italië en Illyrië, ongeveer tot aan de
lijn getrokken van Brundusium naar Dyrrhachium, breken, die niet in staat waren zich zelven te onderook mare superum genoemd; soms wordt er ook houden en daarom door den staat gevoed werden:
de zee ten Z. van Italië en bij Sicilië onder ver Bene instelling die slechts in Athene bestond.
vele stormen, vooral de No--stan.Erhec Pisistratus had dit ingevoerd voor hen die in den
oorlog gewond waren; na den peloponnesischen
tus (Holt. op v. p.).
Adrumétum of Hadrumetum ('Aapóµr^, oorlog breidde de armoede zich meer en meer uit.
STRABO ; ó ' A6pOµr^Q , POL .) t. Susa, door Phoeni- Alleen zij konden er onder gerekend worden, wier
ciërs gesticht, daarna tot het gebied van Carthago vermogen minder was dan drie minen; het onderbehoorende. Onder de Romeinen was het de zoek hierover had de raad der vijfhonderd, de behoofdstad van het landschap Byzacium in Africa taling geschiedde bij prytaniën ; de dagelijksche
uitkeering, welke door een volksbesluit toegestaan
propria : onder Trajanus eene bloeijende colonie.
Aduatuei, magtige volkstam in Gallia bel- werd, was tusschen 1 of 2 obolen.
Adyrmachidae , 'A^up i.0 lac , libysche
gica, die later begrepen werd onder den alge meenen naam van Tongri, woonachtig in de tegen volkstam in de nabijheid der kusten, grenzende aan
streken van Luik en Namen, aan den-wordige Aegypte. Hunne zeden worden vermeld bij HDT.
linkeroever van de Maas, zeer dapper in den strijd 4, 168.
Adytum, ó(&urrov, het voor leeken gesloten,
tegen de Romeinen (CANS. B. G. 2, 4, 16, 29. 5,
38, 56. 6, 2.). Volgens hem behooren zij tot den slechts voor priesters toegankelijk, geheim binnenvolkstam der Cimbren en Teutonen. Hunne ste gedeelte van een heiligdom (Haal. IL. 5, 420.
hoofdplaats (a. 2, 29 .), misschien het tegenw. Ton- cAES. B. C. 3, 105.), ook daar werden de godsprageren in Luik, niet te verwarren met Aduatuca, ken gegeven (VIRG. AEN . 2, 115, 296. 6, 98.), ook
een kasteel in het land der Eburonen (a. 6, wordt het wel penetrale en sacrarium genoemd;
32.).

Adulê, koopstad en stapelplaats der Aduliten
in het land der Troglodyten aan de arabische golf,
waarschijnlijk door gevlugte arabische slaven gesticht, later de havenstad van Arum (PUIN . 6, 34.),
t. waarschijnlijk Arkica.
Adulterium is de misdaad der eclitgenoote
die de huwelijkstrouw schendt. De echtgenoot
mogt de op heeter daad betrapte' echtbreekster
(adultera) dooden (GEUL . 10, 23 .), evenzoo haar
vader (scHOL. AD 11011 . SAT . 2. 7, 61 .), of hij kon
haar verstooten (repudiare), (PLUT . ROM. 22.). Om
de tegen het einde der republiek meer en meer
veldwinnende zedeloosheid tegen te gaan, gaf Augustus de lex Julia de adulteriis, welke de vrij
om hierin zijn eigen regter te wezen, bekort -heid,
straf van geldboete en verbanning in--te,nd
voerde.

Adversária, het aanteekenboek (journaal)
der kooplieden (of van adversum, als een steeds
vooroogen liggend opengeslagen dagboek, of van
advertere, hetgeen altijd voor de hand ligt, om
het telkens te kunnen opslaan) ; hierin werd voorloopig aanteekening gehouden, om die later in liet
eigenlijke grootboek (tabulae of codex accepti et

z. templum.
Aeáces , A'cdxr^s, 1) vader van den tyran Po-

lycrates van Samus, z. P o 1 y c r a t e s. - 2) Zoon
van Syloson, kleinzoon des vorigen. Hij was tyran van Samus, maar door Aristagoras van Milete
verdreven, begaf hij zich naar de Perzen en haalde
zijne landgenooten over, om in een zeeslag tegen
de Perzen de zijde der Ioniërs te verlaten; dezen
herstelden hem toen in de heerschappij over Samus (HDT . 4, 138. 6, 13.).
Aeáeides , Aiaxínr^s, naam van de beroemde
mannen, die van Aeacus (z. a.) afstammen : Peleus,

Achilles (VIRG . AEN. 1, 99.), Neoptolemus (3, 296.),
Pyrrhus van Epirus (cie DIV . 2, 56.).
.

.Aeacus, Aiaxóy, zoon van Zeus en Aegina,

dochter van den phliasischen riviergod Asopus.
Aegina werd door Zeus naar het eiland Oenone
(Oenopia), 't welk naar haar Aegina genoemd
werd, weggevoerd en baarde daar Aeacus. Hij

kreeg de heerschappij over dat eiland, en was om
zijne vroomheid en goedheid een lieveling der goden. Het eiland was woest en onbewoond, daarom bad hij tot Ze us, die Bene menigte mieren in
menschen veranderde, door Aeacus naar hunnen
oorsprong Myrinidoniërs genoemd, naar Vupr^ Ec;

Aeaea—A ediles.
nieren. Toen Hellas eens door langdurige droogte bezocht was, wist hij door zijne vrome gebeden
en offeranden den langgewenschten regen te verkrijgen, weshalve de Aegineten hem uit dankbaar
heiligdom A e a c u m stichtten. Zelf-heidt
bouwde hij toen ook voor Zeus Panhellenius een
tempel op den berg Panhellenium. Na zijn dood
werd hij om zijne regtvaardigheid met Minos en
Rhadamanthus regter in de onderwereld. Op
Aegina en in Athene werd hij als heros vereerd. -- Zonen van Aeacus en Endeïs waren P e 1 e u s
en T e 1 a m o n en bij Psamathea had hij Phocus. Zijne stiefbroeders sloegen hem dood en
werden daarom door Aeacus verbannen. Telamon
begaf zich naar Salamis tot Cychreus, die hem
zijne dochter Glance ten huwelijk gaf en hem bij
zijn sterven tot zijn opvolger bestemde. Bij zijne
tweede vrouw Periboea, dochter van Pelops zoon
Alcathous, verwekte hij Ajax; bij Hesione, dochter
van den trojaanschen koning Laomedon, Teucer.
Hij was namelijk met zijn trouwen vriend en
strijdgenoot Hercules (z. a.) tegen Laomedon opgetrokken, en na de verovering der stad was hem
Hesione als buit ten deel gevallen. Ook nam hij
te gelijk met zijn broeder Peleus deel aan de calydonische jagt en den Argonautentogt. Peleus
was van Aegina naar Phthia in Thessalië bij Eurytion gekomen, die hem zijne dochter Antigone
ten huwelijk gaf en een derde deel van zijn land
afstond. Later huwde hij op den berg Pelion de
Nereïde Thetis. Op het bruiloftsfeest, waarbij de
goden als gasten genoodigd waren (Hoar. IL. 24.
59.), schonk Poseidon hem de onsterfelijke paar
zijn vriend Chiron-denXathusBli,vn
ontving hij de zware peliadische lans. Deze voorwerpen gebruikte zijn zoon in den strijd voor
Troje.
Aeaea, Aiaf1, eiland van Circe, van daar een
bijnaam dezer toovernymph (HOM. OD. 10, 135
en v. 12, 3, 4.). Bij lateren een eiland bij het
voorgebergte Circeji in Italië. Ook komt een
oostelijk gelegen Aea of Aeaea voor, volgens de
fabel het gebied van koning Aeëtes van Colchis.
Beiden zijn mythische namen en beduiden de ver
zonnelanden, alwaar Helios op- en on--afgeln
dergaat.
Aedepsus, stad op Euboea, noordwaarts van Chalcis, met warme baden van Hercules (PLUT. SUL. 2 6.).
Aedicula, eigenlijk een huisje voor heilig
gebruik, een kapel (b. v. van Victoria, LIV. 35, 9.).
Ook was het eene nis of soortgelijke inrigting
ter plaatsing van een standbeeld der goden (cie.
PRO Dom. 53. LIV. 35, 41.), nog diende het ter
bewaring van urnen op grafplaatsen.
Aedïles. Aanvankelijk werden er 2 Aed.
p le b e j i te gelijk met de volkstribunen, in 493 v.
C., tot hunne hulp ingesteld, weshalve zij in den
beginne eveneens sacrosancti, d. i. onschendbaar,
waren (ra sT. p. 318 M. LIV. 3, 55.). Hun naam
is afkomstig van het opzigt over de tempels, aedes,
(VARR. L. L. 5, 8 1, PAUL. DIAC. p. 13 M. DION. HAL. 6,
9 0.), of van den tempel van Ceres, het godsdienstig vereenigingspunt der romeinsche plebs, waarvoor zij zorg droegen en waarin zij het plebejische
archief bewaarden (zoN. 7, 15.); z. Ta b u l a r iu m.
Zij hadden te zorgen voor de openbare politie in
de stad, voor de plebejische spelen en moesten de
tribunen behulpzaam wezen, daar zij op hun bevel
ongehoorzamen gevangen namen en aan de ver-
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oordeelden de straf voltrokken, ook traden zij
op als aanklagers tegen de beleedigers der plebs
(DION. HAL. 6, 90, 95. 7, 26, 35. LIV. 3. 31.
PLUT. CORIOr,. 17, 18.), Later ten gevolge van
de onzettende onkosten, die voor deze spelen
door de aediles moesten gemaakt worden, boden
de patriciërs zich ook voor dat ambt aan, hetgeen
de plebejers dankbaar aannamen, 366 v. C.; van
nu af werden er nog 2 patricische A e d i l e s c urules benoemd, die grootere eer genoten en de
eereteekens der sella curulis en der praetexta bezaten (LIV. 6, 42. 7, 1.). Hun werd de bezorging
der ludi Romani en Megalenses opgedragen (LIV.
34, 45, 54.), z. ludi, de zorg voor de patricische
tempels en de politie deelden zij met de beide
plebejische aedilen. Ofschoon het ambt van beiden langzamerhand meer en meer gelijk werd, en
ook de plebejers tot de curules konden benoemd
worden, bleef er toch in menig opzigt tusschen
beiden onderscheid bestaan, en hoewel zij in het
waarnemen der openbare politie gemeenschappelijk
werkzaam waren, stonden toch de curules honger
en bleven de spelen steeds gescheiden. Een belangrijk voorregt van de curules bestond hierin,
dat zij allen bevoegd waren om politie -edicten uit
te vaardigen (z. e d i c t u mn) en de jurisdictie van
het marktwezen waarnamen (PLAUT. MEN. 4, 2, 23.).
Hunne bezigheden kan men onder de volgende
hoofdsoorten rangschikken (Cie. VERB. 2, 5. DE
LEGG. 3, 3. VARR. L. L. 5, 81. TAB. HERACL. Op m. pl.):
I.) Opzigt van gebouwen, onderhoud der opera publica, zoo als tempels, cloacen, waterleidingen,
straten, wegen, enz. Het aanleggen van zulke
opera publica gebeurde slechts zelden door de
aedilen en dan slechts van boeten. II.) Open b a r e p o 1 i t i e of waken voor de zindelijkheid en
veiligheid der straten, b. v. zij droegen zorg dat de
straten door voertuigen of anderzins niet versperd
werden, dat geen wilde dieren rondliepen, dat er
niet gevaarlijk gebouwd werd, dat de bestrating
door de verpligte eigenaars behoorlijk onderhouden
werd, enz. III.) Maatregelen voor de gezondheid en de zeden; b. v. opzigt over de
baden en herbergen, bestraffing der hazardspelers
(MART. 5, 84. 14, 1.) en van eene zedelooze levenswijze in 't algemeen (LIV. 8, 22. 10, 31. 25, 2.),
handhaving der wetten tegen de weelde (z. leges
S u m p t u a r ía e, CIC. PHIL. 9, 7.), vervolging van
woekeraars (LIV. 7, 28. 35, 41.) en waken tegen
de inmenging van vreemd bijgeloof in de voorvaderlijke godsdienst (LIV. 4, 30. 25, 1. 39, 14. DIO
CASS. 49, 43.). IV.) Marktpolitie in ruimeren zin, d. i. de zorg voor genoegzamer aanvoer,
cura annonae (Liv. 26, 10. 30, 27. 31, 4.), deugdelYjkheid der levensmiddelen (PLAUT. RUD. 2, 3,
42.), als ook het opzigt over maten en gewigten
(Juv. 10, 101. PERS. 1, 130.). Hiertoe behoort ook
nog het verkoopen van graan aan minvermogenden tegen een billijken prijs, z. l a r g t i o. V.)
Toezigt op de finantiën van den staat
en het bestraffen van hen die te veel van den
alter publicus bezaten, of meer vee op de openbare
weiden hielden dan hun geoorloofd was (LIV. 10,
13, 23, 47. 23, 42. 35, 10.). De door de aedilen
ingevorderde geldboeten (z. m u l t a) werden door
hen naar eigen goedvinden ten openbare nutte
besteed (LIV. 38, 35. 34, 53.). VI.) De boven
reeds genoemde cura l u d o r u m. Door deze verpligting werd het ambt van aedilis zeer kostbaar,
daar zij meestal uit eigene middelen in de onkos-
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ten voorzien moesten (DION . HAL. 7, 71.). Vele onteerd te hebben. Zij klaagt haar leed aan de
eerzuchtige mannen besteedden daartoe ontzettende bronnen, dit wordt door de zuster gehoord. Beide
schatten, om alzoo de gunst van het volk te ver- zusters vermoorden daarop Itylus en zetten hem
werven en tot hoogere ambten op te klimmen. den vader tot spijs voor. Deze gruweldaad ont-

Door Octavianus verloor dit 'ambt veel van zijn
invloed en aanzien, daar hij de jurisdictie der aedilen aan de praetoren opdroeg en verscheidene beambten aanstelde, die de werkzaamheden der aedilen waarnamen, o. a. de talrijke curatores operum
publicorum. Voor 't overige bleef het onderscheid
tusschen aed. cur. en pleb. nog voortduren (TAC.
ANN . 13, 28.), tot dat dit ambt nog voor Constantijn geheel ophield.
Aediles eereales heetten de beide in 44
v. C. door Caesar ingevoerde aedilen, aan wie bepaaldelijk de cura annonae en de cerealische spelen waren opgedragen (SUET. CAES. 41. DIO CASE.
43, 51.). Hun ambt werd door de praefectura
annonae zeer beperkt.

Aedi tes munieipales^. Sints overouden

tijd schijnen er in de latijnsche steden (later bijna
in alle municipiën) aedilen geweest te zijn, die even
als de romeinsche, spelen gaven, de openbare gebouwen in stand hielden en zorg droegen voor het
graanwezen en de politie. In sommige steden
bekleedden de aedilen tevens de plaats der hoogste overheid en oefenden de jurisdictie uit, b. v. in

Arpinum (CIC. AD FAM. 13, 11 . 15, 15 .

SPART.

dekt hebbende, vervolgt hij in blinde woede de
zusters tot in haar vaderlijk huis, doch de goden
door medelijden bewogen veranderen allen, namelijk Pandareus in een zeearend, Polytechnus in een
specht, Aëdon in een nachtegaal en Chelidonis in
een zwaluw. Verg. Philom ele en Procne.
Aedui, celtische volkstam in Gallië (CASs.
B. G. 1, 10.), tusschen de Loire en Saone tot aan
Lyon, het eerste der gallische volkeren, dat met
de Romeinen vriendschap sloot, en dat daarom
reeds van Caesar den eernaam ontving van broeders en bondgenooten (a. 1, 31. 6, 12. CIO. AD
FAM .

7, 10.). Het hoofd hunner regering onder
den naam Vergobretus werd door priesters gekozen en hem stond een raad ter zijde (cAEs. B. o.
1, 16. 7, 33.) Hunne hoofdstad heette Bibracte.
Caesar behandelde haar met veel toegevendheid.
Want in hare magt door Ariovistus verkort, werd
zij daarin door hem hersteld en toen zij door Ver
opstand verleid was (a. 7, 5, 32, 54,-cingetorx
63.), nam hij hem gevangen, maar spaarde het
volk (a. 7, 89.).
Aeëtes of Aeëta, Ai iris, zoon van Helius
en Perseis, broeder van Circe en Pasiphaë, vader
van Medea en Absyrtus (z. a .) (APOLLOD . 1, 9,
28.). Hij regeerde over Colchis, toen Phrixus het
gulden vlies derwaarts bragt ; later, door zijn broeder Perses van de regering beroofd, werd hij door
zijne dochter Medea daarin hersteld, (z. verder
Argonauten, Medea).
Aegae, Atyaí, 1) stad in Achaja aan de rivier Crathis, met een beroemden tempel van
Apollo, reeds ten tijde van Strabo verlaten, (HOM.

19.). Dezen werden ook Aediles juri dicundo genoemd. Zoo de aediles tevens de censuur waarnamen, heetten zij Aed. quinquennales,
welke naam somtijds op opschriften voorkomt.
Aedituus, misschien van aedis en tueri, in
de volkstaal gebruikelijker vorm dan aeditumus, de
koster, tempelwachter, die in de nabijheid of aan
den ingang des tempels woonde, hem opende en
sloot en aan vreemden liet zien (PLAUT . cURe.1, 3,
48. cie . VERR . 2, 4, 44.). De dienst der grieksche IL . 8, 203 . HDT . 1, 145.). -- 2) Stad op Euboea
vewxopot werd ook door vrouwen verrigt, en de kkpoyU- (STRAB . 8, 385.). - 3) Klein rotsachtig eiland,
kaxwo, die dikwijls genoemd worden, bewaarden slechts met gevaar genaakbaar, tusschen Chius en
HADR .

voornamelijk de gewijde geschenken. -- Als beeld
gebruikt HOR. EP. 2, 1, 230. liet van den-sprak
lofredenaar der burgerdeugd van Augustus, als van

Tenus (HOM. OD. 5, 381. en IL. 13, 21.). -- 4)

Aeolische stad in Klein -Azië (HDT. 1, 149.), geteisterd door aardbevingen (TAC. ANN. 2, 47.). 5) Stad in Cilicië, belangrijke havenstad ten tijde
den bewaker van een aan god geheiligd goed.
Romeinen (t. Ajascala). -- 6) Stad in Emader
van
eene
tweevoorwerp
Aëdon, 'Ari atuv, het
thia
in Macedonië, voormalige zetel en begraafoudheid.
ledige, naauw zamenhangende sage in de
der macedonische koningen (DIOD. SIC. 16,
plaats
van
Pandais zij de dochter

Volgens sommigen

reus (HOM. OD. 19, 518 en v.), echtgenoote van den

thebaanschen koning Zethus (APOLLOD . 3, 5, 5.),
wien zij een eenigen zoon Itylus baarde. Uit nijd
over het geluk van den in kinderen gezegenden
echt van Niobe, gemalin van Amphion, doet zij
een aanslag op het leven van den oudsten zoon
van deze, maar doodt bij vergissing haar eigen
zoon Itylus. Door Zeus wordt zij in een nachtegaal veranderd (dezen afloop kent Homerus nog
niet), die steeds om haren zoon weeklaagt (AESCH.

ook At7 , (HDT. 7, 123.).
Aegaeón, Ai1adwv, z. Hecatonchiren.
Aegaeum mare, AitYacov r Xuyoc, (ITDT .

3. ARR. 1, 11, 1.),

f

4, 85 en e. Liv. 36, 43 . CIC. DE L. MAN. 18.

HOR.

D. 2, 16, 2.), omvat in ruimeren zin de geheele
zee tusschen Griekenland en Klein -Azië, meer bepaald een gedeelte tusschen Attica, Euboea, Thessalië, Macedonië, Ionië en Carië, tegenwoordig de
Archipel. Onder de menigvuldige afleidingen (van
Aegeus, vader van Theseus, die zich er in stortte,
toen zijn naar huis terugkeerende zoon vergeten
had de zwarte zeilen in te halen, van Aegae,
van de Amazonen koningin Aegaea, enz.) schijnt
die van dctaaw, wegens hare onstuimigheid, de

AGAM. 1142. SOPH. ELEC. 144 en v ., bij beiden heet
die zoon Itys.). -- Volgens de andere, waarschijnlijk latere sage, is zij de vrouw van den kunstenaar Polytechnus te Colophon in Lydië, met wien
zij in zulk een gelukkigen echt leeft, dat zij in beste te zijn.
Aegaleóa, Aiyfiews, berg in Attica, tegen
trotschen waan Zeus en Here meent te overtrefwaar Xerxes zat om den slag bij-overSalmis,
fen. Daarop zendt de laatste Eris tot hen; onder
wedijverenden twist werken beide echtgenooten Salamis te aanschouwen (HDT . 8, 90. THUG. 2, 19.).
Aegátes, al Atyobaaat (POL. 1, 44 .), de geiaan een kunststuk, hij aan een stoel, zij aan
een weefsel. Door haar wordt de overwinning teneilanden, in de nabijheid van het westelijk voor
Sicilië, Lilybaeum : Phorbantia (t.-gebrtvan
behaald. Daarover in woede ontstoken, brengt
hij aan zijne vrouw hare haar onbekende zus Levanzo), Capraria, Aiyouaaa (t. Favignana), Hiera
als slavin, na deze onderweg-terChlidons (t. Maretimo). Bekend door de groote overwin-

Aegeus—Aegiplanctus.
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fling van Lutatius op de Carthagers, 242 v. C.,
die aan den eersten punischen oorlog een einde
maakte (POL . 1, 60 en v. FLOR . 2, 2.).
Aegeus, Aiys' , zoon van Pandion; deze was
zijnen vader Cecrops in de regering over Athene
opgevolgd, maar door de Metioniden verdreven
vlugtte hij naar Megara en trouwde daar met eene
dochter van koning Pylus. Hun zoon Aegeus
heroverde na den dood van Pandion, geholpen
door zijne broeders, Athene, doch maakte zich
alleen van de regering meester (PAus. 1, 5, 3.).
Door de zonen van zijn broeder Pallas werd hij
weder van den troon gestooten. Deze werden op
hunne beurt weder verdreven door Theseus, een
zoon van Aegeus uit zijne derde vrouw Aethra,
dochter van Pittheus van Troezen en Aegeus werd
op den troon hersteld (PLUT. THES. 13.). Theseus,
tuk op avonturen, besloot den Minotaurus op Creta
te gaan dooden, om daardoot zijne vaderstad van
de schandelijke jaarlijksche schatting van 7 knapen
en 7 meisjes te bevrijden. Hij sprak met zijn vader af dat, zoo zijne onderneming gelukte, hij bij
zijne terugkomst de zwarte zeilen van het schip
door witten zou vervangen. Toen hij nu deze
belofte vergat en Aegeus van verre de zwarte zei
ontdekte, waande hij zijn zoon omgekomen en-len
stortte zich van eene rots in zee (PLUT. TRES . 22.
PAUS . 1, 22, 5.). De zee zou hiervan de aegaeische genoemd zijn (z. a.). Het atheensche volk
vereerde hem na zijnen dood met een gedenkteeken en een standbeeld, terwijl ook een der atheensche demen naar hem genoemd werd (PAus. 1,

m i d o n e n (miermenschen, µupp.r^xsy). Deze sage
zinspeelt op colonisatie uit Phlius en Phthia. Nadat de Aeaciden liet eiland verlaten hadden, daar
Telamon naar Salamis, Peleus naar Phthia ver
werd de bevolking door landverhuizers uit-trok,
Epidaurus grootendeels dorisch (HDT. 8, 46.), en
de bewoners Ai1cvrj,at, stonden met Epidaurus in
naauwe verbinding, vooral gedurende de tyrannie
van Phidon in het midden der 8. eeuw, die hier
ook de eerste zilveren munten zou hebben doen
slaan. In 540 onttrokken zij zich aan dien invloed, en door ijver en arbeidzaamheid bereikten
hun handel en scheepvaart spoedig zulk een hoogen trap, dat zij zelfs coloniën gingen aanleggen
(Cydonië op Creta, Aeginetis in Paphlagonië) en
tot het verslaan der Perzen liet hunne bijdroegen.
In den slag bij Salamis voegden zij, behalve de
schepen, die tot de bescherming des cilands noodig waren, 30 triremen bij de gemeenschappelijke
vloot en verwierven den eersten prijs der dapper-

boea (FIDT . 6, 107.).

ne trof men dq groepen aan, die zich thans in de
glyptotheek te Munchen bevinden, waarvan de eene
den strijd om het lijk van Patroclus of van Achilles voorstelt, de andere den strijd om het lijk van
Oïcles, krijgsmakker van Hercules. De A e g i n e t i
ij 1 is in de geschiedenis der kunst bekend;-schet
terwijl hij het persoonlijk eigenaardige in de vormen
tracht uit te drukken en naar de natuur voor te
stellen, bewaart hij tevens de traditionele type der
goden beter dan de attische. Callon, Anaxagoras, Glaucias, Simon, Onatas zijn de namen der
uitstekendste kunstenaars in dezen stijl. Onder de

heid (HDT .

5, 83: 8, 46, en 93.). Weldra echter
werd door hunne aanzienlijke magt de ijverzucht

der nabijgelegen Atheners opgewekt, wien het in
den strijd tegen Corinthe, Epidaurus en Aegina
gelukte, de vloot der Aegineten bij hun eiland te
verslaan, waarop zij genoodzaakt werden, 457 V.
C., hunne muren te slechten, de schepen uit te leve
schatting te betalen. Later (429) werden-ren,
zelfs al de inwoners verdreven en door de Lacedaemoniërs in het landschap Thyreatis opgenomen.
Lysander bragt ken wel in 404 in hun vaderland
terug, doch de vorige magt en welvaart waren
voor altijd verdwenen. In lateren tijd behoorde
5, 2.).
Aegiálêa, Ai rtr-iXc a, dochter of kleindochter het eiland eerst tot het achaeisch bondgenootschap,
van Adrastus (HOM. IL. 5, 412.), gemalin van Ty- dan tot het aetolische, vervolgens kwam het aan
deuszoon Diomedes, koning van Argos. Gedurende Attains van Pergamus en eindelijk aan de Romeizijne afwezigheid in den trojaanschen oorlog schond nen. De prachtige havenstad Aegina lag op de
zij de huwelijkstrouw en had een ongeoorloofden westkust en had twee, gedeeltelijk door kunst geomgang met Hippolytus en Cometas (z. D i o- vormde, havenkommen ; daar vond men het
m e d e s).
ALuxstov, den tempel van Aeacus, waarin ook do
kransen bewaard werden voor de ter eere van
Aegialea of A egilus, z. A eh a j a.
Aeacus gevierde spelen (Aluxzia), (PIN.D. NEM. 5,
Aipxopsi, z. (Dukrj.
Aegilia, ALTtXíu, 1) attisch vlek (demos). --- 53.); meer in het midden lag Ob. Op den berg
2) Eiland tusschen Creta en den Peloponnesus Panhellenium stond een tempel van Zeus. Niet
(FLUT. CLEOM . 31). -- 3) Eiland ten W. van Euhier, maar in den gevel van den tempel van Athe-

AegiinQius, Ai44p off, mythische koning der
Doriërs bij den Pindus, die in een oorlog tegen
de Lapithen Hercules te hulp riep, en hem het
derde *gedeelte van zijn gebied beloofde. Hercules
overwon de Lapithen, en versloeg hunnen koning
Coronus, benevens diens bondgenoot Laogoras,
koning der Dryopen, doch nam het hem toegezegde
land niet aan. Naar de beide zonen van Aegimius,
P a m p h y l u s en D y m a s, werden de dorische
stammen der Pamphylen en Dymanen genoemd;
de derde stam, die der Hylleërs, naar Hyllus, zoon
van Hercules, dien Aegimius uit dankbaarheid tot
zoon had aangenomen (APOLLOD . 2, 7, 7.)

Aegina, A>Ycva, t. Egina of Engia, eiland in
de saronische golf, tusschen Argolis en Attica, omstreeks 200 stadiën in omtrek, meestal bergachtig
(Tpnrup-rtu, Ilavea ^vtov), in de meer vlak liggende
streken in het W. buitengewoon vruchtbaar, rijk aan
fijne porseleinaarde, waarvan voortreffelijk vaatwerk
vervaardigd werd, van daar yurp6ioXa;. Volgens de
fabel werd Aegina, dochter van den phliasischen
riviergod Asopus, door Zeus naar dit eiland, vroeger
Oenone geheeten, gebragt, waar zij Aeacus (z. a.)
baarde ; later bevolkte Zeus het eiland met Myr,

menigvuldige handelsartikelen is vooral merkwaardig het aeginetische metaal, dat veel overeenkomst
heeft met het corinthische en delische, alsmede Bene
menigte galanterie- en snuisterijwaren enz., die allen begrepen werden onder den naam van Ai Ttvcdc
4ntoX j. Van de grootte der bevolking kan men
zich een denkbeeld maken uit het berigt, dat er
,

5000 burgers en 470.000 slaven op het eiland

woonden (ARISTOT. bij ATHEN. 6, 272, D).
Aegiplanctus, Aid (TAuyXTOV dpo;, berg in
Megaris, het westelijke deel van het gebergte, dat
zich onder den naam van Gerania over den Isthmus uitbreidt (AESCH. AGAM. 302.).
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Aegira---Aegyptus.

Aegira, Aiystpa, zeestad in Achaja (IIDT. 1,
145 .), nam de inwoners van Aegae op, waarschijnlijk het homerische T .:^prlthl (IL. 2, 573.). Aanzienlijke bouwvallen bij Palaeocastro.
Aegis, Aiyi;, íaos, het ontzettend, verschrikkelijk blinkend, ondoordringbaar schild van Zeus,
een werk van Hephaestus. Wanneer de wolkenverzamelaar met de regterhand den bliksem slingert, dan schudt hij met de linker de aegis, welke
net 100 kwasten behangen en met dreigenden
schrik overdekt is, en waarop het hoofd van
Gorgo, „ dat verschrikkelijk monster." grijnst (IL.
5, 738. 17, 593. 15, 308, 2, 447.). Het woord

moet afgeleid worden van rkiaaco en beteekent
,storm en onweer. Dit onstuimig wolkengewaad
is het wapen en schild van Zeus, die daarom
udyéoyoy, a±yt6orxo;, Aegisdrager, heet. Maar Zeus
leent haar soms ook aan zijne beminde kinderen
Apollo en Athene, om zich en anderen daarmede
te beschermen. De afleiding, van aíá, geit, en de
beteekenis g e i t e n v el, is bij Homerus niet aan te
nemen ; latere sagen daarentegen legden de beteekeels geitenvel ten grondslag en verhaalden, met
het oog op het gebruik bij woeste volken, om
geitenvellen ter bescherming van den linkerarm
en de borst in den oorlog te gebruiken, dat Zeus
in den strijd met de giganten, op bevel van het
orakel, liet vel van de geit, die hein als kind gezoogd had, met het hoofd van Gorgo over zijn donderschild had gespannen. De voorstelling die later
aan Athene eerie eigene aegis toekende, waartoe
reeds Homerus aanleiding gaf, daar hij meermalen
Athene de aegis haars vaders laat voeren, is ontstaan uit de homerische aegis van Zeus; Athene
draagt hare aegis nu eens als een schubbig vel
over borst, schouders en rug geworpen, dan eens
als een geschubt pantser, met het hoofd van Gorgo in het midden en met slangen om den rand
bezet, voor de borst. Herodotus (4, 189.) leidt den
oorsprong dezer aegis af van de drat der liby-

sche meisjes, dienaressen der godin, die over hare
kleeding geitenvellen met franjes wierpen. Volgens
Diodorus (3, 70.) was aegis een uit de aarde geboren, vuursnuivend monster, dat Phrygië, Indië,
Aegypte en Libyë verwoestte; Athene versloeg het
en maakte van zijn vel haar wapen,
Aegisthus, A ytc o5, zoon van Thyestes en
diens dochter Pelopia, welke hem na zijne geboorte te vondeling legde. Herders vonden hem, namen hem op en eene geit zoogde hem (van daar
vermoedelijk de naam). Aegisthus, volwassen geworden, vermoordde Atreus, die hem voor zijn
zoon hield en hem den moord van Thyestes had
opgedragen; daarop beniagtigden Aegisthus en
Thyestes de regering van Myeenae. Terwijl Agameinuon met de Grieken voor Troje oorlog voerde, verleidde Aegisthus zijne vrouw Clytaemnestra
en bragt later (volgens de voorstelling van den
dichter, met behulp der boeleerster) den terugkeerenden echtgenoot verraderlijk . om het leven (Holt.
OD. 4, 524 en v.). Ongestoord regeerde hij nu 7
jaren over Mycenae, maar toen verscheen, zooals
de godspraak verkondigd had, een wreker in
den zoon van Agamemnon, Orestes, die den moordenaar naar de wetten der bloedwraak strafte en
oznbragt (hoax . OD. 3, 305. verg. AESCH. CHOEPH.,
SOPH. en EUR. ELECT.).

.4 e g ium, tó A ytov, stad in Ach aj a, bij den
mond van den Selinus aan zee gelegen (IL. 2, 574.
IHX)T . 1., 145.); na de verwoesting van Helice,

hoofdplaats der Achaeërs; bouwvallen er van bij
Vostitza. Een ontzaggelijke, reeds door de ouden
vermelde plataanboom staat er nog thans in volle
kracht te prijken. Verzamelplaats der Achaeërs,
die daar jaarlijks tweemaal bij den tempel van
Zeus Homagirius vergaderden; hier stierf Aratus
(FLUT. ARAT. 53).

Atyocpc.yo;, z. Hera.
.egos-potu,mus, Aityós ToTai..oí, A e g o s f um e n (HDT. 9, 119. RENT. HELL. 2, 1, 21.

NEP. LYS.

1.), riviertje en stad in den thracischen Chersonesus,
t. Galata, bekend door de nederlaag en de vernieling der atheensche vloot door Lysander op het einde van den peloponnesischen oorlog, 405 v. C.
AegostlL nae, AiyójDsvac, stad in Megaris,
aan de westkust, bij het heiligdom van den waar
-zegrMlampus
(PAUS. 1, 44, 6.).
Aegu.sa, Aiyo7>aaa, z. Aeg^tes.
A e gyptius, AiT u Lto,, een grijsaard van aan
geboorte en grooten invloed op het eiland-zienljk
Ithaca, vriend van Ulysses (oD. 2, 15 en v.).
.egyptus, Aiyvr Lo , zoon van Belus en tweeIingbroeder van Danaus. Het land der Melampoden, dat hij aan zich onderwierp, noemde hij naar
zich Aegypte. Danaus had 50 dochters, Aegyptus even zoo vele zonen. Dezen legden Danaus
lagen, die naar Griekenland vlugtte en Argos
stichtte. Zij volgden hem derwaarts en vroegen
hem zijne dochters ten huwelijk. Danaus stond
hun verzoek toe, doch beval zijne dochters om
hare echtgenooten in den bruiloftsnacht te vermoorden. Allen volbragten 's vaders bevel, behalve
Hypermnestra, die haren man Lynceus spaarde
(APOLLOD. 2, 1, 4, 5. stort. OD. 3, 11, 25.). Volgens eene andere overlevering (HYG. TAB. 168.)
streefde Aegyptus naar de alleenheerschappi } en
stond daarom zijn broeder met zijne dochters naar
het leven. Danaus ontvlugtte, doch Aegyptus zond
hem zijnd zonen na om hem om te brengen. Zij
belegerden zijne hoofdstad Argos, en dwongen hem
hun zijne dochters ten huwelijk te geven. Dezen
ontvingen van haar vader het bevel hare mannen
te vermoorden. Volgens eene derde sage kwam
Aegyptus zelf naar Griekenland en stierf hier van
verdriet, toen hij `den dood zijner zonen vernam.
Aegyptus, A'yncTo;, Aegypte. De naam
AiyunTo; oorspronkelijk slechts van de rivier des
lands, den Nijl, gebruikt (Hoi. OD. 4, 351, 355.),
werd vervolgens ook aan het omliggende land gegeven, hetwelk met zijn oudsten inheemscheri naam
Chemi (het zwarte, welligt van het zwarte rivier slib, dat de stroom achterlaat), nog thans Misr
heet, in het Oude Verbond in den dualis M i z r aj i m, wegens de verdeeling van het land in twee
deelen, in Boven- en Beneden -Aegypte, gelijk reeds
in de oudste oorkonden „ de koningen der beide
AegyWen" voorkomen. -- Het eigenlijke Aegypte
is het bewoonde en bebouwde land of het Nijldal
van Philae en Syene af, waar de Nijl voor het
laatst zich door het gebergte een weg baant en
aanzienlijke watervallen vormt. Het stroomdal is
in het midden niet veel breeder dan 3 uren; aan
beide zijden loopt eene lage, kale rotsketen lans
de oevers, in het W. de l y b i s c h e, in het O. de
arabische bergketen. De eerste hangt door eene
lage reeks van klippen zamen met het plateau
van Barcas, de arabische strekt zich uit tot aan
de landengte van Suez. Door 2 diepe, drooge dalen
(het dal van Cosseir en het dal der omdooling), waardoor het Nijldal met de bode Zee in
j

Aelana--Aelianus.
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verbinding staat, wordt tevens de noordelijke grens
Boven- en Midden-Aegypte gevormd.-scheidngva
Van oudsher was het Nijldal in 27 districten

den voor een van de oudste volken gehouden en
zouden uit het nabijgelegen Aethiopië verhuisd
zijn. Gewoonlijk wordt het land verdeeld in : 1)
(vou ot) verdeeld, waarvan 10 in Beneden-Aegypte Beneden-Aegypte ( xcFno yW' pa), Delta, (ró
of Delta, 10 in Boven- Aegypte of Thebaïs, en 1
iX cac), t. el Debit of Bahari, het land der overin Midden-Aegypte, van waar dit gedeelte bij de strooming; liet land der monden zuidwaarts tot aan
Grieken den naam van H e p t a n o m is droeg, de splitsing bij Babylon (Oud-Kahira), steden:
zelfs toen later liet aantal districten vermeerderde.

Eerst onder de Ptolemaeussen werden de Oasen
('Oct, Ake-t;, t. Wah) in de libysche woestijn,
en het oostelijk gelegen libysche landschap met de
Oase van het oud-aegyptische heiligdom van Ammon (Ammonium) en de kuststad Paraetonium
onder de districten opgenomen. Daarvan bleef
steeds uitgesloten het land ten Z. van Philae tot
Tachompso (T ayop rlw' , IIDT. 2, 29.), wegens zijne
lengte van 12 aegyptische schoinen door de Grieken Dodekaschoinos genoemd, welks bewoners,
de Blemmyërs, zonder twijfel aan de Aegyptenaren
onderworpen waren. Onder de Romeinen was (te
grensscheiding nog verder naar het Z. vérlegd, tot
dat Diocletianus haar weder naar Syene terugbragt. Even als de westelijke, werd ook de oostelijke arabische keten niet oorspronkelijk tot Aegypte
gerekend (door de oudste Grieken zelfs tot Azië),
doch door verbindingswegen kwam men in nadere
aanraking met de Roode Zee. De Benige rivier
van het land is de Nijl (z. a.). Gedeeltelijk ter
vermeerdering van den handel, gedeeltelijk ter bevordering der overstroomingen, had men eene menigte kanalen en meeren gegraven. Het belang
liet Ptolemaeus- of Trajanuskanaal-rijkstewa
(ó lI roAsu.aio^, Tpatuvu; -no c;i 6;), in de nabijheid
van Kahira, hetwelk den Nijl met de arabische
golf verbond en bij Arsinoë aan den uitersten Boek
van de heroöpolitische golf uitliep. Het merkwaar
meer is dat van Moeris (ri i 1oipto; of Moiptro-,-digste
,l vr, illoeridis laces, t. Birket el Keroun), aan
de westzijde van den Nijl bij Arsinoë Crocodilopolis;
verder het meer Sirbonis (^tpwvtc, t. Sebaket Bardoil)
bij den berg Casius, door een kanaal met de middellandsche zee in verbinding gebragt; de B i t t e rmeeren (rei ttxpat X(uvat, f o n t e s a m a r i, t.
Scheib), bij Heroöpolis, daardoor liep het Trajanuskanaal; de Natrummeeren (Ntrpin, Nitriae,
t. Birket el Duarah), ten W. van den Nijl, noordwestwaarts van Memphis. Door de monden van den
Nijl werden nog de volgenden gevormd: het meer
van Tanis (rl l'ci tc, t. Menzaleh), tusscheu Pelusium en Thamiathis, door 't welk de tanitische en
mendesische Nijlarin in zee viel ; liet meer van
Butus (-`ri Boi rtx ii A(ii.v ï, t. Burtos), door den
sebennitischen mond gevormd, met het eiland
Chemmis ; liet meer 11-Zareotis (i 1VIxpnctrrt^, i\lupEia A., t. Birket l^Iariut), bij Alexandrië, door
den canobischen mond gevormd (vinum lareoticum). -- De oudheid noemde Aegypte zeer eigenaardig een geschenk van den l 'ijl, dia door
zijne overstroomingen van Augustus tot October
en door liet achterblijvend vruchtbaar slijk de anders dorre zandvlakte inderdaad in de vruchtbaarste velden herschapen heeft. Het klimaat is vast
en zeer gezond. De voortbrengselen van Aegypte
zijn : granen, uijen, boorren, meloenen, boomwol,
de papyrusplant, vijgen, palmboomen, maar weinig
hout ; ossen, paarden, croco(illen, nijlpaarden, slangen, ichneumons, ibissen, visscherp; vele mineralen
en kostbare gesteenten. De bewoners, waarop het
klimaat en de natuurlijke gesteldheid van het land
een buitengewonen invloed heeft uitgeoefend, werr

Alexandr.ë ('AXt a 2,ostu, t . Iskenderijeh), Candbiis (Kahannub), aanzienlijk voor de stichting van
Alexandrië, Androöpolis (Schleimi); Hern^opolis
parva (Damanhur); Naucrditis, t. verdwenen, aan
den canobiscl,en arm, de eenige plaats, die den
Grieken voor den handel openstond; Saïs (fi:^,
t. het dorp Sa-el-Haggar), de oude hoofdstad van
Beneden-Aegypte; Tamidthis (Damijah, Damiette);
Diospolos (Schmun, Aschmun), Sebenn'tus, Pelusium, Casinm, Heroi polis en a. 2) Midden-Aegypte (i µs a;tó of 'EzTawic (--, t. Mesr Wostani),
tot beneden Ilermopolis majna. Steden : Memphis
(J\IiTi.pt;, in liet 0. V. Moph, tegenes. in puin),
hoofdstad van geheel Aegypte, zetel der koningen;
in hare nabijheid de Pyramiden van Gizeli ; Acanthus (I)aschur); Crocodilopolis, later Arsinoë (westwaarts van Memphis), ten Z. 0. der stad het
beroemde Labyrinth; Ileracteopolis ?nagna (in
liet 0. V. Hanes); Oxyrynchus (t. Behnesch) y
Aphroditopolis, aan den regteroever van den Nijl;
Antinoöpolis en a. — 3) Boven-Aegypte (ol dIvw
T6,tot) of Thebaïs ( (+rl 1^7.i;, t. Saïd), zuidwaarts
tot aan het eiland Philae. Steden : This, later
Abydus (tempel van Osiris, Memnonium); Thebae, later Diospolis Magna, ( Tape in puin),
hoofdstad van Boven- Aegypte (de klinkende Mcmnonszuil) ; Hermontliis., Latopolis, Apollonopolis en
a., Syene, aan de kleine watervallen, de zuidelijke
grensvesting van Aegypte; tegenover de stad,
7 stadiën ten Z. van de watervallen, het kleine
eiland Elephantine (Nijlwater), en 3 mijlen zuidelijker het bekoorlijke eiland Philae.
'A s t v a b L a t, een collegie van beámbten te Milete, hetwelk ter beraadslaging over gewigtige aan
naar zee ging, en niet voor dat een-gelnhd
besluit genomen was mogt terugkeeren.
'A t í t L o t zijn die personen te Athene, wier
ambt hun liet regt gaf om in het Prytaneum te
spijzigen, een regt dat ook aan vreemden, h. v.
gezanten eri somtijds aan verdienstelijke burgers
geschonken werd (z..^ o X I ).
Aelitna, AiXa'd c, in liet 0. V. Elath, t. IIa,
stad in Arabia petraea, nog ten tijde der Romeinen eerie beiar► grijke handelsplaats. Naar haar
heet de N. 0. Indam der Roode Zee aelanitische
golf (eIIN. 6, 11.).
.ella Bens, een aanzienlijk plebejisch geslacht te Rome, waartoe voornamelijk de familiën
der P a e t i en Tuberones behoorden. z. a. —
Aelia let, z. onder Lex.
Aeliãnus, 1) met den bijnaam ó -a t tx6^,
leefde te Rome omstreeks 100-140 n. C., onder
de regering van Iladrianus, wien hij een werk opdroeg over de inrigting der slagorden bij de Gricken (zepl a pct . 'fj Tt cthv E Cwv Xl,ri'1cxc^w). -- 2)
Claudius, de sophist, uit Praeneste geboortig, leefde onder Hadrianus te Rome als leeraar der wel
Behalve verscheiden ons slechts uit-sprekndhi.
den titel bekende schriften, schreef hij een werk
van gemengder inhoud (^otxiXri ia Loptu, variae
his)'oriae), in 15 boeken, van verschillenden inhoud,
gedeeltelijk niet zonder waarde; buitendien een
werk: over de natuurlijke geschiedenis der dieren
,
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(Trip cuwv), in 17 boeken, hetwelk veel lezers schijnt gehad te hebben. Beide werken,
waarin men dikwijls een juist oordeel en eene
goede keuze mist, ontleenen hunne meeste waarde
aan de talrijke daarin voorkomende berigten en
mededeelingen uit verloren gegane schrijvers. Fr.
Jacobs heeft bewezen dat beiden van denzelfden
schrijver afkomstig zijn. Aelianus, ofschoon in Italië
geboren, was de grieksche taal zoo zeer meester,
(lat hij om zijne zoetvloeijendheid als honigzoet
(N?,cyXwaso) geroemd werd.
tëllo, z. Harpyiae.
Aemilia Bens, een zeer oud en beroemd
patricisch geslacht te Rome, dat men beweerde af
te stammen van een zekeren Mamercus (Mamers
= Mars?), een vermeenden zoon van Pythagoras
of Numa, die om de liefelijkheid zijner stem (&'
ai.wXmav A61ov) den naam van Aemilius zou gekregen hebben (PLUT. AEM. 2. NUM. 8. LIV. 39,
32.). Tot de beroemdste familiën van dit geslacht,
behooren die van Lepidus, Mamercinus, Paullus,
Scaurus. --- A e m i l i a 1 e x, z. onder Lex. —
Aemilia via, z. Via.
Aejnilianus was stadhouder over de provinciën Pannonië en Moesië, onder de regering
van keizer Gallus. Hij versloeg de volken die
van het Oosten in zijn gebied kwamen vallen, en
verdeelde den buit onder zijne soldaten, die hem
tot loon daarvoor tot keizer uitriepen. Hij overwon en doodde Gallus, moest echter voor den Tateren keizer Valerianus bukken en werd dien ten
gevolge door zijne soldaten vermoord (EUTR. 9, 6.).
Aemilius Probus wordt meermalen gehouden voor den zamensteller en bewerker van de
op naam van Cornelius Nepos staande vitae excellentiuna imperatorum, (met uitzondering van het
leven van Atticus). Men stelt zijn leeftijd onder
de regering van keizer Theodosius den Gr., in de
4. eeuw n. C. Verg. Cornelius Nep os.
lenaria (Aivctota, PLUT. MAR. 37, 40.), ook
Pithecusa en door VIRG. AEN. 9, 716. (doelende op
HOM. IL. 2, 783. iiv 'Ap(µoe,), ten onregte Inarime
genoemd, t. Ischia, vulcanisch eiland met warme
bronnen, in de golf van Napels. De sagen bij
VIRG. t. a. p. en OVID. MET. 14, 89.
Aenëas, Aivz1a-, zoon van Anchises en Aphrodite, vorst der Dardanen van den Ida, bloed
-verwantPimus(z.Ache)Opdn
Ida (IL. 2, 820.) of aan den Simois geboren, werd
hij door Alcathous, den gemaal zijner zuster Hippodamia, in Dardanus opgevoed (IL. 13, 428,
465.) ; volgens den Hymn. in Vener. werd hij na
zijne geboorte door Aphrodite aan de nymphen
van den Ida toevertrouwd. Eerst nam Aeneas
geen deel aan den troj. oorlog ; maar toen hij
eens door Achilles op den Ida bij de kudden overvallen was, trok hij Priamus te hulp naar Troje.
Ilier was hij een der uitstekendste helden, dapper,
wijs en vroom, niet minder dan Hector als een
god door de Trojanen geëerd. Even als Achilles
bij de Grieken is Aeneas bij de Trojanen de voor
zoon eener godin, de lieveling der go--treflijk
den; vooral beschermen hem in den strijd Aphrodite en Apollo (IL. 5, 311 en v.). Even als
Achilles had hij goddelijke paarden, afstammende
van die welke Zeus eens aan Tros geschonken
had ter vergoeding voor den geroofden Ganymedes (IL. 5, 265.). Bij Priamus is Aeneas gehaat,
even als Achilles bij Agamemnon: want hij hoopte
eenmaal over de Trojanen te regeren. Moedig

waagde hij zich met de dappersten der Grieken
in den strijd, zelfs Achilles omveek hij niet (IL.
20, 258.). In dezen strijd redde hem Poseidon,
opdat het geslacht van Dardanus niet zou uitsterven : „ want daar thans het geslacht van Priamus
bij den zoon van Cronos gehaat is, zoo zal in 't
vervolg van tijd Aeneas, en zijn geslacht over de
Trojanen heerschappij voeren" (IL. 20, 302 en v.).
Volgens deze plaats (verg. HYMN. IN VENER. 197.)
blijft alzoo Aeneas, na de verwoesting van Troje
en den ondergang van Priamus geslacht, in Troas
en heerscht, even als zijne nakomelingen, over de
overgebleven Trojanen. Van de omzwervingen
van Aeneas, en het stichten van een nieuw rijk
door hem in den vreemde weet Homerus niets.
I)it is eene latere sage, evenwel weinige jaren na
Homerus reeds ontstaan. De wijze hoe Aeneas
uit den ondergang der stad gered werd, wordt
zeer verschillend verhaald. Livius (1, 1.) vertelt
dat Aeneas en Antenor uit oude gastvriendschap
en omdat zij steeds den vrede voorgestaan en de
teruggave van Helena aangeraden hadden (DION.
HAL. 1, 46 en v.) van de Grieken vrijen aftogt
hadden verkregen. Volgens anderen trok Aeneas
met de Dardanen bij de verovering der stad in
den burg terug en van daar naar den Ida ; hier
door den vijand in het naauw gebragt, sloot hij
eene overeenkomst, waarbij hij de versterkte plaatsen van den Ida tegen een vrijen aftogt aan den
vijand overgaf. Volgens sommigen stichtte hij een
nieuw rijk in Epirus of in het thessalische Phthiotis. De dichter Stesichorus (645-560 v. C.) is
de eerste der ons bekende Grieken die verhaalt,
dat hij met de trojaansche heiligdommen en het
palladium naar Hesperië (Italië) aftrok ; nog later
echter ontstond het geloof, dat hij naar Latium
kwam en daar de kiem voor het romeinsche volk
gelegd heeft. Ten tijde van Pyrrhus stond dit
geloof bij de Grieken vast en ook de Romeinen
hadden het reeds van staatswege aangenomen omstreeks het jaar 240 v. C. Het julische geslacht
beroemde zich van den zoon van Aeneas J u l u s
of Ascanius af te stammen. -- De komst van
Aeneas in Latium en de stichting eener trojaansche colonie werd door de romeinsche geschied
dichters op verschillende wijze ver -schrijven
Volgens Virgilius verlaat Aeneas, aan de-hald.
redding der stad wanhopende, met groot gevaar
de stad, vergezeld van zijn zoon Ascanius, zijne
vrouw Creiisa, dochter van Priamus, die hij evenwel in dien noodlottigen nacht verliest, en zijn
lammen vader Anchises. Dezen draagt hij op
zijne schouders ; hij wordt dan ook om zijne ouderliefde en omdat hij tevens de vaderlandsehe
penaten redt, bij voorkeur plus genoemd. Het
overschot der Trojanen verzamelt hij op den Ida,
en met (lezen steekt hij van Antandrus aan den
voet van den Ida op 20 schepen in zee (AEN. 2.).
Onder zijne togtgenooten bevinden zich P al i n u r u s,
die op reis in zee stort en aan het voorgebergte
Palinurus zijn naam geeft (AEN. 5, 861. 6, 337.),
zijn trouwe vriend A c h a t es (fidus) (AEN. 1. 188.
Y

6, 158.), Menestheus, Sergestus, Cloant h u s, waarvan de namen Memmius, Sergius, Cluentius zouden komen (5, 114-123.), en vele a. Zij
komen eerst in Thracië, van daar over Delos naar
Creta. Dit houden zij voor het hun door het
noodlot toegewezen land, doch een pestziekte ver
daar. Op Sicilië sterft Anchises-jagthenv
(3.). Toen zij van daar welgemoed in het 7. jaar

Aenesidemus--Aeolus.
van hunnen togt naar Latium stevenden, worden
zij door toedoen van Juno, die uit liefde voor
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Aenia of Aenëa, Aivela, stad in Chalcidice
de thermaïsche golf, door corinthische volkplanCarthago de stichting van Rome verhinderen wil- ters bewoond, nog ten tijde van Perseus eene

de, door storm naar Africa gedreven. Daar neemt
D i d o, die pas Carthago gesticht had, hen welwillend op (1), en Venus en Juno hebben beide het
plan om eene huwelijksverbindtenis tusschen Aeneas
en Dodo tot stand te brengen; maar Jupiter beveelt hem te vertrekken (4). Zoo komen zij weer
op Sicilië, waar zij door koning A c e s t e s (z. a.)
gastvrij opgenomen worden en Aeneas bij het graf
zijns vaders lijkspelen viert (5), vervolgens naar
Cumae in Italië, waar Aeneas de onderwereld bezoekt (6), en van Cumae in noordelijke rigting
naar Latium. De laurentische koning L a t i n u s ontvangt Aeneas met vriendschap, staat hem land af
voor het bouwen van eene stad en belooft hem
zijne dochter Lavinia ten huwelijk. Doch zijne
echtgenoote Am a ta zet den jongen, dapperen koning der Rutulers, T u r n u s, aan Wien Lavinia verl oofd is, tot den oorlog aan. Mezentius, koning
van Caere, en andere italische helden staan
Turnus bij; Aeneas verbindt zich met E v a n d er
(z. a.). Na verscheidene gevechten valt Turnus in
een tweegevecht door de hand van Aeneas. Hiermede eindigt de Aeneïs. Verg. de hiermede
veelal overeenstemmende verhalen over Aeneas in
OVID. MET . 13 en 14. Volgens LIV. .l, 1 en 2.
huwt Aeneas met de dochter van Latinus Lavinia
en noemt zijne nieuwe stad naar haar Lavinium.
Haar zoon is Ascanius. Turnus vat de , wapenen
op tegen Aeneas en Latinus. In den eersten slag
worden de Rntulers verslagen en Latinus sneuvelt.
Nu verbindt Turnus zich met Mezentius, en Aeneas, om zich de Aborigines, het volk van Latinus,
genegen te maken, geeft aan hen en de Trojanen
den gemeenschappelijken naam van Latijnen. l.)e
Latijnen overwinnen in den slag, maar deze overwinning is ook het laatste bedrijf op aarde van
Aeneas. Livius zinspeelt hier maar even op de
sage der verdwijning van Aeneas. Namelijk in
den slag aan den Numicius zou Aeneas, even als
later Romulus, plotseling onder donder en bliksem
verdwenen, en kort daarna in volle wapenrusting
aan Ascanius verschenen zijn en hem verklaard
hebben, dat hij een god geworden was. Aan den
oever van den Numicius rigtte men hem een hei ligdom op, met het opschrift : Pa t r i s dei i d ig e t i s, en vereerde hem later als Jupiter I n diges (inheemsche Jupiter . DION. HAL . 1, 50 en v.).
Ook Latinus zou onder de goden opgenomen zijn,
als Jupiter Latiaris (= J. Indiges). -- 1De
zoon van Aeneas, Ascanius, of met zijn rom.
naam Julus, bouwde 30 jaren na de stichting van
Lavinium, de stad Alba Longa en werd de stam
daar regerende koningen. Julus-vadern
wordt overigens ook gehouden voor een tweeden
zoon van Aeneas of ook voor een zoon van Ascanius. --- A e n e a d e s, Aivscdó iS, naam van Ascanius als zoon van Aeneas ; A e n e a d a e heeten
de togtgenooten van Aeneas en in 't algemeen de
Trojanen, of de Romeinen als zijne afstammelin-

565. 7, 616. 8, 684.).
.Aenésidêmais, Aívsaí rdio,, sceptisch wijsgeer uit Gnossus op Creta, die, ongeveer ten tijde
van Cicero, het scepticisme van Pyrrho op vrij
onvruchtbare wijze schijnt hernieuwd en verder
ontwikkeld te hebben (cie. DE OR. 3, 17. DE FIN.
2, 11.). Van zijne hoofdwerken is weinig tot ons
gen (VIRG. AEN. 1,

gekomen.

aan

goed versterkte plaats (Liv. 44, 10.).

Aenianes, thessalische volkstam, die op ver
plaatsen voorkomt, bij den Ossa, bij den-scheidn
Oeta en Othrys (KOM. IL. 2, 749.) aan den Sper
(HDT . 7, 198.); verg. Thessalië.
-cheus
Aenus (rl Aivo^ ), 1) oude thracische stad aan
den mond van den Hebrus (HOH. IL. 4, 520.

(Ai6 aV) , HDT . 4, 90.), van aeolischen oorsprong
(HDT . 7, 58. TRUC. 7, 57.). Later een romeinsche
vrijstad met bloeljenden handel, t. Enos. Bij
Virgilius (AEN . 3, 17.) is zij door Aeneas gesticht. — 2) Stad in Aetolië (HDT. 4, 90.). —
3) Stad in Thessalië. — 4) o Awos (Monte negro),
een berg 4000 v. hoog op Cephallenia, op welks
top een altaar van Zeug Ai' a os stond.

legles, z. Aeolus.
Aeólia, Aíoktr^ nam. yYj, bij Hom. (IL. 10, 1
en v.) een eiland, zetel van den beheerscher der
winden Aeolus, zoon van Hippotes, ook bij Virg.
(AEN. 1, 32. 8, 415.); onzeker welk van de aeoli-

sche eilanden bedoeld is. (Volker, Hom. Geogr.
114. houdt het voor een van de aegatische eilanden). Bij de romeinen werden daarnaar genoemd
de A e o l i a e i n s u l a e (Ai6Xou 'ot, TRUC. 3,

115.), t. liparische of vulcanische eilanden, van
vulcanischen oorsprong; ten N. van Sicilië (VIRG.
AEN. 8, 145.), 10 in getal: Hiera, `It^oá, of Thermiosa (tiVolcano), verblijf van Vulcanus, Lipara,
Anc4c4a, het grootste (L(pari), Strongyle, 1trpo 'yuXr^
(Stromboli), volgens de meening der ouden zetel
van Aeolus; de overigen Phoenicusa, Ericusa, Euonymus, Didyme, Hicesia, Basilidia en Osteodes
zijn onbeduidend.

Aeolis, AioXi;, landschap in Klein -Azië, van
de rivier de Hermus noordwaarts tot aan den Hellespont, langs de golf van Elaea of Cyme, met
bloeijende steden der aeolische Grieken bezet,
aanzienlijk wegens handel en vruchtbaarheid van
den grond (HDT. 7, 95.); twaalf er van : Cyme,
Larissa, Neontichus, Temnus, Cilia, Notium, Pitane, Aegae, Grynea, Myrine, Aegirussa (HDT. 1,
141. S_trabo noemt Elaea), Smyrna, en na Smyrna's
afval, elf, vormden een bondgenootschap (Dode
welks gezanten tot een verbondsfeest-carhie),
(Panaeolium) bij het voorgebergte Cane bijeen
waren zij afhankelijk van de Per--kwamen.Ltr
zen, van Alexander, van de syrische Seleuciden,
en eindelijk van de Romeinen : een korten tijd
ook van Mithridates. Eene tweede aeolische Dodecarchie lag in het trojaansche land.
Aeolus, Ai'oXos, 1) oudste zoon van Hellen
en de nymph Orseïs, kleinzoon van Deucalion of
van Zeus, broeder van Dorus en Xuthus, vorst in
liet thessalische Magnesia, stamvader van den
aeolischen volkstam, en daardoor een der stamva
volk. Deze aeolische naam-dersvanhtgikc
was het meest verbreid over het grootste gedeelte
van het noordelijk en westelijk Griekenland en
over de zuid- en westzijde van den Peloponnesus.
Van daar ook de sage van zijn talrijk kroost,
waarvan er velen voor stamhoofden van volkplantingen gehouden worden ; wat tevens in de genealogie groote verwarring gebragt heeft. Aeolus,
als de oudste zoon, verkreeg het vaderlijk erfdeel
tusschen de rivieren Asopus en Enipeus, terwijl
de broeders aftrokken ; hij vertegenwoordigt al wat
oud -grieksch is. Zijne vrouw Enarete baarde hem
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Aepea-Aerariuni.

7 zonen : Cretheus, Sisyphus, Athamas, Salmoneus,
Deïon, Magnes, Periéres, en 5 dochters : Canáce,
Alcy $ne, Pisidice, Calyce en Perimëde (APOLLOD.
1, 7, 3.) - C r e t h e u s bouwt lolkos en verwekt
bij Tyro Aeson (koning van Iolcos en vader van
lason), Pheres (stichter van Pherae en vader van
Admetus en Lycurgus) en Amythaon (stichter van
Pylus, vader van Bias en Melainpus) (APOLLOD. 1,
9, 11.). - Sisyphus bouwt Ephyra (Coriiithe)
en verwekt Glaucus, vader van Bellerophon (APOLLOD. 1, 9, 3.). -- Athamas (z. a.) voert heer
(APOLLOD. 1, 9, 1.) --schapijoverOtnus
Salmoneus, vader van Tyro, bouwt Salmone in
Ells (APOLLOD. 1, 9, 7.). -- D eb o n wordt koning in
Phocis, vader van Asteropéa, Aenetus, Actor,
Phylacus en Cephalus (APOLLOD. 1, 9, 4.). - M ag nes is vader van Dictys en Polydectes, welke het
eiland Seriphus bevolken (APOLLOD. 1, 9, 6.). P e r i e r e s wordt koning in Messenië en vader
van Aphareus en Leucippus (APOLLOD. 1, 9, 5.). 2) Aeolus Hippotádes, d. i. zoon van Hippotes, ruiter, bewaker der winden (TOCi.írls v44 wv),
Bene windgodheid in het westen, op het aeolische
eiland, dat geheel met koperen muren en hooge
rotsen omringd is. Hier woont hij, een lieveling
der goden, gelukkig, in eene prachtige woning, met
zijne echtgenoote en 6 zonen en even zoovele
dochters, die hij met elkaar heeft laten huwen.
Ulysses neemt hij gastvrij op en geeft hem bij zijn
vertrek de tegenwinden in een zak gesloten mede,
terwijl hij een gunstigen wind in de zeilen laat
blazen. Maar terwijl Ulysses, reeds nabij de vader
kust, ligt te slapen, openen zijne reisge--landsche
zellen den zak, de winden ontsnappen en drijven
het schip weder naar het eiland van Aeolus ; maar
deze wijst hen nu af, omdat hij inziet, dat zij bij
de goden gehaat zijn (oD. 10, 1.). In de Ilias
Cu bij Hesiodus wordt Aeolus niet genoemd; ook
werd hij nergens in Griekenland met offers en gebeden vereerd; hij blijft enkel eene dichterlijke
voorstelling, zonder een werkelijk god te wezen.
Anders bij Virgilius (AEN. 1, 53. 8, 416. rex ven torurn), waar Juno zich niet eene bede tot hem
wendt; latere dichters geven hem Lipara of Strongyle, een der aeolische eilanden, tot woonplaats
en maken hem tot god der winden. Met een
scepter gewapend, zit hij op den top eener rots
en houdt de in een hol opgesloten winden in bedwang (vIRG. AEN. 1, 52, 140. 8, 416. OVID. MET.
1, 262.). Met den stamvader der Aeoliërs stond
hij oorspronkelijk in geen de minste betrekking,
doch lateren hebben hem dikwijls met genen ver
verwisseld. Men stelde een Aeolus I.,-warden
zoon van Hellen, .Aeolus II., zoon van Hippotés,
koning van Aeolis (TRUC. 3, 102.) in Aetolië, en
Aeolus III., kleinzoon van Aeolus II. en achter kleinzoon van Hippotes, van dádr Hippotades, die
met zijne moeder Arne en zijnen broeder Boeotus
in Metapontium leefde, daar zijne pleegmoeder
Autolyte doodde en toen naar de. naar hem genoemde aeolische eilanden in de tyrrheensche zee
de wijk nam, waar hij de stad Lipara zou ge-

had zijn graf aan de helling van den cylIeenschen
berg (PAus. 8, 4 4. 8, 16, 2. IIOM. IL. 2, 604.). 2) Zoon van Hippothous, koning in Arcadië, ten
tijde dat Orestes derwaarts de wijk nam; toen
hij den tempel van Poseidon te 1Iantinea, dien geen
sterveling mogt betreden, binnenging, werd hij
blind en stierf kort daarna (PAUS. 8, 5, 3.). -3) Zoon van den Heraclide Cresphontes, koning
van Messe.uië, door zijne moeder Merope achter kleinzoon van den vorigen Aepytus. Zijn vader
en zijne broeders werden in een oproer gedood,
terwijl hij zich als kind bij zijnen grootvader Cy pselus in Arcadië bevond; later echter veroverde hij
niet behulp der Arcadiërs en Doriërs zijn vaderlijk
erfgoed weder. Naar hem noemden zich zijne afstammelingen Aepytiden, in plaats van Heracliden
(PAUS. 4, 3, 5. 8, 5, 5.).
Aequii, waarschijnlijk een verwant woord met
Opici en Osci, bij OVID. (FAST. ,3, 93.) ook Aequi;

-

cull, een landbouwende maar ook krijgszuchtigs
volkstam, die, volgens Göttling (rom. Staatsverf.
20.), als een afzonderlijk staatkundig gescheiden
bondgenootschap, met de Latijnen, Volscen, Rutu-

Iers, Hernicers en Ausonen tot den algemeenen
pelasgischen stam der Opicers en Oscers behoorde;
ten Z. en W. van Rome wonende, handhaafden
zij langer hunne vrijheid en zelfstandigheid. Zij
woonden aan beide zijden van den Anio ; hunne
voornaamste steden waren : Alba, Tibur, Praeneste,
Carseoli, en in hun vrij uitgestrekt gebied lag
de berg Alrpidus. Verbonden met de Volscen, voerden zij bloedige oorlogen met Rome, tot dat zij
door Camillus, in 389 v. C., vernederd en later
in den oorlog met de Samniten onderworpen werden
(LIV. 1, 2 en v. 9, 3, 25 en op m. p. cie. REPL. 2, 20.
PLIN. 3, 12, 106 en v. VAL. MAX. 2, 7, 7 en op m. p.).
Aequimaelium, z. Spurius Maelius.
A equitas, rom. personificatie van de b i 11 ij kh e i d en geregtigheid; zij werd voorgesteld als eene
ernstige maagd naar liet ideaal van Athene, in de
regterhand de weegschaal, in de linker den horen
des overvloeds.
Aerarii, waren volgens de staatsinstelling van
Servies Tullius die personen, welke niet naar hun
vermogen belasting betaalden, maar eene naar
ieders omstandigheden bepaalde sore (tributum in
capita) opbragten, doch tevens ook van het stemregt en van ambten uitgesloten waren. Ook werden zij niet tot de krijgsdienst toegelaten. Belas tingpligtige burgers werden soms wegens overtredingen tot straf onder de aerarii gebragt. Hun
tributum in caput (hoofdgeld) kon dan dikwijls, al
naar hun vermogen, zeer hoog worden opgevoerd.
In enkele gevallen konden zij buitendien tot dien
oorlog, onder verzwarende en schan--stenid
delijke voorwaarden, veroordeeld worden (LIV.
24, 18.).
Aerarium, is de openbare schatkist, waarin
de regelmatige inkomsten vloeiden, en waaruit de
gewone staatsuitgaven bestreden werden. Toen de
vicesima manunzissionunz, d. i. het twintigste van de
waarde van een vrijgelaten slaaf, ingevoerd werd
(LIV. 7, 16.), ontstond eene tweede afdeeling van
sticht hebben.
Aepëa, havenstad in Messenië, later T h u r i a. de staatskas, aerarizcni sanctius of interius genoemd,
Aepy, Au, hoog gelegen en versterkte stad die in geval van nood gebruikt werd. Beiden werden
in een achtergebouw van den saturnischen tempel
in het triphylische Elis (HOM. IL. 2, 592.).
Aepytus, Auto;, 1) zoon van Elatus, ko- bewaard en door de quaestores, wier ondergeschikte
fling van Phaesana aan den Alpheus in Arcadië, beambten tribuni aerarii heetten, bestuurd. Onder
waarvan een gedeelte naar hem A e p y t is ge- de keizers werd dit opzigt dikwijls aan oud -pracnoemd werd. Hij stierf aan een slangebeet en toren of werkelijke praetoren, soms ook aan een-

Aërop e—A escilines.
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voudige praefecten opgedragen. Over 't algemeen de kunst van droomen uit te leggen geleerd en
werd onder de keizers het aerarium geheel van voorspelde zijn vader dat zijne tweede vrouw Hehen afhankelijk, hoewel de senaat er in schijn het be- cuba hem een zoon (Paris) zou baren, die Troje
stuur over had, en smolt het meer en meer zamen
met de door Augustus ingestelde bijzondere kas
(fiscus), die door keizerlijke praefecten bestuurd
werd. Ook voerde Augustus een nieuw aer arluin

in 't verderf zou storten ; hij raadde hem dus aan

moest betaald worden. Later kwam daar-werp
nog bij de vicesinna hereditatum en legatorum en

donip veranderd (m ET. 11, 749-795.).

hem te vondeling te leggen. Zijne vrouw was
Asterope ; uit droefheid over haren dood werd hij
in een vogel veranderd (APOLLOD. 3, 12, 5.). Bij
in, ter bestrijding van de kosten voor het leger, Ovidius heet zijne moeder Alexirrhoë, zijne minaerarium militare. Hierin vloeide de centesima nares Hesperia, uit wanhoop over haren dood stort
rerum venalium, die van elk te verkoopen voor hij zich in zee en wordt door Tethys in een roer -

de quinquagesima mancipiorum venditorurn. De
eerste, de centesima rerum venaliunn, verminderde
Tiberius tot op de helft (TAC. ANN. 2, 42.), tot dat
Caligula haar geheel afschafte. De bestuurders
van het aerarium nalitare heetten praefecti aerarii.

Aeseh Ines, AiaXivrjs, 1) S o c r a t i c is s, schr ijver van zeven dialogen, die in den geest der socratische wijsbegeerte geschreven, voor ons bijna geheel zijn verloren gegaan. Zoon van arme ouders,
leefde hij bij voortduring in behoeftige omsiandig-

heden, doch hing zijnen leermeester (Socrates) en

zijne wetenschap met de innigste liefde aan. Na
A erope, z. Atreus.
Aerugo, van aes, een hard en glinsterend, den dood zijns meesters leefde hij een tijd lang aan
helder groen bekleedsel op oude bronsen (tegen - het hof van Dionysius te Syracuse, keerde na diens
woordig is de engelsche kunstterm plated de gebruikelijke), dat men aan standbeelden en beeldwerk hoog

waardeerde (PLIN. 37, 1 0, 55. PLIN EP. 3, 6. auv. 13,
148.), vooral ook aan het aes Corinthium, kopergroen (z. C o r i n t h i a) PAUS. 2, 3, 3.).

val weder naar Athene terug, waar hij onderwijs
gaf en pleitredenen schreef. --- De drie zamenspraken, die nog op zijn naam doorgaan, zijn niet
van hem, ja, misschien niet eens allen van denzelfden schrijver. -- 2) de r e d e n a a r, geb. te Athene,

Aes, etymol. verwant met ons ijzer en erts, 389 v. C. (volgens anderen 391 of 393) in een
eigenlijk al wat koper is, kopererts en uit koper lagen stand. Na met moeite en misschien niet gegemengd metaal ( PLIN . 34, 1 en v.), vooreerst als heel regtmatig het burgerregt verkregen te hebben,
grondstof, vooral onder den naam Aes Cyprium, ging hij als ypaµl) versus (klerk) in dienst bij den
dewijl het op Cyprus 't eerst gevonden werd, ver aanzienlijken redenaar en staatsman Aristophon,
ook in verschillende v e r h i n d i n g e n, met-volgens later bij den democraat Eubulus, wiens politieke
arsenicum, aes candid{m, witte spinsbek (PLI.. 11, inzigten hij voortaan geheel en al aanhing; tevens
110. 17, 160.); niet zink, orichalcum, geel koper; leerde hij nu de staatsregeling en wetgeving naauwmet tin, eenv oudig aes, brons, waarvan het keurig kennen. Als tooneelspeler maakte hij geen
aes Corinthium de meest gezochte soort was. opgang (hij speelde als tritagonist voor geld); hij
Verder gebruikte men aes voor munten, daar begaf zich daarop in krijgsdienst en vocht dapper
de italische volken tot op den tijd van Pyrrhus bij Mantinea (363 v. C.), gelijk ook later (3 48)
zich van koper als ruilmiddel bedienden, dat se- bij Tamynae tegen de Macedoniërs. Met voor
dert Servius Tullius gestempeld werd (aes signa gaven bedeeld, trad hij vervolgens, 3 jaren-treflijk
turn). Dezelfde uitdrukking bleef voor geld gebruikelijk, toen men sedert 269 v. C. zilveren en sedert 207 v, C. gouden munten begon te slaan.
De waarde werd naar het gewigt (pondo) bepaald.

Als eenheid der waardebereking gold e e n p o n d
koper (as, rtc, van daar as libralis) hetwelk later,
na het slaan van ligtere munt, aes grave heette. --

vroeger dan Demosthenes, openlijk als redenaar

op, en bleef voortaan steeds op liet staatstooneel
als de heftige tegenstander van Demosthenes zijn
rol spelen . Zinspelende op zijne drie, thans nog
bestaande redevoeringen en zijne 9 brieven, die
verloren zijn, sprak de oudheid van zijne 3 Gratiën
en 9 Musen. Zijne loopbaan als staatkundig redenaar opende hij in 347, gezamenlijk met Demosthenes, bij de vredesonderhandelingen met Philippus van Macedonië, bij welke gelegenheid de
geslepenheid van Philippus hem in het macedonische net wist te vangen. Toen hij nu later, bij

Als vermogen genomen, onderscheidde men aes
scum actief — en aes alienum, passief vermogen, schulden. Buitendien had men nog aes circumforaneum, geleend geld van de geldwisselaars (arge,ntarii), die met hunne kramen op het
forum in den porticus stonden (cie. AD. ATT. 2, een tweede gezantschap om den vrede te bezwe1, ,4.) ; equestre, het geld dat aan de ridders tot ren, door talmen de plannen van Philippus be„

aankoop van een paard door den staat werd uit
Iiordearium (van hordeum, gerst), geld dat-betald;
een ridder tot onderhoud van twee paarden jaarl ijks ontving. (2000, as), en dat opgebrast werd
door rijke ongetrouwde vrouwen of weduwen, die
ander s van den census uitgesloten en alzoo van

gunstigde, traden Demosthenes en Timarchus met
eene aanklagt van hoogverraad tegen hem op, die
hij echter door eene tegenklagt (z. dvTtypucp be trekkelijk het onzedelijk gedrag van Tirnarchus
)

(x.a c 'l'tµ%pyou) afwendde. Deze redevoering, die
,

ons een diepen blik laat werpen in de zedelijke
de oorlogslasten bevrijd waren (cic . REPL . 2, verbastering van dien tijd, bragt hem eene schit20, 36 . LIV . 1, 43. verg. Göttl. rom. Staatse. 256.); terende overwinning aan, doch was ook de bron
manuarium, bij liet dobbelspel gewonnen geld ( Yna - van de voor geheel Griekenland zoo gewigtige vijnus), (SUET . AUG. 81 . GELL . 18, 3, 4.); militare, andschap tusschen hein en Demosthenes. Toen
hetzelfde als stipendium, de soldij der soldaten die hij door Athene- als afgevaardigde naar het
uit de opbrengsten der aerarii bestreden werd Amphictyonen-verbond gezonden, Philippus had
(GELL. 7, 10. VARRO L. L. 5, 183 .); uxorium, de aan zoeken in de hand te werken, vatte Demosthenes
de ongehuwden opgelegde belasting, verg. u y a t o u de vroegere aanklagt weer op (243) , waartegen
ypucp-r, en caelibatus.
Aeschines zijne verdediging inbragt in de (niet uit Aesácus, AlL6axoc, zoon van Priamus en gesproken, rasaar in schrift uitgegeven) redevoering
Arisbe, dochter van Merops. Van Merops had hij ;,cri i rCpu ;^pao3síuc. Van nu af was hij de verte--

E

Aeschylus.

genwoordiger der macedonsche politiek en bewerkte als afgevaardigde te Delphi (340) den tweeden heiligen oorlog tegen Loeris, in welken Philippus tot opperbevelhebber gekozen werd en aan
liet hoofd van 30.000 man zelfs tegen Athene oprukte. Nadat de slag bij Chaeronea het lot van
Griekenland beslist had, werd aan Demosthenes,
ondanks de kuiperijen van Aeschines, de eervolle
taak opgedragen, om de lijkrede op de gesneuvelden te houden. En toen Ctesiphon nu het
voorstel deed om Demosthenes voor zijne groote
diensten aan het vaderland bewezen met een gouden krans te sieren, trad hij met eene aanklagt
tegen hem op (338): doch toen 8 jaren later, onder geheel veranderde staatkundige omstandigheden, de zaak in behandeling kwam, leed hij met
zijne uitstekende redevoering (xccr& Kzr^atpwvtoc,
waarschijnlijk naar eene latere bewerking tot ons
gekomen) tegen het meesterstuk van Demosthenes
(7cspi aTE lvov) eene zoo volkomene nederlaag,
dat hij, door zijne tegenpartij met geld ondersteund, naar Klein-Azië aftrok. Van daar begaf hij,
zich, na den dood van Alexander den Gr., naar Ehodus, waar hij eene alom beroemde redenaarsschool
vestigde, die tusschen de strenge attische en de
verfijnde aziatische het juiste midden hield. Hij
stierf op Samos in 314.
Aeschylus, Ai6 uXo;. Levensberigten. Hij
was een atheensch burger, geboortig uit Eleusis,
zoon van Euphorion, en behoorde tot een aan
geslacht. Het jaar zijner geboorte-zienljkatsch
kan men thans veilig in 525 v. C. stellen. Aan
de vrijheidsoorlogen van Griekenland, nam hij
in de gevechten bij Marathon, Salamis en Plataeae een werkzaam aandeel, even als de helden
Amynias en Cynaegirus, welke de opgesmukte sage
soms voor zijne broeders doet doorgaan. Reeds in
zijn 25. jaar trad hij met tooneelstukken op, het
eerst als mededinger van den satyrspeldichter Pratinas; sedert dien tijd wijdde hij zich bijna een
halve eeuw aan de ontwikkeling en volmaking
der tooneelkunst toe, welke hij als treurspel- en
satyrspeldichter tot een schitterend standpunt verhief,
zoodat hij haar den eersten rang wist te verschaffen
onder de vele inrigtingen te Athene aan kunst en
vernuft gewijd. Omstreeks het jaar 468 v. C. begaf hij zich naar Syracuse tot koning Hiero, misschien op uitnoodiging van dezen, en vervaardigde
ter inwijding van de nieuwe stad Aetna een gelegenheidsstuk, Atrutcu, werkte de reeds vroeger
vertoonde Perzen om en voerde Jaen te Syracuse
ten tooneele. Na hier eenigen tijd vertoefd te heb
keerde hij naar Athene terug, alwaar hij kort-ben,
voor Hiero's dood (466) in een wedstrijd met den
jongeren dichter Sophocles optrad (468 v. C,) doch
door hem overwonnen werd. In dezen tijd schijnt
eene tweede reis van Aeschylus naar Sicilië te
hebben plaats gehad, wier eigenlijke aanleiding
niet juist te bepalen is. Zoo veel is echter uit de
voorhanden zijnde mededeelingen en aanwijzingen,
die gedeeltelijk van kleingeestigen en fabelachtigen
aard zijn, op te maken, dat de dichter zich niet
vereenigen kon met de destijds de overhand hebbende volkspartij en van hare inzigten en bedoe
Daaruit moet men ook het-lingeafkrws.
berigt verklaren van de beschuldiging, dat hij door
sommige uitdrukkingen in verscheidene zijner stukken de geheimen der mysteriën verraden en alzoo
heiligschennis zou gepleegd hebben. Hierover aan
werd hij echter op grond zijner eigene-geklad,

verdediging en van zijne algemeen erkende verdiensten door de regters vrijgesproken. Dergelijke
onaangenaamheden met zijne medeburgers kunnen
hem ligt hebben doen besluiten zijne dramatische
loopbaan te Athene aanvankelijk vaarwel te zeg gen. Later echter behaalde het laatste zijner
overgebleven werken, de Orestia, eene schitterende
en volkomene overwinning (458 v. C.). Dat hij
de opvoering in Athene zelf bestuurd heeft, is
mogelijk, maar niet te bewijzen. Zoo het gebeurd
is, dan moet hij kort daarna weder naar Sicilië
teruggekeerd zijn, daar hij reeds in 456 v. C. te
Gela stierf, waar hij ook begraven werd. Daar werd
hem een prachtig grafteeken opgerigt. De Atheners vereerden later zijne nagedachtenis door hen
een standbeeld op te rigten, gaven aan ieder die
zijne stukken ten tooneele wilde voeren, een koor
en eene belooning, en wijdden den overwinningskrans aan den dichter, als of bij nog leefde. In zijne
familie bleef de beoefening der tragische kunst wel
een eeuw erfelijk. — Tragische kunst en werk e n van Aeschylus Men mag hem met regt
den schepper en „ vader der Tragedie" noemen;
wat voor hem Thespis en anderen gedaan hebben,
kan slechts als eene zwakke proeve van tooneelvertooningen beschouwd worden; dit waren gezangen, die op de Bacchus- feesten door een koor
werden voorgedragen, afgewisseld met het optreden van een tooneelspeler en vergezeld van mimische vertooningen. Aeschylus voegde bij dien
eersten een tweeden tooneelspeler (AEU ^EPaYwv^aT Vis)
en werd zoo de schepper van de dramatische zamenspraak, die zich bij hem ook nog maar in
hare eerste ontwikkeling vertoont en eerst door
den derden tooneelspeler van Sophocles tot volmaking komt. Verder verhief hij de handeling of
de zamenspraak tot het hoofdbestanddeel van het
gedicht, doordien hij het lyrische gedeelte van het
koorgezang beperkte en inkromp ; ook werden de
zamenspraak en het koorgezang naauwer verbonden, zoodat deze beide deden niet alleen in eene
gepaste betrekking tot elkaar stonden, maar ook
een volkomen, innig zamenhangend geheel uitmaakten. Ook voerde Aeschylus een tooneel-toestel in (azeuo;coua). Hij gaf aan de tooneelspelers maskers, deed hunne gewone lengte aanmerkelijk rijzen door den cothurn en den oncus, doste
hen uit met een lang, tot op de voeten afhangend,
slepend feestgewaad, in een woord, hij gaf hun in
alle opzigten een prachtig en indrukwekkend uiterlijk.
(Zie verder onder T o o n e e 1 s p e 1 e r s). Insgelijks
onderging liet tooneel zelf door hem groote verbeteringen door het gebruik, dat hij van de schilderkunst
en werktuigkunde wist te maken. (Zie hierover
onder T h e a t r u m). Overal was Aeschylus zelf
werkzaam. Niet alleen trad hij zelf, ouder gewoonte,
als tooneelspeler op, maar hij was ook balletmeester en leerde zijne kooren de dansen en vond zelfs
nieuwe wendingen en toeren uit; eindelijk droeg
hij zelf zorg voor al de toebereidselen die voor de
opvoering zijner stukken noodig waren. — Aeschylus treurspelen munten uit door ernst, verhevenheid
en diep gevoel; zijne wijze van uitdrukking is stout
en vol van zeldzame beelden, de woorden bestaan
uit vreemde, veel beteekenende zamenstellingen.
Zijne poëzij ontbreekt het niet aan bevalligheid,
maar het zijn de schrikinboezemende gratiën,
welke de ouden meestal in dezen dichter prezen.
De vorm der stukken is eenvoudig, het plan en
de ontwikkeling der handeling gaan op geregelde

Aesctulapius--Aesopus.
wijze voort en loopen zonder fijne verwikkelingen af.
Het geheel draagt meer of min een epischen stempel. De stof en de mythen ontleende Aeschylus
grootendeels aan Homerus, weshalve hij zelf zijne
dichtstukken: 1 ^ brokken van de rijke tafel van Homerus" noemde. In al zijne stukken speelt het onverbiddelijk noodlot over de menschen eene hoofdrol.
Die magt is evenwel geene uitwendige natuurlijke
noodzakelijkheid, maar de ondoorgrondelijke goddelijke magt, waaraan de door het volk erkende
goden zelve onderworpen zijn, en wier vereering
de menschen moet afschrikken, om hunne aardsche
krachten te willen overschrijden. Zijne karakters
stelt hij voor als idealen : in hunne schildering is
het ontzaggelijke van den vorm overal vereenigd
met stoutheid van wil en ' onweerstaanbare kracht
en sterkte. Zijne eigene vorming en ontwikkeling
had. Aeschylus te danken aan de leer van Pythagoras, wiens leerling hij was, en aan de mysteriën, waarin hij was ingewijd, terwijl de verhevene
stemming en edele gezindheid zijner ziel een uit
zijnen krachtvollen en onderne--vloeiswan
menden tijdgeest, die ook hem bezielde en voortdreef. Elke vertooning van Aeschylus (didascalie),
waarmede hij op een Bacchusfeest optrad, bevatte
4 stukken : 3 treurspelen, die meestal door stof en
inhoud zamenhingen (trilogie) en 1 satyrdrama.
Het geheel heette daarom ook eene tetralogie.
Verg. hierover het art. D Ida s c a l a. Van de
vele stukken die Aeschylus zou geschreven hebben (men telt er ten minsten 70), zijn slechts
I bewaard gebleven en eenige fragmenten. 1)
HPoµ14}s aóTrç, waarschijnlijk het tusschenstuk

van IIpoµ. 7tvppó o; en Apo. Xuóµa'oc. 2) 'Etta
97tí er^Rats, 3) J:T p at, naar het koor genoemd,
een historisch stuk, heeft tot onderwerp de neder laag van Xerxes in den slag bij Salamis. 4--6
De Orestia, de eenige overgeblevene trilogie, bestaande uit 'Ayaµ4µvwv (het vermoorden van

Agamemnon door Clytaemnestra . en Aegisthus),
Xor^yópot (naar het koor genoemd, heeft tot onderwerp de moord van Clytaemnestra door Orestes en zijne zuster Electra), i vµsvlac; (de vrijspraak
en verzoening van den door de Furiën vervolgden
moedermoorder Orestes, door den Areopagus te
Athene, een staatkundig stuk). 7) `Ix&rtaE , de
smeekelingen, behandelt de mythe van Danaus en
de Danaïden.
Aeseuláplus, 'Aexk jirtoc, de grieksche god
der geneeskunst, volgens de gewone sage (HEsIoD.
PINDAR .) is hij een zoon van den heilaanbrengenden god Apollo en van Coronis, dochter van
Phlegyas, koning der Lapithen. Apollo doodde
uit minnenijd Coronis en liet den knaap door den
Centaur Chiron opvoeden, die hem zoo wel in andere kunsten als ook in de geneeskunst onderwees.
Behalve Thessalië, maakten ook Epidaurus en
Messenië aanspraak op de eer, van het vaderland
van Aesc. te wezen. Hij redde door zijne kunst
eene menigte menschen van den dood, ja zelfs
riep hij verscheidene dooden in 't leven terug.
Daarom trof Zeus hem met zijnen bliksem, opdat de orde der wereld niet verder gestoord zou
worden en de menschen, door de verspreiding der
geneeskunst geheel van den dood bevrijd, de hulp
der goden in 't vervolg niet zouden verachten.
Uit wraak doodde Apollo de Cyclopen, die voor
Zeus den bliksem smeedden, waarom hij echter
een tijd lang op aarde dienen moest. Bij Homerus en Pindarus is Aesc. eenvoudig een heros, een
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uitstekend arts ; later echter werd hij algemeen als
god der geneeskunst vereerd, die zijne heiligdom
vooral in bosschen, bij gezondheidsbronnen-men
en op gezonde, buiten de steden gelegene, streken
had. De hoofdzetel van zijne eeredienst was Epidaurus, waar men alle 5 jaren een groot feest,
' AaxXrlcfsta, ter zijner eere vierde. In zijn tempel
hield men slangen, het zinnebeeld van de zich
steeds verjongende levenskracht, en die ook als
middel tot genezing gebruikt werden ; ook beproefde men genezing, door in den tempel van den
god te gaan slapen, opdat deze in den droom
het geneesmiddel zou openbaren. De herstelde
hing in den tempel een bord op, met opgave van
de kwaal en het geneesmiddel. Aesc. werd voor
gedaante, die veel op Zeus ge--gestldin
leek, met zachte, kalme gelaatstrekken. Gewoonlijk
steunt hij op een staf, waarom een slang zich
kronkelt. De haan werd hem geofferd. Somtijds
staat naast Aesc. de knaap T e l e s p h o r u s, de
eindaanbrenger, de genius der genezing, ook
E u a m e r i o n, genius der welvaart, en A c e
sins, geheeten -- Van zijne kinderen nocmen wij hier de homerische artsen M a c h a o n
en Podalirius (IL . 2, 731.), Hygieia (gezond
zijne vrouw-heid),nPac(lgeznd),
was E p i o n e ('H^ttóvrl, de smartverzachtster). Te
Rome kwam zijne dienst in 291 v. C. in zwang.
Destijds werd hij gedurende eene pest, op bevel
der sibyllijnsche boeken, in de gedaante eener
slang uit Epidaurus gehaald, en kreeg een tempel
op het eiland in den Tiber (LIV. 10, 47. OVID.
MET . 15, 622-744.).

Aesépus, Aïarzo;, rivier van Mysië, ontspringt op den Ida en ontlast zich bij Cyzicus, in
de Propontis (IbOM . IL. 2, 825. 4, 91.). Volgens
de fabel is hij de zoon van Oceanus en Tethys
(HES. THEOG . 342.). Een gelijken oorsprong ver
dezen naam, een zoon van-radtehlvn
Abarbarea en Bucolion (Hoar. IL. 6, 21.).
Aesernia en Esernia, stad in Samnium,
t. Isernia, na den eersten punischen oorlog eene
rom. colonie (LIV. 27, 10 en op m. p. cle . AD ATT . 8,
11.).

A eHerninus, bijnaam van M. Claudius
Marcellus, die te A esernia (90 v. C.) gevangen zat.

(cie. BRUT. 35.) ; ook een naam van een beroemden zwaardvechter, als spreekwoord gebruikt:
Aeserninus cum Pacidejano, van twee even
groote wedijverende mannen (cic. Q. FR. 3, 4. DE
OPT. GEN. OR. 6.).

Aeeon., Awv, zoon van Cretheus; zijn stiefbroeder was Pelias, die hem van de heerschappij
over Thessalië beroofde, en den zoon van Aeson,
Iason, wist over te halen om het gulden vlies uit
Colchis terug te halen, waarvoor hij hem dan weder de regering zou afstaan. Toen nu het gerucht
van Iasons terugkomst verbreid werd, stond Pelias
Aeson naar het leven, weshalve deze de handen
aan zich zelf sloeg ,(APOLLOD . 1. 9, 11.). Ovidius
verhaalt (MET. 7. 163 en v.) dat Aeson door de
toovenares Medea weder verjongd is geworden.
Aesópus, Ai'aco tos, grieksch fabeldichter, van
wiens levensomstandigheden slechts weinige berig ten voorhanden zijn, waaruit de monnik Max.
Planudes te Constantinopel een roman heeft. zamengesteld. Hij staat op de grens van den
mythischen en historischen tijd, wordt voor een
tijdgenoot van Solon een der 7 wijzen gehouden, en zou uit Phrygië afkomstig zijti. De ove-
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rige vertellingen, dat hij als slaaf verschillende
heeren gediend en eindelijk de vrijheid verkregen
heeft; dat hij op zijne reizen bij den lydischen
koning Croesus gekomen en door dezen naar
.Delphi gezonden, doch aldaar wegens godslastering van de rots Hyampea geworpen is (HDT. 2,
134.) ; eindelijk uit lateren tijd, dat hij een mis
potsenmaker geweest is, zijn naauwelijks-vormde
der vermelding waardig. -De uitvinder der fabel
is hij niet (z. Fe b u l a), maar wel is hij de grond
vertegenwoordiger eener bijzondere-legrn
soort. Zijne i3^Dot, in proza vervaardigd (Socrates
bragt volgens Plato (PHAFD . 4.), in de gevangegenis eenigen in verzen over) en mondeling overgeleverd, waren uit het werkelijke (niet denkbeeldige) leven geput, en waren de uitdrukking van
Bene in het dagelijksche leven opgedane wijsheid
en ondervinding, die zelfs nu en dan zich als geslepenheid openbaart. Daardoor werden zij nationaal eigendom en een model voor latere tijden.
I)e eerste verzameling bezorgde Demetrius Phalereus (300 v. C); eene groote in 10 Bdn. is
afkomstig van Babrius, ten tijde van Augustus,
doch de choliamben, waarin deze ze overbragt,
zijn later weder opgelost, hoewel nog hier en daar
in het proza te herkennen. Het getal der fabelen,
hare volgorde, enz., zijn dientengevolge in de handschriften en uitgaven zeer ongelijk. Eene uit een
handschrift van • de boekerij van Monte Cassino
vermeerderde uitgave bevat 423 fabelen.
Aestimatio litis, z. litis aestimat i o.
Aesiala, bergstad in het gebied der Aequi, tusschen Praeneste en Tibur (HOR. OD. 3,
29.).

Aeternitas, rom. personificatie der eenw i g h e i d, vaak op de munten der keizers afgebeeld als een ernstig vrouwelijk wezen, met verscheiden zinnebeeldige kenteekenen : onder anderen behooren hiertoe de kloot waarop zij zit of met den voet
staat, of de ring, als dingen die begin noch einde
hebben, de olifant waarop zij rijdt, wegens den
langen duur van zijn leven, de phoenix, die uit
zijn asch verjongd te voorschijn komt, enz.
Aetlialides, AiDaAiari g, zoon van Hermes
en Eupolemia, heraut der Argonauten, die van
zijn vader een geheugen had gekregen, dat niets
ontging, zelfs in den Hades niet, en die zich bij
afwisseling op aarde en in de onderwereld mogt

ophouden (APOLLON . RH. 7, 640.). Na vele ver
kwam zijn ziel eindelijk in 't ligchaam-huiznge,
van Pythagoras, en wist zich ook toen no al
hare vroegere lotwisselingen te herinneren.
Aetlier , Ai9 ip, van aztw, do hooge heldere
luchtstreek, in tegenstelling van drjo, de beneden lucht, zetel van Zeus (IL. 2, 412.) ; later de uit
grondstoffelijk vuur bestaande, alles omvattende
hemelruimte, waaruit de zon en de sterren ontstaan, het verblijf der goden. Als personificatie
is Aether volgens Hesiodus (TROG. 124.) zoon van
de Nacht en van Erebtls, den zoon van Chaos;
diensvolgens beteekent lij een grondstof van het
heelal, volgens de orphische hymnen de wereld ziel, de bron van alle leven. De dichters vereen zelvigen hem ook met Zeus of Jupiter, die in een
vruchtbaren regen in den schoot der aarde neer
Bij de oude wijsgeeren-dalt(vine.G2,35)
is hij de zetel en het beginsel van de alles vrucht
-bar
makende levenswarmte.

Aitho7rín). Overeenkomstig de afleiding van het
woord (a w—t1 J) bedoelden de Grieken met dezen naam in 't eerst alle volken met eene donkere
huidskleur, zoowel in Zuid-Azië (Gedrosië) als aan
den Boven-Nijl; zelfs treft men dezen naam aan
op Samothrace en Lesbos, en ook de Amazonen
heeten zoo. Bij Homerus en andere dichters zijn
het de verst afgelegene mannen, die zich, in twee
deelen verdeeld, d. i. zuidwaarts naar het Oosten
en Westen uitbreidden (on. 1, 23.); aan eene ver
Nijl of door de arabische golf-delingor
(sTR ABo) heeft Homerus zeker niet gedacht. Volgens OD. 4, 84. zijn zij naburen van de Sidoniërs
en Erembiërs en wonen langs den Oceanus (IL.
23, 206.). De voorstellingen des dichters van deze
afgelegen volken zijn over 't algemeen onbepaald
en onzeker. Zij heeten „ onberispelijk" (dµup ovs;),
en zijn vrienden der goden, die hen meermalen
bezoeken en feestelijke hecatombes van hen ontvangen (IL. 1, 423.). Aan deze reizen ligt zonder
twijfel eene astronomisch -natuurkundige beteekenis
ten grondslag, waarvan reeds Homerus zich geene
heldere voorstelling meer maken kon. De g e s c h i e dk u n d i g e Aethiopiërs worden verdeeld (volgens HDT.
7, 10.) in de oostelijke met gladde haren, die zich
tot aan de Indiërs uitstrekten (Kiepert erkent ze
ook in de donkerbruine bewoners van Gedrosië),
en in de westelijke, bepaaldelijk met kroes haar.
In engeren zin worden daaronder verstaan de bewoners van liet land van den Boven-Nijl, „ BovenAegypte" (HDT . 2, 146.). Een algemeene inheemsche naam (zooals het tegenwoordige Habesch,
Abyssinië), komt in de oudheid niet voor, en bestond
waarschijnlijk niet; ten minsten is het onbekend
of de naam in het O. V. Kusch inheemsch, of
slechts van de Semiten afkomstig was. De zetel van vroege beschaving in die streken was
Meroë (puinhoopen te Assur bij Sjendi) door
pyramiden en andere bouwwerken merkwaardig;
na den ondergang van dezen staat, vinden wij daar
het rijk der Nubiërs door vrouwen (Candace) beheerscht, hetwelk door de Romeinen onder Augustns veroverd, doch spoedig weder verlaten werd.
Het oostelijke kustgebergte was door de Troglodyten, Ichthyophagen en a. bewoond. De bewoners
van liet land waren volgens Herodotus (3, 19 en
v.) de grootste, schoonste, en langstlevende menschen, het land zelf rijk aan goud, ivoor, enz.
In Boven-Aethiopië, waar men de bronnen vond
van den Astapus (Bahhr el-Azrek, blaauwe rivier),
zou ten tijde van Psammetichus (650 v. C.) door
verhuizing van een gedeelte der aegyptische krijgsliedenkaste, Sebriten geheeten, het axomitische rijk
ontstaan zijn, aldus genoemd naar de hoofdstad

Axomis of Auxume (t. Auxum), later door de Ptolemaeussen ten onder gebragt, door welke aan de
kusten volkplantingen, Arsinoë, Berenice en a. gesticht werden. De geheele kust tot aan kaap Aromata (t. Guardafui), werd door de Grieken genoemd Barbarica (welke naam is bewaard gebleven in de tegenwoordige stad Berberah), of wegens de voortbrengselen rj xevvIµwµopópos, rl rxpw arocQópob xtpn. Aan gene zijde van de kaap noemen zij het met den inheernschen naam Azania
(tegenw. Adschán, Ajan).
Aethon, At»wv (de vurige), 1) verdichte naam
van Ulysses, bij zijne terugkomst op Ithaca (Hobs.
OD. 19, 183.) -- 2) Paard van de zon (OVID.
MET .

2, 153.) -- 3) Paard van Hector (noit.

Aetltiópes en Aethiopia (A^8(o7rE;, IL. 8, 185.).

Aethra—Aetolisch verbond.
Aefhra, At^pa, dochter van koning Pittheus
in Troezen, waarschijnlijk de moeder van Theseus
(PLUT. TRES . 3.), dien zij aan Aegeus baarde.
Moeijelijk is het te beslissen of de voorstelling,
dat Poseidon de vader van Theseus was, haar oor
te danken heeft aan den wensch van Pit--sprong
theus, om zijne geboorte in verband te brengen
met den god, die door de troezeensche vrouwen
bijzonder vereerd werd, of dat zij zamenhangt met
het verhaal (Paus. 2, 33, l.) dat Aethra, toen zij
op bevel van Athene op Sphaeria een lijkoffer
verrigtte, aldaar in den tempel der godin met
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het N. bevindt zich de afhelling van den Tymphrcstas (Clytzus), in het N. O. vormen de Oeta (Cumaita) en Corax. (Bardisio) de grensscheiding, in
liet binnenland ligt de Aracynthus (Zigus); niet ver
van zee, naar den kant van Acarnanië, en als
grensscheiding tusschen Oud- en Nieuw -Aetolië
liet hoofdgebergte Panaetolium (Plocopari); Chaleis, Taphiassus (Cak-i-Scala) en Myenus vormen
de grenzen ten Z. O. Maar ook ontbreekt liet
er niet aan vlakten : het AirdbXwv ,re&íov Nty'c
(campus Aetolorurn magnu.․), eene oostelijke voort
vlakte van den Ache--zetingvadcrshe

Poseidon vereenigd is geworden. (Aanleiding tot
het stichten van den tempel van Athene Apaturia,
van c hra rCty, en van de verordening, dat de troe-

bus, tusschen het Panaetolium en Aracynthusgebergte, met de aanzienlijke meeren `rpia of
Iu t ).ayia (meer van Angelo Castro) en Tptw r'

volgens welke zij door de Dioscuren in Athene geschaakt, naar Lacedaemon gevoerd en zoo als
slavin van Helena naar Troje gekomen is (noM.
IL. 3, 144. PLUT. TRES. 34.) , heeft aan de dichten beeldende kunst rijke stof geleverd. — Eene
andere Aethra was dochter van Oceanus, bij welke Atlas 12 dochters, de Hyaden en Hyas ver-

de vlakte Paracheloïtis (z. Ache 1 o u s), en ten 0.
daarvan A í^XXr1(ro' Tte&íov, aan den mond van de

zeensche meisjes voor het huwelijk haren gordel (meer van Brachozi) — rijk aan zuidelijke vrucliaan Athene moesten wijden). Eene andere sage, ten en wijn (viaG. G. 1, 7.); verder langs de kust

wekte (OVID. FAST. 5, 171.).

Aetion, z. Schilders.
Aetna (Arrvri ), 1) berg Op de oostkust van
het eiland Sicilië, t. Monte Gibello (Mongibello),
10200 v. hoog, welken Jupiter op den reus Typhon of Enceladus geworpen had (PIND . PYTH . 1.
VIRG. AEN . 3, 578.), door wiens snuiven de vuur
ontstaan; verblijf en werkplaats van-spuwinge
Vulcanus en zijn werkvolk (crc. DE DIV. 2, 19 .).
De wijsgeer Empedocles zou zich in den krater
geworpen hebben (Hon. A. P . 405 .), die zijne schoenen weder uitbraakte. Strabo geeft er Bene naauwkeurige beschrijving van; poëtische schilderingen
vindt men bij Pindarus op m. p. en bij Lucilius,
in zijn gedicht de Aetna. In de vroegste tijden
schijnen de uitbarstingen van den Aetna zeldzamer
geweest te zijn ; men vindt bij Thucydides (3, op
het einde) sedert het midden der 8. eeuw 3 uit
vermeld, waarvan de tweede omstreeks-barstinge
480 kan plaats gehad hebben, en de derde in
4:25, in het 6. jaar des polopon. oorlogs. -- 2)

Stad aan den voet van den berg (t. S. Maria di
Licodia) (cie. VERR . 3, 44.), door Hiëro gesticht. —
3) Nijmph, dochter van Uranus en Gaea of van
Briarens. Naar haar zou de berg genoemd zijn.
A e t n a e u s, bijnaam van Jupiter, ten wiens eere
reen op den berg de AtTvc&z vierde (PIND . OL. 6,
96. (161.) ); van Vulcanus (EUR . CYCL. 595.) en

van de Cyclopen (vIRG . AEN . 3, 678.).
Aetolia, ALTwXía, landschap in Griekenland,
volgens de fabel naar Aetolus genoemd, den zoon
van Endymion, die uit Elis hier heen gevlugt was,
vroeger even als Acarnanië Koupr rl , of naar een
anderen stam `Ia' cí; gelieeten. Ten W. grensde
liet aan Acarnanië, ten N. aan Epirus en Thessalië, ten O. aan Doris en Loeris, en ten Z. aan
de tegenwoordige golf van Patras, die de ouden
Diu en dan tot den corinthischen zeeboezem rekenden. De oppervlakte bedroeg ongeveer 72 []
m. Het geheele land werd verdeeld in Oud-Aetolië, ALTWAta cipyak , en in het later verkregene
MTWM'a &clx'rrlTos, hetwelk noordwaarts de bergachtige landstreek langs Loeris en Phocis bevatte
en vroeger tot Loeris behoord had. De bodem is
over 't algemeen zeer ruw en bergachtig ; Herodo-

rivier ^'^^rivo. (Fidaris). Als oorspronkelijke bewoners worden in het noordelijk gedeelte de Lelegers
genoemd, in Zuid-Aetolië de Kouprj Tz- (wel te onderscheiden van de Koupv rz; op Creta), aldus genoemd naar het afscheren (xoup) van het voorste
hoofdhaar, en de boeotisehe Hyanten. Deze volkstammen werden nu en dan wegens hunne zeden
en eene onverstaanbare taal niet tot de Hellenen
gerekend (Tie. 3, 94, 104 en v.). Door grieksche volkplantingen ontstond later een gemengde
tongval. De ' Eisco( of '.HXz oe vestigden zich daar

met Aetolus, zes geslachten voor den trojaanschen
oorlog. Ten tijde van homer us was de algemeens
naam der bevolking reeds AirwXol (iL. 2, 638.).
Na Oxylus, een aanvoerder der Doriërs op liunnen togt naar de Peloponnesus, werd Aetolië in
eene groote republiek hervormd, tot dat de Romeinen
het bij het wingewest Achaja voegden. De voornaamste steden, niet veel in getal, inzonderheid
in het zuidelijk gedeelte, zijn : Calydon, aan den

Euenus, benevens Pleuron de hoofdstad, Macynia,
Chaleis en Molyeria, corinthisehe volkplantingen,
het versterkte Elaeus (t . Missolunghi), Trichonium,
Olentis, 'Hermon, Aegitium, Ephyra en Oechalia.
Aetoliselt verbond. .De afgezonderde
ligging, waardoor de Aetoliërs geheel vervreemd
bleven van de grieksche zeden en besc having, be-

veiligden hen van den anderen kant tegen elke
voortdurende afhankelijkheid en zelfs na den dood
van Alexander den Gr. waren zij de oenigen die
nog vrij het hoofd verhieven. Tot een hooger gevoel van eigenwaarde kwamen de verbonden Actoliërs in 322 v. C., toen na den lamischen oorlog
Antipater en Craterus te vergeefs in hun land gevallen waren en een verdrag gesloten hadden.
Van nn af breidden zij hunne raagt uit. Wel beperkten hen aan de eens zijde de oude veten met
de Acarnaniërs, maar verder maakten zij zich
meester van Locris en Phocis, bezetten het land
langs den Oeta, een gedeelte van Thessalië en
zelfs Delphi (290), waardoor de laatste ampllictyonische oorlog, onder den sparteanschen koning
Areus, ontstond. In de Peloponnesus behoorden
Tegen, Mantinea, Orchornenus en Phigalia tot het
bondgenootschap, zelfs Elís en Messenië was op

zijne hand; van de eilanden Cephallenia. De
staatsregeling der door polemarchen bestuurde ste den was democratisch; op liet Panaetolium bij
Thermus, bij liet heiligdom van Appollo kozen zij
een strateeg voor een jaar en een hipparch;
tus (7, 126.) spreekt zelfs van leeuwen aldaar. In het collegic der a t► o e I c t e n droeg voor de uitvoe-
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ring der besluiten zorg. De gewone bijeenkomsten
hadden 2 maal 's jaars plaats. Ruwheid, plunderzucht en dergelijke hoedanigheden, benevens trots
en gebrek aan overleg waren in dit bondgenootschap - heerschende eigenschappen. -- De
Aetoliërs, in den beginne met Antigonus Gonatas verbonden, verbraken dit verbond na zijne
troonsbeklimming in Macedonië, en voornamelijk,
toen het Achaeisch bondgenootschap zich aan Macedonië had aangesloten, waren zij de natuurlijke
bondgenooten der Lacedaemoniërs tegen beide.
In den slag bij Cynoscephalae (197) streden zij aan
de zijde der Romeinen, die echter om de plunderzucht en de trotsche eischen hunner bondgenooten geene roeping vonden, om hun Acarnaniê
af te staan. De Aetoliërs sloten zich nu aan Antiochus den Gr. van Syrië aan, na wiens onder werping (190) zij dan ook de tuchtroede der Romeinen ondervonden. Na een korten strijd nood
volkomene-zaktehndcosulFvi(189)t
onderwerping. Zij moesten terstond 200 talenten
betalen en 40 gijzelaars leveren, en in de volgende
zes jaren telkens nog 50 talenten, en daarenboven
de opperheerschappij des rom, volks erkennen.
Het land werd in elk opzigt door de Romeinen
verwaarloosd, die niet eens eenen bruikbaren weg
er door aanlegden (LIV . , 38, 8 en v.).
Aetólus, AtrwX6;, zoon van Endymion, koning in Elis, en van Néis, of van Hyperippe, dochter van Areas, broeder van Paean en Epeus, vader van Pleuron en Calydon. Na Epeus besteeg
hij den troon van Elis, maar daar hij Apis, zoon
van Phoroneus, naar wien de Peloponnesus het
apische land ('At(, 'Atha yi) heette, gedood had,
werd hij door de zonen van dezen verdreven en
trok naar het land der Cureten, aan hetwelk hij
den naam Aetolië gaf (APOLLOD . 1, 7, 6.).
'A z' T to µ a (t6), de driehoekige gevel voor
tempels, die wegens zijn vorm bij een adelaar
met uitgebreide vlerken vergeleken werd, meestal
met beelden versierd.
Afer, Domfitius, leefde onder keizer Tiberius, praetor 25 n. C., aanklager der keizerin
Agrippina 26 n. C., werd daarom door Caligula
vervolgd, doch vrijgesproken en later consul. Hij
stierf 59 n. C. (TAC. ANN. 14, 19.). Hij was beroemd als redenaar (QUINCT . 10, 1, 118.). Van
zijne redevoeringen en geschriften worden slechts
eenige fragmenten bij Quinctilianus gevonden.
Aff niters is de door huwelijk ontstane

verwantschap van den eenen echtgenoot met de

den (Verg. ook HOR. EP. 2, 1, 57. SUET. NEW 11.).
— 2) A f t. - S t e 11 i o, de aanvoerder der Romeinen,
die in de stad Uscana in Illyrië door Perseus,
koning van Macedonië, ingesloten en belegerd werd.
Toen hij genoodzaakt was over de overgaaf met
Perseus in onderhandeling te treden, verbrak deze
de gesloten overeenkomst, ontwapende de bezetting
en hield haar gevangen (LIP . 43, 18, 19.) —
3) C. A fr a n i u s, in den oorlog tusschen Pompejus en Caesar als een trouwe aanhanger van den
eerste bekend. Reeds vroeger had hij gediend, eerst
in den oorlog tegen Sertorius (PLUT. SERT . 19.),
vervolgens in dien tegen Mithridates (PLUT . POMP.
34 en v.). Door medewerking van Pompejus
werd hij in 't jaar 60 v. C. tot consul gekozen,
gelijk hij later, toen Pompejus Spanje tot provincie verkreeg, daar zijn legaat werd, 54 v. C.
(PLUT. POMP. 53. VELLEJ. 2, 48.) . Toen de
strijd tusschen Caesar en Pompejus uitbrak, in
49, was Afranius nog in Spanje, en na zich
daar in vereeniging met den anderen legaat Petrejus moedig verdedigd te hebben, moest hij echter
eindelijk de wapenen neerleggen. Met Petrejus
verliet hij Spanje (CAES. B. C. 1, 37-87 . PLUT .
CAES . 36. POMP. 63.) en beiden begaven zich naar
Dyrrhachium tot Pompejus. Hun verstandige
raad, om de wapenen tegen Italië te keeren, werd
door Pompejus niet opgevolgd en hij bij Pharsalus geslagen. Na dezen slag vlugste Afranius naar
Africa, nain _ onder Cato, Scipio en Juba deel
aan den slag bij Thapsus (47 v. C.) en ontkwam
van daar naar Spanje bij den jongeren Sextus
Pompejus (HIRT . B . AFR . 95.). Kort hierop bezweek Afranius, benevens andere aanvoerders van
het pompejaansclie leger, en werd, 't zij op bevel
van Caesar ter dood gebragt (FLOR . 4, 2. 90.),
't zij volgens anderen door zijne soldaten vermoord. — 4) A. B u r r u s, praefectus praetorio onder
keizer Claudius, oefende met den wijsgeer Seneca
een gunstigen invloed op Nero uit en weigerde
hem standvastig zijne medewerking bij den moord
van Agrippina en der keizerin Octavia, Nero's

echtgenoote (TAO . ANN . 13, 2. 14, 17.) . Hij was
een braaf soldaat en degelijk staatsman. Waar
vergif om 't leven-schijnlkbragtNeomd

(SUET . NER .), tot groote smart der Romeinen. —
5) Quinctilianus Afr. werd op bevel van
Nero als deelgenoot eener zamenzwering ter dood
gebragt (TAC . ANN . 15, 49 en v ). Met hem stierven Seneca, de dichter Lucanus en vele anderen.

Africa heette bij de Grieken tot in den laatbloedverwanten van de andere. Met ontbinding des
huwelijks hield ook de affiniteit op (CIC. BEST. 4. sten tijd Libre (Ac(^vrl), en eerst sedert de rom.
heerschappij werd de naam Africa algemeen. In.
QUINCT. 1, 6, 24.).
L. Afranius, 1) waarschijnlijk omstreeks de vroegste tijden tot op Herodotus nam men
130 v. C. geboren, zoodat zijn bloei om het jaar slechts twee werelddeelen aan, Europa en Azië,
94 v. C. valt, wordt voor de voornaamste dichter en rekende men Africa nu eens tot het eene dan eens
der Comoedia togata gehouden. Hij was een bekwaam tot liet andere (SAL. JUG. 17.). Africa werd been talentvol navolger van Menander, en bragt het grensd ten O. door den indischen Oceaan, de
eerst de stof van het grieksche leven in stukken arabische golf (vroeger werd ook wel de Nijl als
van romeinsehe zeden en karakters over, waardoor grensscheiding genomen), en de landengte van Ar
mare internurn,-sinoëfSuez,tN.dr
de overgang gebaand werd tot de meer beschaafde
Atellanen. In levendigheid en gemakkelijkheid van langs de kust Libycum geheeten, ten W. door de
voorstelling weet hij den volkstoon zeer goed te atlantische zee, ten Z. door de .nare Aethiopicuin.
treffen, zoo als blijken kan uit fragmenten van De kennis van Africa der ouden was zeer gebrek
bepaalde zich hoofdzakelijk tot de oost- en-kigen
zijne blijspelen : Divortiurn, Epistola, Fratriae,
Privignus, Vopiscus. Van daar dat deze stuk noordkust, waar phoenicische en grieksche coloniën
waaraan Quinctilianus (10, 100.) overigens-ken, (Carthago, Cyrene) een naauwkeuriger kennis
hier en daar Bene onzedelijke strekking ten laste te weeg bragten; ook eenige gedeelten der woestijn
legt, zelfs non ten tijde van Augustus bijval von- en der westkust waren bekend. Herodotus (4, 42.'!

Africa propria Againenino11 .
meldt dat de aegyptische koning Necho (omn-

streeks 600 V. C.) Africa door phoenicische zeclieden liet omzeilen, van de arabische golf tot in de
middellandsche zee door de zuilen van Hercules.
1)e waarheid van dit verhaal is nog niet grondig wederlegd. Van de omzeiling door den Carthager Hanno (510 v. C.), bezitten wij nog eene
ontwijfelbaar echte grieksche vertaling; met 60
schepen en 30000 manschappen ging hij onder
zeil, om volkplantingen aan te leggen, en kwam
tot aan den 7tipou x44as, t. kaap Verde, en den
vórrov pac, kaap Roxo, tot aan den Senegal en
Gambia. Later verminderde de kennis der ouden
weder en Ptolemaeus denkt nog aan eene zuidelijke verbinding met Azië. Volgens Herodotus
(2, 32. 4, 181.) wordt Libye ten Z. en W. door
de atlantische zee bespoeld, en is liet verdeeld in
Aegypte, Aethiopië en eigenlijk Libye, welk laat
weder verdeeld wordt in het b e w o o n de-ste
(oixouµivi), langs de middellandsche zee (t. ongeveer de barbarijsche staten); het d o o r w i 1 d e d i er e n bewoonde (pcw^Srig), ongeveer Belad al
Dsjerid, ten zuiden van het Atlasgebergte, bij de
Romeinen Gaetulia ; en het woeste (i c c os),
de woestijn Sahara, welke, volgens de juiste opmerking van Herodotus, met eenige Oasen er midden door heenloopt. Duister en onzeker is de
kennis der landen aan gene zijde der woestijn. De
volkstammen worden door hem genoemd en beschreven (4, 168-199.). — Aan de noordkust
vindt men volgens de ouden de volgende landschap pen : Marmarica, Cyrenaica, Africa propria, Numidia, Mauretania. Onder de bergen noemen
de ouden liet Atlasgebergte (Adtla), het sneeuw gebergte in 2 deden, den A. major (µsl wv), t.
Daran, in het W., en den minor (ikár curs) ten N.
daarvan. Ten Z. van de westkust het gebergte
eth v (de godenwagen), of het t. Kong
bergte of den berg Sagres; aan de zuidelijke gren-

zen van Aethiopië het Maangebergte ( ró rfi;
,
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Agaméde, 'A1aµ^dl , dochter- van Augias
en vrouw van Mulius, is met al de heel- en tooverkruiden (cpdpµaxx) der aarde bekend (HOU IL .
.

11, 738.).

Agamédes, ' Ayaµr^orls, zoon van Erginus
(werkman), den koning van Orchomenus, die
met zijn broeder Trophonius den tempel
van Apollo te Delphi en de schatkamer van
Hyrieus, koning van Hyria in . Boeotië, bouwde.
De broeders hadden in den muur der schat
een steen zoo kunstig weten in te voe--kamer
gen, dat hij er van buiten ligt kon uitgenomen
worden, en zoo pleegden zij daar 's nachts diefstal. Hyrieus liet er nu strikken spannen, waarin Agamedes gevangen raakte. Om niet ontdekt te worden, sneed Trophonius hem het hoofd
af en nam dat mede. Daarop verzonk Trophonius in de aarde, ter plaatse waar in een hosch
bij Lebadea de grot van Agamedes gevonden
wordt (PAUS. 9, 37, 3.). Hier ontstond het orakel
van Trophonius, alwaar de raadvragenden, terwijl
zij in den nacht een ram offerden, tevens Agamedes aanriepen. Eene dergelijke geschiedenis vertelt Herodotus (2, 121.) van een schatkamer van den
aegyptischen koning Rhampsinitus ; waarschijnlijk
werd zij later uit Griekenland derwaarts overgebragt en smolt daar in een met een oud verhaal
van een diefstal van een schat. Dezelfde sage
vindt men ook nog in Ella; hier bestelen Agamedes, Trophonius en Cercyon, zoon van Agamedes, de schatkamer van Augias; na den dood
van Agamedes vlugt Trophonius naar Orchomenes, Cercyon naar Athene. Pindarus vermeldt
over den dood van Agam. en Trophonius eene
geheel verschillende sage : na de voltooijng van
den delphischen tempel smeekten beiden Apollo om
een loon. Deze beloofde het hun op den 7. dag,
en in den 7. nacht stierven zij.
Agamemnon, 'A7a4&vwv, bij Homerus
zoon van Atreus, den koning van Mycene, broeder van Menelaus ; bij anderen worden beiden
ook zonen van Plisthenes, een zoon van Atreus,
genoemd. Hunne moeder heette Aërope, die eerst
met Plisthenes en na diens dood met Atreus gehuwd zou geweest zijn. Toen Aegisthus en zijn

lekrivri; 0 po ). De hoofdrivieren zijn de Nilus,
met zijne bronnen ; aan de westkust de Níu; (zeker dezelfde als de Bambotus van Plinius en de
t. Senegal), de illasitholus (waarschijnlijk de t.
Gambia). De Niger en Gir (I'síp) stroomden langs
den noordelijken rand der groote woestijn ; hun vader Thyestes, na Atreus (z. a.) vermoord te
loop werd tot in den laatsten tijd verkeerdelijk hebben, de heerschappij over Myeene bemagtigd
met dien van den Quorra of Djaliba in verbinding hadden, namen de beide broeders de wijk naar

Sparta tot Tyndareus en ontvingen daar zijne doch
huwelijk, Agamemnon Clytaemnestra en-tersn
Menelaus Helena. Daarop verdreven zij Thyestes
en Aegisthus uit het voorvaderlijk rijk en Agam.
wordt koning van Mycene, terwijl Menelaus den
troon van Sparta erft. Agam. vergroot zijn rijk
nog door verovering en wordt de magtigste vorst
in Griekenland (de aan hem onderworpen steden
IL . 2, 569.). Toen later Helena door Paris ge1, 7.).
scha a kt was en de beide broeders de vorsten van
Africanus, z. Scipio.
Afrieus, xlw, de van den kant van Africa Griekenland tot een heirtogt tegen Troje oprieoverwaaijende weste- of westzuidwestewind, tus- pen, werd hij tot opperbevelhebber van 't geheele
schen den Auster en Favonius in, thans nog bij leger verkozen. Hij alleen bragt 100 schepen in
de Italianen Affrico geheeten, een stormachtige re- de haven van Aulis. Zijne, dochter Iphigenia wordt

gebragt.
Africa propria bevatte sedert de verwoesting van Carthago, het tot eene provincie gemaakte gebied langs de noordkust ; het grensde ten W.
aan Numidië (de grensscheiding was de rivier de
Tusca), ten 0. aan Cyrenaica of de groote Syrte,
en was verdeeld in het zuidelijk deel Byzacium
en in het noordelijke Zeugitana regio (ro_xr. HELA

daar geofferd (z. a.). Voor Troje is hij een der
dapperste helden, een man van koninklijke houding
landsche zee heerschte, zoodat daardoor de ge- en waardigheid (IL. 1, 91. 2, 477. 3, 166.), maar
bede zuidelijke punt van het eiland Tyrus met in het gevoel zijner magt is hij hoogmoedig en
zand bedekt was (verg. CURT. 4, 8, 7.); vaak in trotsch en laat zich door zijn toorn soms tot on't algemeen voor een stormwind gebruikt (VInG. regtvaardigheid vervoeren. Zoo beleedigt hij in
AEN . 1, 90 . HOR . OD. 1, 1, 15. 3, 12. 3, 29, 57.);
overmoed den priester Chryses en Achilles (IL. 1.
I. '1' r o j . 0 or 1 o g), waarvan het leger de jammerals persoon bij PROP. 4, 3, 47.
genwind furibundus et ruens (SEN . QUAEST . NAT .
5, 16, 6.), wiens woede over de geheele middel -
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lijke gevolgen moet ondervinden. Na de inneming
van Troje keert bij met de waarzegster Cassandra, dochter van Priamus, die hem als buit was
ten deel gevallen, naar huis terug. Naauwelijks
heeft hij den vaderlandschen grond betreden, of
hij wordt door Aegisthus, die te huis gebleven
was en gedurende Agamemnons afwezigheid Clytaemnestra tot echtbreuk verleid had, uitgenoodigd,
en daar aan den maaltijd met zijn gevolg jammerlijk vermoord, „als een os aan de kribbe" : Cas
wordt door de medepligtige Clytaemnestra-sandr
omgebragt (oD . 3, 256. 4, 512. 11, 405.). Bij de
treurspeldichters wordt Agamemnon niet aan den
maaltijd, maar in het bad door Aegisthus en Clytaemn. vermoord, terwijl zij hem door het omwerpen
van een net of doek alle tegenweer onmogelijk
maakten. De kinderen van Agam. en Clytaemn.
zijn: 1 p h i a n a s s a, (bij de treurspeldichters I p h igenia), Crysothemis, Laodice (bij de treurspeldichters Electra) en Orestes, die later den
moord zijns vaders op Clytaemn. en Aegisthus
wreekte. Agam. werd als heros vereerd en had
standbeelden te Amyclae, Olympia en e.
'AT l' o v 7 P a P eene, naar men zegt, reeds
door Solon ingestelde aanklagt tegen ongehuwden.
Van hare gevolgen voor den beklaagde, ingeval
van schuld, weten wij niets. Volgens haar aard
behoorde zij tot de regtsmagt van den Archon
(verg. A r c h o n t e n). -- Bij de Spartanen bestonden ook aanklagten X axoyaµIov en dc^cyaµiov, wegens ongepaste of te late huwelijken.
Aganippe, 'A1avíir7tri, 1) bron op den berg
Helicon in Boeotië (VIRG. ECL . 10, 12.), schonk
'

hem die er uit dronk dichterlijk vuur en geest
zij was ontsprongen uit den hoefslag van-drift;
den Pegasus (PAUS. 9, 29, 5.). -- 2) Als Nymph
dezer bron is Aganippe, dochter van Permessus. -- 3) Vrouw van Acrisius, moeder van Danaë, ook Eurydice geheeten.
Agapenor, .'Ayan jvwp, zoon van den areadischen koning Ancaeus, voer met 60 schepen,
die hij van Agamemnon ontvangen had, naar
Troje (xoM . IL . 2, 609.). Op zijn terugtogt van

Troje werd hij door storm naar Cyprus gevoerd,
waar hij Paphos stichtte, en keerde niet weer naar
zijn vaderland terug (PAUS. 8. 5, 3.).
Agasias, z. beeldhouwers.
Agasones, stalknechten, die tot den legertros
behoorden en bij den veldheer of de hoogere officieren in dienst waren, om de rijpaarden op te
passen en voor de pakkaadje te zorgen, meestal
slaven, ook wel uit de accensi genomen, daar de
eigenlijke soldaten geene andere dan krijgsdiensten
verrigten mogten.
Agatliareliiis, schilder en misschien ook
werktuigkundige, tijdgenoot van Aeschylus, die
zijne - diensten gebruikte tot het inrigten van zijn
tooneel; misschien leefde hij nog ten tijde van Penicles en Alcibiades. Hij vervaardigde de eerste proe ven van tooncel-decoratiën en zou daarover een
werk geschreven hebben (VITRUv. 7. PRAEF. PLAIT.
PERICL. 13. ALCIB. 16. ANDOC. Xactx ' AXx. p. 1Í ).

Agatliodaemon , 'A^jahk(Vwv, 1) bij de
Grieken de goede genius, ter wiens eere men
aan het einde van den maaltijd (^sinvov), voor dat
het symposium begon, plengde. -- 2) De aegyptische K n e p li -slang met een sperwerkop, een
zinnebeeld van de weldadige kracht der god-

heid.
Agatbocles , 1) tyran

van

S y racuse . Zijn

vader Carcinus woonde oorspronkelijk in Rhegium,
vlugtte van hier naar de carthaagsche stad
Thermae op Sicilië, waar hij een pottebakkersbedrijf uitoefende, (JUST . 22, 1, 2.). Hier werd
Agathocles in 361 v. C. geboren. Daar een
orakel verkondigd had dat de knaap eens
zeer noodlottig voor Carthago zou zijn, en dit
bekend was geworden, vlugtte Carcinus met
zijn zoon naar Syracuse en werd daar burger.
Agathocles leerde het handwerk zijns vaders, trad
echter later in krijgsdienst, klom op tot den rang
van chiliarch in den strijd tegen sicilische steden
(Aetna, de Campaniërs, d. i. Mamertijnen) en na
den dood van Damas (Damascon, JUST . 22, 1,
12.) volgde hij hem op als veldheer, en huwde
tevens zijne rijke weduwe. Door de heerschende
partij der oligarchen onder Heraclides en Sosistratus uit Syracuse verdreven, vereenigde hij alle
ontevredenen om zich, trad vervolgens in dienst
bij de Tarentijnen, dwong de beide genoemde
veldheeren het beleg van Rhegium op te breken,
en bevrijdde Syracuse van hunne overheer
oorlog die nu door de verjaagde te--sching.Ide
genpartij gevoerd werd, hield hij zich echter niet
lang staande, daar hij in verdenking kwam van
naar de alleenheerschappij te staan; hij werd ver
zijne tegenpartij teruggeroepen. Nu-bane
verzamelde hij op nieuw eene bende kloeke mannen (ausT. 22, 1, 14 .), gedeeltelijk roov ers, om zich,
en keerde met geweld in de stad terug, waarbij
hij zich evenwel zoo gematigd en verstandig gedroeg, dat hij binnen kort door het volk weder
aan het hoofd der zaken gesteld werd. Toen
wierp hij het masker af. Met behulp der hem
toegenegen soldaten, vermoordde hij tallooze burgers, ongeveer 4000, joeg een nog grooter aan
uit de stad en liet hunne goederen plunderen,-tal
waarna hij zich in het oppergezag deed bevestigen (117). De verbannenen rustten echter niet,
maar wisten vele steden tot den oorlog op te wekken, voornamelijk Agrigentum. De verbondenen
waren evenwel niet gelukkig en moesten (314)
vrede sluiten. Terwijl nu Agathocles in 312 tegen
Messana oorlog voerde, geraakte hij ook met Carthago in oorlog (DIOD. 19, 102 en v.). In 311
werd hij bij Himera overwonnen en door de Carthagers in Syracuse opgesloten. Toen vatte hij
liet koene besluit op, om zijne vijanden in Africa
te overvallen. Met een gedeelte zijner huurtroepen, waarbij een aantal Syracusers gevoegd waren, scheepte hij zich in op eene vloot van omstreeks 60 zeilen, om naar Africa over te steken.
De kosten der uitrusting verschafte hij zich door
tempels en bijzondere personen te berooven en
door andere middelen van geweld. Nadat hij eene
genoegzame bezetting onder zijn broeder Antander in Syracuse had achtergelaten en het tijdstip
hem gunstig scheen, gelukte het hem door de
vijandelijke vloot heen te breken, en vruchteloos
door haar r ervolgd, in Africa te landen, 310
(JUST . 22, 4. DIOD . 17, 23 ). Hij stak zijne sche
in brand. Met spoed rukte hij door de rijk-pen
bebouwde velden voorwaarts, versloeg met 14000

man een driemaal sterker leger der Cartliagers
onder Hanna en Bomilear en trok verder voor
DIOD . 20, 3 en v.). I)e Car--warts(JUST.2,6
thagers door schrik bevangen, riepen de hulp in
van hunnen veldheer H:amilcar op Sicilië, die wel
eene atdeelin ;: van zijn leger naar Africa zond, maar
kort daarna door de Syracusers bij een uitval

Agathon—'AA.
geslagen en gedood werd, 308. Daarentegen had
Agathocles een opstand van zijn leger te bestrijden, dien hij met moeite onderdrukte ; daarna
sloeg hij de Carthagers in verscheiden gevechten
(DIOD . 20, 29 en v.). Tot nu toe had hij Carthago zelf nog niet durven aantasten : om dit ten
uitvoer te kunnen brengen, verbond hij zich met
Ophellas, koning van Cyrene, maar bragt dezen
spoedig verraderlijk om 't leven en dwong diens
leger in zijne dienst over te gaan (DIOD . 20, 40
en v.

JUST .

22, 7.).

Niet minder trouweloos en

wreed behandelde hij de gevangenen, als ook de
veroverde en weder van hem algevallen steden,
met name Utica. Ten zelfden tijde gaf hij zich
den koningstitel, 306. Terwijl hij alzoo op het
toppunt van magt en roem stond, noodzaakten
hem de overwinningen der Agrigentijnen naar
Sicilië terug te keeren. Gedurende zijne afwezig
nam zijn zoon Archagathus het opperbevel op-heid
zich. In Sicilië was Agathocles niet zeer gelukkig.
De Syracuser Dinocrates had een talrijk leger
tegen hem op de been gebragt, waartegen hij niet
in staat was iets uit te rigten, terwijl intusschen
zijn zoon in Africa herhaalde nederlagen leed en
naar Tunes moest terugtrekken. Agathocles besloot dus weder naar Africa over te steken. Bij
zijne komst aldaar wilde hij, door een veldslag te
wagen, het verlorene trachten terug te winnen,
maar werd geslagen, en besloot daarop ongemerkt
af te trekken. Toen zijne soldaten dit bemerkten, namen zij hem gevangen, doch lieten hem
spoedig daarop weer los, en nu ontvlugtte hij in
't geheim naar Sicilië, waarop de verbitterde sol daten zijne zonen vermoordden en grootendeels tot
de Carthagers overliepen, 306. Op het berigt van
dit verlies, wreekte hij zich door gruwzaam geweld te plegen tegen de bloedverwanten der Syracusers die in Africa van hem waren afgevallen
(DIOD. 20, 54.) De verbannen Syracusers onder
Dinocrates verkregen hierdoor nieuwen invloed en
Agathocles was genoodzaakt in onderhandeling te
treden. Maar ten zelfden tijde gelukte het hem
met Carthago een vergelijk te treffen, waarbij hij hun
de steden van Sicilië tegen eene geldsom afstond
JUST . 22, 8.) Daarop sloeg hij de verbondene
Syracusers, liet vervolgens verscheiden duizenden
ter dood brengen, en verzoende zich met I)inocrates, 304. Zoo was hij op nieuw in de oppermagt bevestigd, en terwijl hij in de oorlogen tegen
andere steden van het eiland en eenige volken van
Beneden-Italië zegevierendstreed, versterkte hij
zijne magt ineer en meer, en werd zijne regering,
naar het schijnt, zachter dan te voren (JUST. 23,
1, 2.). Zijn haat tegen Carthago rustte evenwel niet:
doch voor dat hij op nieuw hieraan den teugel kon
vieren, werd hij op aansporing van zijn kleinzoon
Archagathus door een met vergif bestreken tandenstoker gewond, waaraan hij zulke ondragelijke
pijnen leed, dat hij zich levend liet verbranden, 289,
in den ouderdom van 72 jaren; 28 jaren had hij
over Syracuse geheerscht (DIOD. 21. EXC. 12.). Ook
volgens Justinus (23, 2.) schijnt hij door vergif het
leven te hebben verloren, en nog bij zijn leven
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van Thracië was. In een oorlog teg©n de langs

den Donau wonende Geten, werd hij door hunnen
koning Dromichaetes gevangen genomen. Gelijk lot
onderging Lysimachus, die zijn zoon had getracht
te bevrijden (292 v. C.). Beiden werden later
door den koning der Geten weder in vrijheid gesteld (PLUT . DEM . 39.). In een oorlog daarentegen
met Demetrius Poliorcetes om het bezit van Carië
en Lydië, in 287 gevoerd, dwong Agathocles zijn
tegenpartij tot den aftogt (PLUT . DEM . 46.). Eenige
jaren later werd Agathocles omgebragt door de
hand van den uit Aegypte gevlugten Ptolemaeus
Ceraunus, een zoon van Ptolemaeus Lagus. Zijne
stiefmoeder Arsinoë namelijk, zuster van Ceraunus
en tevens schoonzuster van Agathoeles, die met
hare zuster Lysandra gehuwd was, betichtte uit
nijd en wraakzucht den algemeen beminden jongen
vorst bij zijnen vader, van een geheimen aanslag
tegen zijn leven. Lysimachus poogde daarom eerst
hem door vergif uit den weg te ruimen; toen dit
mislukte, liet hij hem door Ptolemaeus Ceraunus
van kant maken, 284 v. C. Zijne vrouw zocht
en vond met hare kinderen bescherming bij Seleucus, koning van Syrië (JUST. 17, 1, 4-9.).
Agathon, ' A1dkwv, zoon van Tisammus,
treurspeldichter in Athene, geb. omstreeks 447 v.
C., behaalde in 415 zijne eerste overwinning op
het tooneel en vertrok voor 't jaar 404 naar het
hof van den macedonischen koning Archelaus.
Van de laatste jaren zijns levens is niets met zekerheid bekend. Hij stierf waarschijnlijk in het
laatst van 400. Hij was een man van een schoon
uiterlijk en fijne beschaving, rijk, wellevend en zeer
gesteld op een goede tafel. Aristoteles maakt in
zijn dichtkunst meermalen melding van hem; van
belang is zijne opmerking (e. 19.), dat zijne koor gezangen weinig met de fabel van het stuk zamen hingen en louter tusschenzangen (&6Acµa) waren.
Slechts 7 treurspelen kan men met zekerheid aan
hem toeschrijven : onder hunne titels is vooral
merkwaardig de naam "Avo Q (de bloem). Over
zijn dichtmaat en versbouw z. ARISTOPH. THESM .
.50 en v. 106 en V. PLUT. SYMP. 3, 1. p. 645 E.
ARISTOT. POET. 9, 18. PLAT. SYMP. p . 198 C . AELIAN.

V. H. 14, 13.

Agathyrnum, 'A1d»upvov, stad op de N.

kust van Sicilië, t. Agatha

(DIOD . 5, 8.). Door
de Romeinen van eene verbasterde bevolking gezuiv erd (LIV . 26, 40.).

Agathyrsi, sarmatisch volk in het t. Zeven bergen, hetwelk zijn oorsprong afleidt van een
heros Agathyrsus, zoon van Hercules en Echidna
(HDT . 4, l0.), even als de Gelonen van zijn broeder Gelonus. Herodotus (4, 48, 100, 104.) beschrijft
ze als vreedzaam, rijk aan goud, in huwelijks -gemeenschap levende, maar zonder nijd en hebzucht.
Zij tatoueerden zich waarschijnlijk, van daar picti
(VIRG. AEN. 4, 146.) 't welk Avienus (PERIEG . 447 .)
evenwel op hunne bonte kleederen toepast; verg.
PLIN. 4,

12,

88. POMP. MELA 2, 1.

Agave, z. Pentheus.
Agedieum, hoofdstad der Senones in Gallia
Lugdunensis, t. Sens in Champagne (CAES. B. G.

betwistten zijn zoon en kleinzoon elkander de heer 6, 44. 7, 10.).
welken strijd de laatste zegevierde,-schapij,n
'ATiX^, een genootschap in dorische staten en
weshalve de reeds stervende koning zijne vrouw voornamelijk bij de Cretensers, opgerigt door jon
en kinderen nog kort voor zijn dood naar Aegypte
boven de 17 jaren tot aan hun huwelijk,-gelin
zond en spoedig daarop zijn leven eindigde. — 2) vooral met het doel om reeds van de vroegste
A g a t h o e 1 e s, zoon van Lysimachus een' veld- jeugd af al het streven en de neigingen van den
heer van Alexander den Gr., die later koning enkelen burger aan het staatsbelang ondergeschikt

Agema--Ager l)ublicus.
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te maken. 1)e deelgenooten der ri'9Xi heetten
r Tskdatoc. Gezamenlijk bragten zij den dag door,
den nacht soms in het ouderlijk huis. Aan het
hoofd der dy9Xr stond de vader van dien jonge
meestal van aanzienlijke geboorte, haar-ling,de
opgerigt had. Hij heette dYs?,lTr^S, oefende, hoewel soms onder verantwoordelijkheid aan de overheid, het strafregt over zijne dyékv uit, en regelde
hunne spelen en oefeningen op de jagt en in de
gymnasiën (8p6 ioc, omdat het loopen een hoofd
ouderdom van 17-oefnigwas,d7r6pµten
jaren nog niet bereikt hadden). Ook vindt men
gevechten vermeld van de eene cc'Xi tegen de
andere, onder het geluid van de fluit en de lier. —
In Sparta werden de knapen reeds van hun zeven
jaar af vereenigd; zulke vereenigingen heetten-de
f3ovac.
Agema, áyriu x, de garde te paard in het macedonische leger, het koninklijke eskadron, i'Ai^
(3rzacXcxr^, welke bij de uit 15 ilen bestaande ruiterij
als 16. afdeeling gevoegd werd. Zij maakte de staf van
den koning uit, en was zamengesteld uit de kloek
zonen der edelste familiën, die als pages-ste
(7ca ge; Paat?,t7o() aan het hof waren opgevoed
(LIV. 37, 40. CURT. 4, 50, 26. z. a. MÜTZELL.). Bij

de schrijvers wordt de naam ook wel van het voetvolk gebezigd LIP. 42, 51. A R. 2, 8, 3 en op m. p.
verg. RUSTOW u. KOCHLY, gesch, d. griech. kriegsw.
:

S. 243.

Agéuor, ' Ay1vwp, 1) vader van Cadmus en

Europa, zoon van Poseidon en Libya, broeder van
Belus, koning van Phoenicië, zond zijn zoon te
vergeefs uit om Europa te zoeken. Geen van bei
keerde terug (APOLLOD. 3, 1, 1.). Hij was de-den
stamvader van Dido, • van daar Carthago Agenoris orbs (vinG . AEN . 1. 338.). — 2) Een der dapperste trojaansche helden, zoon van Antenor en
Theano, priesteres van Athene, bestuurt den storm
tegen de grieksche verschansingen (IL. 12, 93 en v.),
wondt in een gevecht Achilles (21, 545 en v.) en
wordt daarop door Apollo, die zijne gedaante aanneemt, aan het dreigend gevaar ontrukt. Volgens
een later verhaal (PAUS . 10, 27, 1.) sneuvelt hij
door Neoptolemus.
Ageer publieJu maakte een groot gedeelte
uit van den rom. staats-eigendom (domeingoed),
en was door veroveringen, somtijds door schenking, verkregen. Deze ager publicus werd gedeeltelijk aan rom. burgers verkocht (Cie. L. AGR. 2,
14.), en zulke akkers noemde men ag r i qua eS t o r ii, dewijl de quaestoren voor den verkoop zorg
droegen. Andere gedeelten waren tot godsdienstige doeleinden bestemd, en aan tempels of priestergenootschappen zoowel in eigendom als in
vruchtgebruik afgestaan, a g r i c o n s e c r a t i, (DION .
3, 1. 2, 7. TAC. ANN. 4, 16.). Ook werden stuk-

ken van den ager publicus om niet aan burgers
geschonken (a s s i g n a t lo), hetzij persoonlijk viritim, wanneer enkele personen voor zich land verkregen (LIV. 1, 46. CIe. L. AGR. 3, 2. DION. 8, 72.),

of in gemeenschap, namelijk aan coloniën, z. c olo n ía ; zulke verdeelingen werden steeds geregeld
door eene commissie van 3 of meer personen, z.
C o lo n za. Het grootste deel van den ager publicus bleef echter staatsdomein, hetwelk op verschillende wijze gebruikt werd. 1) Vele stukken werden na gemaakte verovering aan de vroegere eigenaars teruggegeven (a g r i r e d d i t i), tegen eene
vaste opbrengst (cie. vERR. 2, 3.) 2) Andere
stukken werden aan enkele burgers ten gebruike af-

gestaan (in possessionein tradita of conc e s s a, CIC. L. AGR. 3, 2.) en de landerijen zelve
heetten p o s s e s s i o n e S. Deze bezittingen konden
wel door den bezitter vermaakt of verkocht wordeit, maar werden echter nooit bijzonder eigendom, daar de staat zijn eigendom, ook na verloop
van eeuwen, terugvorderen kon. De bezitters betaalden daarvoor aan den staat Bene zekere opbrengst,
welke de publicani in massa pachtten en dan van
de bijzondere personen inden. Het verpachten
dezer inkomsten door den staat heette agrum
fruendum locare, agrum locare en eendere (r iv.
27, 3. 32, 7. 42, 19.). 3) De onbebouwde velden
werden tot weideland voor het vee afgestaan (z.
S c r i p t u r a), of voor eene tijdelijke inbezitneming
vrijgelaten, zoodat de burgers deze landerijen bezitten en bebouwen mogten, echter insgelijks tegen
eene kleine opbrengst. Deze heetten p osse ss Tones relictae, loca relicta (APP. B. C. 1, 7.
LIv. 6, 37 . PEST . p. 241 M.). -- D e voornaamste akkerverdeelingen en akkerwetten.
De assignationes, die uit den tijd der koningen
vermeld worden, behooren eigenlijk tot de oor
welke aan ieder burger-spronkelijtag,
een zeker eigendom als heredium toekende. Zoo
werden reeds onder Romulus akkers verdeeld en
insgelijks onder Servius Tullius, die aan de nieuwe
plebejische burgers aanzienlijke assignationes toewees. Geheel anders droeg deze zaak zich toe
onder de republiek. Zonder ophouden verlangden
de plebejers akkerverdeelingen, omdat zij ten koste
van hun bloed de veroveringen gemaakt en toch
weinig of niets daarvan genoten hadden. Wel
hadden de patriciërs geenszins uitsluitend het regt
den ager publicus te gebruiken, maar zij waren
toch daadwerkelijk in het uitsluitend bezit er van,
gedeeltelijk door hun rijkdom, welke hen tot het
bebouwen van groote streken in staat stelde, gedeeltelijk door de betrekking, waarin zij stonden
met de veldheeren en overheden, die hun den
ager publicus afstonden of stilzwijgend overlieten,
waarna zij deze possessiones door hunne slaven
lieten bebouwen of in kleine percelen aan hunne
cliënten als pachters schonken. Zelfs vergenoegden
zij zich niet enkel met deze landerijen, maar zij
deden ook hun best om zich de aan hunnen
grond grenzende akkers der arme plebejers toe
te eigenen, wat hun, ten gevolge der harde wetten
op de schuldenaars, meestal gelukte, z. plebs en
n e x u m. In dezen treurigen toestand drongen de
plebejers eeuwen lang op assignationes aan, en
hunne partijhoofden lieten niet af, om steeds met
nieuwe voorstellen van wet (leges agrariae) voor
den dag te komen, die telkens groote opschudding te weeg bragten, daar de patricische bezitters
hemel en aarde bewogen, om hunne rijkdommen
niet te verliezen. Voor de bedoelingen van eerzuchtige woelgeesten waren de akkerwetten een
vreeslijk wapen (LIV . 2, 52 . 6, 11.). Onder dezen
naam worden al de wetten begrepen, welke assi
bepalen, zoowel aan coloniën, als aan-gnatioes
enkele burgers (zonder colonisatie). Zeer talrijk
waren de leges, welke het uitvoeren van coloniën
vaststelden, b. v. lex Acilia, Aelia, Appuleia
en a. verg. c o lo n ia. Daar echter zulk een maatregel als geheel op zich zelf staande te beschouwen is, en de plebejers hierdoor slechts tij
werden te vrede gesteld zoo zijn die-delijk
leges agrariae van veel meer gewigt, welke eene
voortdurende verdeeling en eene geheele omkee-

33

A.gesander Agesilaus.
ring in den stand van het bezit verlangden. De
eerste van die soort was de lex Cassia, door
den volksgezinden consul Sp. Cassius Viscellinus
486 v. C. voorgesteld, waarbij eerie nieuwe assignatio van den pas veroverden, of ook reeds
lang in bezit genomen ager publicus bedoeld werd
(Liv. 2, 41. DION. 8, 69 en v.). De patriciërs
wisten zich uit den nood te redden door een SC.,
hetwelk 10 mannen benoemde, om den ager publicus van den privates te scheiden en wat tot het
eerste behoorde dan gedeeltelijk te assigneren, ge
tegen eene opbrengst als possessiones af-deltijk
te staan (DION. 8, 76.). Hierdoor echter wilden de
patriciërs maar tijd winnen, want door alle moge
middelen wisten zij de uitvoering van het SC.-lijke
uit te stellen (LIV. 2, 43, 44, 48, 52, 54, 61, 63.).
Ook gelukte het hun eene geheele reeks van andere wetsvoorstellen te verijdelen, als van L.

Icilius, van Poetelius en a. (LIV. 4, 12, 36,
43, 44.), als ook de lex Maecilia Metilia
(LIV. 4, 48.), lex Sestia (LIV. 4. 49, 51.), lex
Ma e n ía (LIY. 4, 53.). Slechts een paar malen,
bij buitengewone omstandigheden, werden er akkers verdeeld (Lrv. 5, 30. 6, 5, 6, 21.) Een nieuwen weg sloeg de groote plebejische wetgever C.

Licinius Stolo in, 376-367 v. C., z. leges
L i c i n i a e. Zijn akkerwet bepaalde: 1) Niemand
xnogt meer dan 500 jugera van den ager publicus
in bezit hebben, 2) insgelijks niet meer dan 100
stuks groot- en 500 stuks klein vee op de staats weiden houden, 3) wie deze bepalingen overtrad
zou met een geldboete (malta) gestraft worden
(LIV. 6, 35, 36. APP. B. C. 1, 8. VARRO R. R. 1,
2, GELL. 7, 3.). Hierop volgde, tot op de Gracchen, in de oneenigheden over de akkers eene
lange rust, gedeeltelijk omdat de plebs door de
groote oorlogen bezig gehouden werd, gedeeltelijk
omdat de arme bevolking in talrijke coloniën onilerhoud had gevonden. Slechts wordt vermeld de
lex Flaminia de agro Gallico viritz'na
d i v i d e n d o, 232 v. C. (VAL. MAX. 5, 4, 5.). Na
het. eindigen der groote oorlogen kwam het oude
kwaad op nieuw krachtig te voorschijn, en het
onderscheid tusschen arm en rijk werd steeds
grooter. De kleine grondbezitter had in den tweeden punischen oorlog veel geleden, velen hadden den landbouw geheel laten varen, zoodat hij
hun geheel vreemd was geworden, en een eigen
er niet meer. Daarom be--lijkemdstanw
sloten de beide Gracchen, den landbouw op te
beuren, den nood der armen te verzachten, 't geen
echter niet zonder groote hervormingen en zonder
nadeel van de bezitters geschieden kon, en dus
tot hevigen twist en strijd aanleiding gaf. Eerst
maakte sib. Gracchus een akkerwet, waaraan de
licinische tot grondslag lag, en waarin bepaald
werd, dat al wie meer dan 500 jugera bezat (of op
zijn hoogst 1000, ingeval hij twee zonen had, zoodat voor ieder nog 250 jugera gerekend werden),
het plus moest teruggeven, waarvoor hij schade
kreeg; de afgestane landerijen moes--vergodin
ten onder de armen verdeeld worden, wel als vast
bezit, maar tegen eene opbrengst aan den staat,
terwijl aan drie mannen jaarlijks het noodige onder
werd opgedragen (LIV. EP. 58. APP. B. C. 1,-zoek
9, 11.). Men begon de wet uit te voeren, maar
al ras schoof men de zaak weder op de lange
baan, weshalve C. Sempronius Gracchus de wet
van zijn broeder weder in het leven riep, .122 v.
C. (Ltv. EP. 60. VELLEJ. 2, 6.). Om de wet weder

te ontduiken, wist de senaatspartij den woelzieken
tribuun M. Livius Drusus voor zich te winnen,
welke nu zelf eene lex agraria voorstelde, waarvoor
die van Gracchus in vrijgevigheid en vrijzinnigheid
moest onderdoen, zoodat deze aanmerkelijk in de
volksgunst daalde (APP. B. C. 1, 23. PLUT. C. GRACcxuT;S 9.). Gracchus kwam te vallen en de wet
van Livius, welke in 't geheel niet ernstig gemeend
was, werd niet ten uitvoer gebragt. Daarentegen
verschenen verscheidene reactionnaire wetten, waar
veelbesprokene en bestredene lex B o r i a-onder
of Thoria de voornaamste is (APP. B. C. 1,
27. cie. BIRUT. 36., benevens de koperen fragmenten der lex Thoria in Napels en Weenen).
Deze bekrachtigde de vroegere possessiones er
maakte ze tot vast onbezwaard privaateigendom,
zoodat de rijken nu niets meer te vreezen hadden.
Van wege de volkspartij kwam in 104 v. C. L.
Marcius Philippus met een nieuw wetsvoorstel
voor den dag, maar zonder gevolg (cie. OFF.
2, 21.). Gelukkiger was de volksgezinde L. Appulej us Saturninus in 100 v. C., door wiens lex ver
nieuwe assignationes aan de soldaten van-scheidn
Marius toegekend en coloniën verordend werden
(APP. B. C. 1. 29. APR. VICT. 73.). Weldra werd
zij echter weer afgeschaft. Hetzelfde lot hadden
de lex Tit ía en lex Livia, welke zeer overdreven verdeelingen voorschreven, 91 v. C. Door
Sulla kwam eene nieuwe soort van akkerverdeeling
in zwang, door het invoeren van militair -coloniën,
z. colonia. Onbekend is de lex Plautia en
lex Flavia, waarop de lex Servilia van P.
Servilius Rullus 64 v. C. volgde, ons bekend door
CIC. L. AGR., maar door den voorsteller zelf weer
ingetrokken. Insgelijks viel ook de lex Flavia,
die op aansporing van Pompejus was voorgesteld,
60 v. C: Gelukkiger was in het volgende jaar
Caesar met 2 akkerwetten, waarbij de vroegere
possessiones wel bevestigd, maar tevens nieuwe
verdeelingen en colonisatiën bepaald werden (cie.
AD DIV. 13, 4. AD ATT. 2, 18. LIV. EP. 103. DIO

CASS. 38, 1.). Weinig bekend is de lex Antonia
van 44 v. C. Zij was de laatste eigenlijke lex agraria, want de volgende hebben alleen betrekking
op

militair- coloniën, die Italië hebben te gronde ge-

rigt (TAC. ANN. 14, 27.), z. co lonia. Onder de
keizers was er geen domeinland meer in Italië, des
te meer echter in de provinciën, ofschoon ook
hier aanmerkelijk verminderd door assignationes en
verkoop. De landerijen, die aan de steden als domein toebehoorden, heetten in den tijd der keizers
agri vectigales, een naam die vroeger gegeven werd
aan alle met schatting bezwaarde landerijen en
dus ook bepaaldelijk aan de akkers in de provinciën.
Agesander, z. L a o e o ë n.

Agesi.lãus, 'Ali Xnoc, koning van Sparta.
Na zijn neef Leotychides, zoon van Agis, die voor
onecht gehouden werd, van de regering verdrongen te hebben, werd hij in 397 v. C. koning en
bevestigde zijne regering door zachtheid tegen het
volk, en door zamenwerking met de ephoren (NEP.
AGES. 1. JUST. 22, 2. PLUT. AGES. 2 en V.

?SEN.

HELL. 3, 3.). Op het gerucht dat de koning der
Perzen een leger en eene vloot uitrustte, haalde
Agesilaus de Lacedaemoniërs over, om een leger
naar Azië te zenden, ten einde den koning voor
te komen. Lysander, die hem in het verkrijgen
der regering zeer behulpzaam geweest was, vergezelde hem.

Onverwacht (396) verscheen Agesilaus
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met zijn leger in Ephesus, zonder dat de perzische de vruchtelooze onderhandelingen met Epaminonlandvoogd Tissaphernes daarop voorbereid was, en das deelgenomen had, vocht hij tegen de Areaeischte hij de onafhankelijkheid der Grieken in
Klein-Azië. Tissaphernes stelde hierop een wapen
voor van 3 maanden, welken Agesilaus-stiland
aannam en ongeschonden hield, om zich een goeden naam te verschaffen, terwijl Tissaphernes met
allen ijver zijne uitrustingen voortzette (NEP. AGES.
2, 4-6.). Intusschen verwijderde Agesilaus Lysander, die hem door zijn heerschzucht hinderlijk was, naar den Hellespont. In alle opzigten
toonde de kreupele koning (NEP . AGES. 8, 1. JUST.
22, 2, 6.) eene groote wilskracht (PLUT. AGES. 7.
LYS. 23.). Nadat nu Tissaphernes den wapenstilstand verbroken had, tastte Agesilaus hem met
een veel geringere magt aan, sloeg hem bij herhaling, ten laatste bij den Pactolus (395) en deed
daarop een inval in Phrygië. Daar hij steeds
verder voortdrong, zocht Tithraustes, de opvolger
van Tissaphernes, den Spartanen in Griekenland
vijanden te verwekken. Athene, Corinthe, Thebe
en Argos vereenigden zich tegen hen, Lysander
verloor (394) den slag bij Haliartus en sneuvelde,
waarop Agesilaus naar Griekenland werd teruggeroepen. Hoe ongaarne hij de aziatische Grieken
ook aan hun lot overliet, hij gehoorzaamde aan
het bevel zijner vaderstad en bereikte met een
versnelden marsch de grenzen van Boeotië, terwijl
Conon intusschen de spartaansche vloot bij Cnidus
394 (NEP. AGES. 3, 4. PGUT. AGES. 15.
XEN. HELL . 3, 4. 4, 2.). Bij Coronea in Boeotië

versloeg,

leverde hij slag aan de bondgenooten (20 Aug. 394)
en overwon (XEN. HELL. 4, 3. PLUT. AGES. 16.).
Hierop trok hij naar Sparta, waar hij met eer
ontvangen werd. In het volgende jaar deed hij
een inval in Argolis, en viel in 392 in het gebied
van Corinthe gedurende de viering der istlhmische
spelen, bij welke gelegenheid hij veel buit maakte,
maar door Iphicrates Benig verlies leed (PLUT. AGES.
21.). In het jaar 391 werd hij den Achaeërs tot
hulp gezonden tegen Acarnanië, verwoestte dit
land, doch kon daar verder niets uitrigten; eerst
in 390 dwong hij het tot vrede met de Achaeërs
(XEN. HELL. 4, 7. PLUT. AGES. 22.). In de onder handelingen van Antalcidas over den vrede met
de Perzen, bevorderde Agesilaus minder de belangen van Griekenland dan die van zijne vaderstad,
welke daardoor met den koning der Perzen verbonden, den voorrang in Griekenland- behield. Hij
offerde alzoo de vrijheid der aziatische Grieken
op en noodzaakte Thebe dezen vrede aan te ne-

men, 387 (XEN. HELL. 5, 1, 30. PLUT. AGES. 23.).
Ook zijne handelwijze met Thebe was alles behalve prijzenswaardig. Niet alleen de bezetting
van Cadmea, den burg van Thebe, in het jaar 382
door Phoebidas, keurde hij goed, maar spoorde
de Spartanen ook aan tot den oorlog tegen Thebe
(378), nadat de Thebanen de spartaansche bezet
oligarchen verdreven hadden (FLUT.-tinged
AGES. 28. :SEN. HELL. 5, 4.). Wel

nam Agesilaus

niet terstond het bevel op zich, maar eerst in 377,
doch was niet zeer gelukkig, daar de Atheners
zich met Thebe verbonden hadden. De bekwame
Athener Chabrias stond tegen hem over (PLUT.
AGES. 26. XEN. HELL. 5, 4, 35.). In de eerstvol-

gende jaren nam Agesilaus weinig deel aan de
gebeurtenissen; de 70 jarige grijsaard had voor
zijn ligchamelijken toestand zeker behoefte aan
rust. Eerst in 370, nadat Sparta den bloedigen
slag bij Lenttra verloren en Agesilaus vooraf aan

diërs, die zich na zijn aftogt (369) met de Thebanen vereenigden en een inval in Laconië deden.
De grijze held werd door kloeke maatregelen de
redder van het bedreigde Sparta (NEP. AGES. 6.
PLUT. AGES. 31 en V. SEN. HELL. 6, 5, 22 en v.).
Bij een tweeden inval van Epaniinondas in Laconië, ijlde Agesilaus, die bij Mantinea stond, zijne
vaderstad te hulp, dwong de Thebanen tot den
terugtogt en leverde bij Mantinea aan Epaminon-.
das een moorddadigen slag, waarin de laatste de
overwinning behaalde (4 Julij 362). Kort daarop
kwam de vrede tot stand, evenwel tegen den zin
van Agesilaus, die zich tegen de herstelling van
Messenië verklaarde, maar dit niet kon beletten, wegens de onmagt van Sparta. Ondanks zijne hooge
jaren trok Agesilaus uit misnoegen over den toestand, zijner vaderstad, met een leger naar Aegypte, om Tachus tegen Artaxerxes Ochus hulp te
bieden, 361 v. C. Toen nu kort daarna Tachus
door Nectanabis ten val was gebragt, ondersteunde
Agesilaus den laatste, daar de ander hem beleedigd had door hem het opperbevel te weigeren.
Met rijke geschenken begiftigd verliet hij Aegypte,
stierf echter onder weg, na eene langdurige regering, in den ouderdom van 84 jaren (PLUT. AGES.
36 en v. NEP. AGES. 8.).

Agesipólis, 'AYrl aí7toXc^, spartaansche koningsnaam, 1) zoon van Pausanias, kwam in 394

v. C. gedurende den corinthischen oorlog aan de
regering. In 3 85 tegen Mantinea gezonden, dat
zich aan de harde bepalingen van den vrede van
Antalcidas niet wilde onderwerpen, nam hij na
eene hardnekkige verdediging de stad in. In, 380
werd hem het opperbevel over den oorlog tegen
Olynthus opgedragen. Pas was hij aldaar aangekomen, of eene ziekte maakte een einde aan zijn
leven (XEN. HELL. 5, 2, 1. 3, 8, 9, 19. DIOD. 15,
5, 12, 22, 23.). Hij was een man die den vrede
en de geregtigheid liefhad en handelde meestal in
overeenstemming met Agesilaus (DIOD . 15, 19.
XEN. HELL. 5, 3, 20.). -- 2) Neef van 1, volgde
in 371 v. C. zijn vader Cleombrotus I. in de regering op, maar kwam reeds in het volgende jaar
kinderloos te sterven (DIOD.15, 60. PLUT. AGis 3.). 3) Neef van Cleombrotus II., wordt na den dood
van Cleomenes III., koning van Sparta, 221 v. C.,
onder voogdij van zijnen oom Cleomenes (POL.
4, 35.). Door zijnen mederegent Lycurgus van
den troon gestooten, trachtte hij later te vergeefs
zijne aanspraken op den troon te doen gelden
(POL. 24, 11.).
.*.gger, elke door .menschenhanden opgeworpen hoogte van aarde, puin, hij ons een dam of
dijk. Rome werd aan de westzijde van de collijnsche tot de esquilijnsche poort door zulk een
agger verdedigd (PLUT. NUM. l0.). Hij was zoo
hoog als de muren. In zijne nabijheid werden de
lijken der armen begraven, ook werden misdadigers er van afgeworpen (SUET +CAL. 27. HOR. EPOD.
5, 100.) Later werden hier door Maecenas tuinen
en wandelplaatsen aangelegd (HOR. SAT. 1, 8, 14
en v.). Ook had Tiberius daar zijne woonplaats
(SUET . TIB. 15.), -- . Een tweede bekende agger
(ons : s e h a n s) is die van Drusus in Germanië, door
Tacitus meer dan eens vermeld en beschreven.
In den oorlog was elke legerplaats door een agger omringd, die, naarmate de vijand nader was,
grooter of kleiner was. Met valium verbonden
,

Agin----A.gmen.
(b. v. CAES. B. G. 7, 72.), beteekent agger de
aarde of het zand en puin van den eigenlijken
wal, valium daarentegen de geheele verschansing
(CAES. B. C. 3, 63.). Bij de belegering eener stad
werd, behalve de verdedigingswerken naar de tegenovergestelde rigting van de stad (verg. c i r c u mv a l l ca t i o), zoo digt mogelijk bij de stad een agger
opgeworpen; evenwel moest er zooveel tusschenruimte blijven, dat de overige belegeringswerktuigen
(b. v. de a r ie s, z. a.) vrij konden werken. Somtijds werden, om spoediger een agger op te werpen, hout en takkebossen gebruikt, zoodat in zulk
geval de vijand hem kon in brand steken (Liv. 36,
23. CAES. B. G. 7, 24.). De aggeres moesten bijna
de hoogte der muren hebben ; dan werden de turres ambulatoriae op raderen er op gebragt, en van
hieruit de verovering der stad beproefd.
Agis, 1) zoon van Eurystheus, ongeveer 1000
V. C. (HDT. 7, 204.). Hij zou de oorspronkelijke
bewoners van Laconië, namelijk de Heloten, onderworpen hebben (STRABO 8, 5.) — 2) A g i s I.,
broeder van Agesilaus, kwam in 426 v. C. aan de
regering. Van een inval in Attica werd hij door
eene aardbeving afgeschrikt. In 425 daarentegen
slaagde hij hierin gelukkiger (Tame. 4, 2.). In een
oorlog met Argos (418) liet hij zich tot een wapenstilstand overhalen, waarover hij, naar Sparta teruggekeerd, zeer hard gevallen en zelfs met
straf bedreigd werd; het gelukte hem evenwel deze
af te wenden, en door eene schitterende overwin fling op de Argiven in 417 zijn vorigen misslag
weer goed te maken (TRUC. 5, 64 en v.). Later
(413) bemagtigde hij de grensplaats Decelea in
Attica, uit welke vesting hij den Atheners veel nadeel toebragt en in 405 aan de belegering van
Athene door Lysander deel nam (PLUT. LYS. 14.).
Ook onderscheidde hij zich in den oorlog met Elis
(398). Hij stierf in 397 na zijne terugkomst van
Delphi (XEN. HELL. 3, 3, 1.). Zijn zoon Leotychides, dien hij vroeger zelf voor onecht verklaard
had, werd door den broeder van Agis, Agesilaus,
verdrongen (PLUT. AGES. 3.). — 3) Agis II., zoon
van Archidamus III., werd in 338 koning van
Sparta (PLUT. AGES. 3.). Een vijand van Alexander den Gr., verbond hij zich met de landvoogden
der aziatische provinciën, en verkreeg van hen geld
en schepen, wierf 8000 man grieksche huurtroepen,
die onder Darius bij Issas gestreden hadden en
ontsnapt waren (CURT. 4, 1, 30.), maakte zich
meester van Creta en stak vervolgens naar den
Peloponnesus over. Reeds had hij een groot gedeelte hiervan veroverd en belegerde Megalopolis
in Arcadië, toen Antipater kwam opdagen. Agis
verloor den slag, waarin hij een roemvoller dood
vond, 330 v. C. (JUST. 12, 1. CURT. 6, 1, 1-16.
ARR. 2. 13.). --- 4) A g i s III., kwam in 244 na den
dood zijns vaders Eudaniidas aan do regering.
Sparta was niet meer het oude, dat de strenge zeden en tucht van Lycurgus handhaafde. In den
loop der tijden was het ontaard, het aantal zijner
burgers was tot op 700 gedaald, en de wet, volgens welke ieder burger een gelijk aandeel van
den grond bezitten zou, zoo zeer in onbruik geraakt, dat het grondbezit slechts in handen van
Benige weinigen was, ja zelfs een niet gering gedeelte, ten gevolge van het erfregt, op vrouwen
was overgegaan. Agis begreep dat Sparta zoo
niet bestaan kon. Hij besloot daarom de oude
strenge wetten en instellingen weder in te voeren,
voor zoover dit mogelijk was, en door de oude
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eenvoudigheid in acht te nemen, ging hij zijne onderdanen met een goed voorbeeld voor. Om hem
vereenigden zich aanzienlijke mannen en zelfs vrouwen, terwijl de andere koning van Sparta, Leonidas II., hem, zoo al niet openlijk, toch in ' geheim
tegenwerkte. Toen nu Agis een zekeren Lysander, een zijner aanhangers, tot ephoor had weten
te verheffen en daarop aan de gerusia voorstelde
om het aantal burgers te vermeerderen (PLUT. AG.
6-8.), den grond van het overige land onder
15000 perioeci te verdeelen en alle schuldvorderingen te vernietigen, terwijl ook Agis zelf beloofde
om zijne bezittingen en zijn vermogen af te staan,
sloot het volk zich met gejuich bij hem aan, doch
de raad zocht de zaak te verijdelen en toen liet
voorstel in stemming gebragt werd, werd het door
den invloed van Leonidas verworpen. Lysander
wreekte zich op Leonidas met eene beschuldiging,
van een onwettig huwelijk te hebben aangegaan, hetwelk zijne afzetting ten gevolge had; doch ook Lysanders ambt liep ten einde. Einder gunstig gezinde
mannen werden tot ephoren gekozen, doch nadat zij
met geweld weder verdreven waren, werden er uienwe benoemd, waaronder de oom van Agis Agesilaus, die tot hiertoe de plannen van zijn neef begunstigd had. Op zijne aansporing nam Agis de taak
weder op, en om zekerder spel te spelen, stelde hij,
op raad van zijn oom, vooreerst slechts voor eene
vernietiging der schuldvorderingen : dit ging door.
Daarop kwam hij met zijn tweeden maatregel voor
den dag, doch nu trachtte Agesilaus, die door den
eersten zelf van zijne schulden ontheven was geworden, hem tegen te werken, daar hij zijne bezittingen niet ter verdeeling wilde afstaan. Zoo stonden de zaken, toen Agis met een spartaansch leger
uittrok, om zich bij het leger van het achaeïschi
bondgenootschap aan te sluiten en aan den strijd
tegen de Aetoliërs deel te nemen, zonder dat hij
echter, ten gevolge van de overdreven behoedzaamheid van Aratus, den opperbevelhebber, iets be-

langrijks verrigtte (PLUT. AG. 13-15.). Zoo keerde hij naar Sparta terug, waar intusschen zijn oom
Agesilaus zich door vele daden van geweld gehaat
had gemaakt, zoodat het bitter teleurgestelde volk
zich bij de aanhangers van den gevlugten Leonidas
aansloot. Nu keerde deze terug, Agesilaus nam de
v!ugt en Agis vond eene wijkplaats in een tempel.
Hij liet zich echter overreden dien te verlaten, en
werd daarop- door de ephoren ter dood veroordeeld, in 240. Met hem werden zijne moeder en
grootmoeder ter dood gebragt (PLUT. AG. 16
en v.).
Agitator, de wagenmenner (aurig&) bij het
wedrennen in den circus (PLAUT. MEIN. 1, 2, 50.
CIc. ACAD. 2, 20.). Onder de keizers kregen zij
aanzienlijke geschenken (SUET. CALIG. 55.).
A gla j a, z. X a p vr e s.
Aglaophá,mus, opzigter en leeraar van
de door Orpheus gestichte mysteriën (&tETai) te
Libethra in piërisch Macedonië; hij zou ook Py.
tha ;oral daarin onderwezen hebben.
Aglaophon, z. schilders.
Agmen, de togt van een leger op marsch.
De grieksche is beschreven door XEN. ANAB. 7, 3,
37. De Romeinen marscheerden zóó, dat zij ten
allen tijde, zelfs wanneer de vijand niet in de nabijheid was, zich slagvaardig konden maken, weshalve ieder soldaat bij zijne afdeeling in het gelid
blijven moest, opdat er geene openingen of ophoopingen ontstonden. Daar echter eene in de leng --
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te uitgerekte marscldinie (aginen longissilnuni) ligt
kon doorgebroken worden, en de afzonderlijke afdeelingen wegens den grooten afstand elkaar niet
spoedig konden ondersteunen, marscheerde men in
breede colonnes en sneed daardoor de mogelijkheid
af om overvleugeld, of in de flanken aangevallen of
van achteren overrompeld te worden. Tevens zond
men afzonderlijke ruiterafdeelingen en ligtgewapenden naar alle zijden op verkenning uit en om het
leger te dekken. Do bagaadje (impedimentum)
volgde gewoonlijk achter elke afdeeling (CAES . B.
(. 2, 17.); doch bestond er vrees voor eene vijandelijke overrompeling, dan werd zij in het midden
genomen (c. 19.). Vroor 't overige hadden de soldaten op marsch een gewigt te dragen van ongeveer 60 pond, daarom noemt CAEs. B. C. 1, 66.
het onus, ofschoon de eigenlijke benaming sarcinae
is. Behalve de wapenen bestond het in een lederen ransel (pera, folliculus), met tarwe voor 14
dagen tot 4 weken, in gereedschappen voor ver
(rutruin, spa), in eene zeis voor 't fou--schanige
rageren (falx ad pabulandur) en eindelijk in verscheiden palisaden, zelfs 12, (rrv. 3, 27.). Werd
men handgemeen, dan legden de soldaten hun ba
een hoop ( sarciiia$ conferre). Maar zoo-gadjeop
zij door eene overrompeling van den vijand daarin
verhinderd werden, dan ontzonk hun wel eens de
moed, daar zij dan in pediti altmine en sub sarcinis
vechten moesten.
Agnatio beteekent niet bloedverwantschap in
't algemeen (cognatio) maar de in 't burgerlijk regt
geldige bloedverwantschap, die zich bepaalde tot
de door mannen geadopteerde of verwekte leden
der familie. Zoo zijn broeders en zusters agnaten,
maar zusters kinderen behooren niet meer tot den
kring der agnaten. De geadopteerde behoort niet
meer tot zijne vroegere agnatio, maar tot die van
zijn adoptief vader. De vroegere voorregten der
agnaten werden in den tijd der keizers zeer ver
terwijl de cognati en affines meer begun--minder,
stigd werden.
'A y d v rr t p i r 6 g en r l µ r^ r o s. In het geheele
regtswezen zijn overal twee hoofdzaken wel te onderscheiden, vooreerst het materie 1 e refit, dat
de bevoegdheid van het eene individu tot het andere en tot de geheele maatschappij naauwkeurig
door wetten heeft afgebakend, zoodat voor elke
overschrijding van de grenzen, die voor den enkelen burger van den staat gesteld zijn, bepaalde
straffen en boeten zijn vastgesteld; ten tweede de
beslissing van den regter, of zulk eene overtreding van het regt heeft plaats gehad, en de toepassing der straf op dit bijzonder geval, de regtsvordering. Het eerste punt heeft bij de Attici niet
die ontwikkeling gehad, als het tweede. Het materiele regt was onvolmaakt en gebrekkig, hoe
uitgebreid en talrijk ook de vormen en middelen
waren om in elk geval regt te zoeken en eene
schending van het regt te vervolgen. Wanneer
nu de wetten voor de beslissing niet toereikende
waren, voorzag de regterlijke magt daarin op Bene
wijze, die ons zeer willekeurig moet voorkomen.
Zij moest het ontbrekende aanvullen en, behalve
de beslissing over de schuld of onschuld van den
aangeklaagde, moest zij bij schuldigverklaring voor
elk bijzonder geval de straf (LEµi a) bepalen. Dien
ten gevolge zijn alle regtszaken onderscheiden in
aywvz; Ttp i i roi en d t(µr^toc. Bij dezen had de wet
de straf bepaald, bij genen moest de wet door
regterlijke beslissing aangevuld worden. Nadat de

regters over het feit geoordeeld hadden, werd, indien de aangeklaagde schuldig was bevonden, een
tweede punt behandeld. De aanklager schatte de
schuld en bepaalde daarvoor een zekere straf, naar
mate der strafbaarheid van het vergrijp (rct^taal}cd
TtvL Trio; is daarvoor de in regten gebruikelijke
uitdrukking). De aangeklaagde had daarop het
regt van tegenschatting (^vTCTcu^ce^ac) en bepaalde
van zijn kant de grootte der straf. Een van beide
schattingen kozen dan de regters; of zij een middenweg mogten inslaan en tusschen beiden in beslissen, is niet met zekerheid te bepalen. Een bekend voorbeeld van zulk een $wv rtar4 kó; is het
proces van Socrates. De aanklagers eischen de
doodstraf, Socrates beweert eene belooning ver
te hebben ; om echter niet geheel van de ge--dien
woonte af te wijken, doet hij eene uiterst geringe
schatting. I)e regters, over de minachting waarm ed e Socrates de zaak behandelt, verbitterd, beslissen ten gunste van het voorstel der aanklagers.
Agonia, .%gonali a, feest en offerande
bij de Romeinen, dat jaarlijks meermalen terug
naam is voor de-kerd.Dbtnisvae
Romeinen zelf raadselachtig (oven . PAST . 1, 317.).
Waarschijnlijk beteekent het eenvoudig o f f e r, immers a g e r e was in de oudste taal Bene verzachte
uitdrukking v oor s 1 a g t e n. Ook is het onzeker,
aan welke goden deze offers gebragt werden. Ovidius zegt t. a. p. dat op het agonalisch feest in
Januarij Janus verzoend moet worden, die als
A g o n i u s den arbeid en de werkzaamheden der
menschen begunstigde; doch daaruit volgt nog niet
dat het Agonaliënfeest alleen Janus gold. Een
agonium martiale werd in Maart gevierd.
'A y a p á, beteekende vooreerst de vergadering van
het volk, vooral in den heldentijd, verg. & x x A ri
a i a; vervolgens de plaats waar de vergaderingen
gehouden werden, die dan tevens de plaats was
voor openbare bedrijven, voornamelijk voor den

handel. De markt was versierd met tempels,
standbeelden en openbare gebouwen, daar zij in
zekeren zin het middelpunt was van het onderling
verkeer der burgers in bijzondere en openbare aan
verg. zr v t S en & x.x À rE e a. Zoo-gelnhd,
maakt Aeschylus melding van de {}sol intaxo^rot
d^lop en van `Ep a ci 'opaio^. Prachtig was voor
markt te Athene. Het drijven van handel-alde

was voor de burgers vrij; vreemden moesten aan
de agoranomen een marktgeld betalen. De afzonderlijke doelen van de markt hadden hun naam
naar de daar te koop aangeboden waren. Het gedeelte waar vleesch en visch verkocht werd heette
vxXo;. De tijd waarop markt gehouden werd,
was, naar onze verdeeling van den dag gerekend,
van 9-12 ure. In het algemeen is de markt tevens het middelpunt van alle feestelijke optogten.
Agoracritus, z. beeldhouwers.
'A ' o p a v o µ o t, politiebeambten te Athene, ten
getale van 10 of 20, onder wier opzigt vooral het
onderling verkeer op de markt gesteld was. Zij
moesten daar de orde (svncoaµta) handhaven, bedriegerijen straffen (&uoiv 'ro►ó,.wv r gtzXzia»ac otiv
-rout d1opav6µou , tij ; 'rè iv 'ri dyopx a exoa mn xxt
TOJ C)t'Jat ' (^.rL EJ.6' ov ro'u; t rpday.os'ra , &Ua xui

Tos wvo'Jµsvou,, T h e o p h r. bij H a r p o c r. xa c a
tv uToPotv vsv&ïv), er op toezien, dat geen
onbevoegde waren te koop aanbood (daar de
vreemdelingen en metoecen slechts tegen betaling
van het z' u dv TeXos handel mogten drijven), en
eindelijk het marktgeld ontvangen. Binnen den

AYpa(P(ou 'pp'— Agrigentum.
kring van hunne ambtsbetrekking hadden zij in zoo
verre regtsmagt, dat zij bij geringe overtredingen
van de wet boeten konden opleggen, bij grootere
moesten natuurlijk de regtbanken uitspraak doen.
'A y p a p t o u -1 p a p t is eene schriftelijke aan
tegen een staatsschuldenaar, die, zonder zijne-klagt
schuld betaald te hebben, van de lijst der schuldenaars van den staat geschrapt was. Zoo zegt ten
minste Demosthenes tegen Theocrinus (p. 1338,
15.), terwijl hij de meening wederlegt, alsof tegen
hem, die in 't geheel niet opgeschreven was, deze
aanklagt kon worden ingesteld. Zij behoorde voor
de regtbank der thesmotheten. De straf is onbekend, waarschijnlijk schatbaar (verg. u y w v 't t-

tL1)TOs)
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die men vindt, door eene lijn te trekken van Regens
aan den Main, die men met-burgtoOen
behulp van andere grachten en wallen tot aan den
Lahn en den Sieg, ja zelfs tot aan de Lippe kan
nagaan. Eenigen tijd later werd dit nieuwe gebied als provincie in het romeinsche rijk - inge
lijfd.

Agricola, Cn. Julius, door zijn schoonzoon Tacitus in eene meesterlijke biographie ver
Geboren in de colonie Forum Julii,-euwigd.
teg. Frejus, zoon van Julius Graecinus, die op
bevel van Caligula ter dood gebragt werd, ontving
hij van zijne verstandige moeder Julia Procilla eene
voortreflijke opvoeding, genoot in Massilia Bene
wetenschappelijke opleiding en deed (in 58 n. C.)
onder Suetonius Paullinus in Britannië zijn eersten
veldtogt. In 61 naar Rome teruggekeerd en met
eene aanzienlijke rom. vrouw gehuwd, werd hij
achtereenvolgens quaestor, volkstribuun en praetor,
doch i toen in 't jaar 68 Vespasianus tot keizer
werd uitgeroepen, sloot hij zich terstond aan zijne
zijde aan. Van hem verkreeg hij in 't volgende
jaar het bevel over het 20. legioen in Britannië,
waar hij zich door dapperheid een naam maakte,
die nog meer uitblonk door zijne zedigheid (AGR.
7, 8.). Tot belooning werd hij onder de patriciërs
opgenomen en ontving het bestuur over Aquitanië
gedurende 3 jaren. Ire 76 tot consul suiectus ver
verloofde hij zijne dochter aan Tacitus, welk-hevn,

' A y p a p o t v o µ o e, ongeschrevene wetten, in tegenstelling van de geschreven, door menschen, van
staatswege gegeven verordeningen. Volgens de
echt grieksche opvatting stamden zij onmiddelijk
van Zeus, en Themis of Dice af, en waren zij de
heilige bronnen van alle menschelijke regten en
wetten, hoewel dezen soms met genen in strijd
kunnen wezen, zoo als onder anderen Antigone dit te kennen geeft, als zij zegt dat de ongeschrevene en onverbreekbare wetten der Goden
(c(1 puzTx x'ap a% i'hwv v6N c;iu) die, uit een onbekende bron gevloeid, eeuwig leven, bij haar meer
gelden dan het bevel van Creon. -- Uit deze ongeschrevene, goddelijke, in den mensch levende
wetten, die wij onder het begrip van natuurregt huwelijk onder zijn consulaat voltrokken werd.
kunnen te zamen vatten, ontwikkelt zich vooreerst Kort daarop werd hij pontifex en verkreeg tevens
het gewoonteregt (oï %aTa 'r Wc vóµot), hetwelk het stadhouderschap over Britannië. Midden in den
in den eersten toestand der staten het eenig be- zomer van 7 7 kwam hij daar aan en trok terstond
staande is, bij de Grieken dus voornamelijk onder op ten strijde. Na het volk der Ordovici verslagen
het aartsvaderlijk koningschap, waarin ook juist de te hebben, stak hij over naar Mona (Angelsea) en
koning de vertegenwoordiger en de heilige hand- maakte zich van de stad meester (c. ] 8.), breidde
haver dezer wetten is. Maar ook nog onder de in de beide volgende jaren zijn gebied uit tot aan
heerschappij der geschreven wetten (en dit is het den Taus (Tay) en legde in den 4. zomer eene
kenmerkende der grieksche democratie vó6r hare linie aan van torens en schansen tusschen Clout
ontaarding) zijn zij geldig, daar hare overtreding, en Bodotria (Firth of Clyde en Forth), ter bezoolang zedelijk gevoel voor regt in het volk le- scherming tegen de invallen der wilde Caledoniërs
vendig is, zoo al geene straf, toch door allen er- (c. 22.). In een nog schooner licht vertoonen zich de
kende schande met zich brengt (al6Xcívrly ó1,j oAo- orde, geregtigheid en menschlievendheid van ge^lo'J(Lwrw, zoo als Pericles zegt bij THuC. 2, 37.). heel zijn bestuur ; met den gelukkigsten uitslag
Met de achting voor haar, gaat tegelijk de achting trachtte hij rom. beschaving te verspreiden. De
voor de geschreven wetten verloren (quid leges in het geheim dreigende vijandschap der noorsine moribus vanae proficient? non. CARM. 3, 24, delijke bergvolken van Schotland verhinderde hem,
35' en v.), en Aristoteles (POL. 3, 11, 6.) geeft om op Hibernië meer dan liet oog te vestigen;
daarom aan het zedelijke gewoonteregt nog meer aan den voet van het gebergte Grampian bragt
kracht en waarde dan aan de geschrevene-der hij echter die noordsche volken eene geduchte
wetten (i Lt wptth r pot %at nspl x'PtWTlpwv TWV nederlaag toe, zonder zijne overwinning te kunnen
voortzetten, 83 (c. 24-39.). De roem zijner davuth YP µpur c v6µwv ot aTOt Tae i h zicEv).
Agraulus, z. C e c r o p s.
den maakte den nijd van Domitianus gaande ; hij
Agri deeumates, .iet tiend-land (TAC. GERM. verkreeg de roemvolle onderscheiding van een
29.), ligging en beteekenis zijn moeijelijk te bepa- zegepraal, doch tevens een opvolger, 84. Van nu
len. Oorspronkelijk had men welligt, even als aan af trok hij zich van alle openbare aangelegenheden
den Beneden-Rijn (TAC. ANN. 13, 54.), zoo ook, terug, om den argwaan van den tyran te ontwijmisschien een nog grooter stuk, aan gene zijde ken; en toch stierf hij in 92, 54 jaren oud, onder
van den Rijn en den Donau vrijgehouden, om het verdenking van vergeven te zijn (AGR. 43 en v.
bij gelegenheid ten nutte der rom. legioenen te DIO CASS. 66, 20.).
gebruiken. Van lieverlede zetten zich daar GalliAgrigentum, ó en ri 'Axpcïot;, t. Girgenti,
ërs neer, en zoo trokken de rom. bezettingen in stad op de Z. kust van Sicilië, eenige stadiën van
bewoond land. De bewoners moesten dan, waar- de zee, tusschen de rivieren Acragas (t. S. Biagio)
schijnlijk ten behoeve van de legioenen, tienden en Hypsas (t. Drago), op eene aanzienlijke hoogte
opbrengen. Een grensmuur werd tegen de na- gelegen. Zij was eene dorische colonie der Rhoburige volkstammen van het duitsche binnenland diërs uit Gela aangelegd 581 v. C., kwam spoedig
opgetrokken, waarvan de overblijfselen in grachten tot bloei door den rijkdom der omstreken en door
en paalverschansingen, onder den naam duivelsmuur, handel zelfs op Africa, waardoor evenwel de donog aanwezig zijn. Uit deze overblijfselen kan men rische eenvoudigheid spoedig verloren ging. Bene eenigzins van dat gebied de grensscheiding bepalen, vens Syracuse wordt zij het oog van Griekenland ge-

Agrimensor—.grip pin a.
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noemd. De wreede P h a l a r i s heerschte er 16 van Agrippa (PLUT. ANT. 66. VELLEJ. 2, 85.). Daar-.
jaren lang van 570-554, later Theron (488- op regelde hij, tot groote tevredenheid van Octa472) , om zijne voortreflijke deugden door Pinda- vianus, het bestuur van Italië in 't jaar 30 v. C.

rus geprezen, die met Gelo de schitterende overwinning bij Himera op de Carthagers behaalde.
Later verkreeg A. eene vrije staatsregeling, vooral
in 't leven geroepen door den hier geboren wijs
Gedurende de wisselvalligheden-gerEmpdocls.
van den peloponnesischen oorlog, hield de stad
zich onzijdig, doch na de verwoesting van Selinus
en Himera door de Carthagers, bezweek ook A.
tegen dezen, na een beleg van acht maanden, 406
(DIOD . 13, 82-90.). Sedert dien tijd steeg de stad
niet- weer geheel tot hare vroegere grootheid, ofschoon zij haar standpunt handhaafde. Na de inneming door de Romeinen in den 1. punischen
oorlog 262 (POL . 1, 17.19.), kwam zij met de
Romeinen op den voet te staan ener societas, en
verkreeg een eigen staatsbestuur en instellingen.
De inwoners waren bekend wegens hunne gastvrijheid en geestige scherts (cie. VERB. 4, 43.). Van
de vroeger zeer beroemde tempels vindt men nog
belangrijke overblijfselen, vooral van den tempel

van den olympischen Zeus en den zoogenaamden
Concordia- tempel, die bijna nog in zijn geheel bestaat. Insgelijks zijn er nog aanmerkelijke overblijfselen van trotsche waterleidingen van den architect Phaea_x (van daar de phaeäcische gehee.

ten), bewaard gebleven.

Agrimensor, z. mensor.
Agrionia, 'AYpcwvea, een feest van Dionysus
Agrionius te Orchomenus in Boeotië, hetwelk voornamelijk door vrouwen met nachtelijke bacchanaliën gevierd werd. Op dit feest was het gebruik
in zwang, dat de priester van den god een jong
meisje uit een aanzienlijk geslacht der Minyers met
het zwaard vervolgde en, zoo hij haar inhaalde,
dooden mogt. Nog in Plutarchus tijd doodde de

priester er

eene (PLUT. QUAEST.

GR. 38. QUAEST.

Rom. 102.). Dit offer is een tegenhanger van dat
der Athamantiden, z. A t h a m a s.
Agrippa, 111. Viipsanius (V i p s t a n i us)
werd in 63 v. C. van lage afkomst geboren (TAC.
ANN. 1, 3.). Hij ging zeer vertrouwelijk om met
den jongen Octavianus (NEP. ATT . 12, l.), en wijdde zich te Apollonia met hem aan de studiën.
Na den moord van Caesar werd hij de raadsman
van Octavianus, wien hij zoowel in vrede als in
oorlog met raad en daad gelukkig ter zijde stond.
Op zijne aansporing ging hij naar Rome, waar hij
Cassius als moordenaar van Caesar aanklaagde,
43 v. C. (PLUT. BRUT . 27.); in den perusynschen

oorlog onderscheidde hij zich als veldheer en werd
daarna praetor (DIO CASS. 48, 20.). Vervolgens
bedwong hij een opstand in Gallië en drong in
Germanië door, keerde in 37 v. C. van daar terug
en werd consul. Op bevel van Octavianus bouwde
hij eene vloot, daar de vorige vernield was, en
legde voor haar een haven aan bij Bajae. Aan
de tegenpartij van Octavianus bragt hij een gevoelige nederlaag toe bij Naulochus 36 v. C. (DIo
CASS. 40, 9. VELLEJ . 2, 79.). Nadat hij te zamen
met Octavianus twee jaren gelukkig tegen de Illyriërs en Dalmatiërs gestreden had, werd hij 33 v.
C. aedilis, in welk ambt hij de schoonste en heerlijkste bewijzen gaf van zijne zucht voor groote
bouwwerken, door het reinigen der oude en het
aanleggen van nieuwe waterleidingen (DIO CASs.
49, 43.). De overwinning bij Actium, 31 v. C.,
door Octavianus behaald, was eigenlijk het werk

Behalve de hand zijner nicht Marcella (in 22 v..
C. huwde Agrippa, van Marcella gescheiden, de
weduwe zijns zwagers Marcellus, Julia), schonk
Oct. hem de grootste eerbewijzen, onder anderen
driemaal het consulaat (mc. ANN. 1, 3. PLUT ANT.
87.). In het jaar 23 v. C. zond Augustus Agrippa, die met zijn zwager Marcellus oneenigheden
had, naar Azië, in 't bestuur over Syrië. Agrip.
pa bleef echter op Lesbos en liet Syrië door zijn
legaat besturen. Na den dood van Martellus keerde
hij naar Rome terug, werd , praefect in 20 v. C.
en dempte een opstand der Galliërs en Cantabri
ërs in Spanje (Hon. EP. 1, 12, 26.). Na zijne terugkomst werd hij weder praefect. Ten gevolge
van de betrekking waarin hij tot Augustus stond,
was hij zijn steun en zijne regterhand in de regering, weshalve de keizer ook de zonen van Agrippa, Cajus en Julius, als kinderen aannam en tot
zijne opvolgers benoemde (SUE T. AUG. 64. TAC.
ANN. 1, 3.). Slechts weinig is ons bekend van het
verblijf van Agrippa in Syrië in 16 v.. C. en van
zijn veldtogt naar den Bosporus om een opstand
aldaar te - dempen (DIO CASS . 54, 24.). In 't jaar
13 v. C. werd hem op nieuw de magt van tribuun voor 5 jaren opgedragen. Maar reeds in
't volgende jaar kwam hij, op eene terugreis uit
Pannonië, waarheen bij door Augustus gezonden
was om een oproer te stillen, in Campanië te
sterven (DIO CASS. 54, 28.), slechts 51 jaren
oud. De keizer vereerde zijne nagedachtenis door
een prachtig lijkfeest. Agrippa was niet alleen een
groot veldheer en staatsman, maar ook een uit
schrijver, vooral in de aardrijkskunde. Aan-steknd
de opmeting van het rijk, door Augustus bevolen
schijnt Agrippa een werkzaam deel genomen te hebben. Van zijne geschriften zijn slechts onbeduidende fragmenten tot ons gekomen. Hij maakte
zich bij Rome zeer verdienstelijk door het aanleg
waterleidingen en het reinigen der riolen-genva
(PLIN. 36, 24, 3.), ook verfraaide hij de stad, 26 v. C.
door zuilengangen, baden en tuinen, maar vooral
door het pantheon. Ook gedurende zijne veldtogten
in Gallië legde hij, uit Lyon (Lu gdunum) als middel punt, groote heerwegen aan en te Nimes (Nemausus) trotsche waterleidingen en baden, welke gedeeltelijk thans nog bestaan. Ook bragt hij de Romeinen op de gedachte, om hunne kostbare voor
kunst ten toon te stellen en ze aldus•-werpnva
voor de burgers toegankelijk te maken. Zoo was
Agrippa de grootste steun van Augustus, een sieraad van den staat, even groot in den oorlog als
in den vrede.
Agrippa 1Postumu^ss, zoon van den vorige, geboren na den dood zijns vaders. Op aan
verbande Augustus hem naar het-klagtvnLi
eiland Planasia, 7 n. C. (VELLEJ. 2, 1 12. TAC. ANN.
1, 3.). Na den dood van Augustus werd hij, op
aanstoking van Livia, vermoord, 14 n. C. (TAC.
,

ANN. 1, 6.).

Agrippina„ 1) dochter van 11I. Vips. Agrippa en Julia, eerie dochter van Augustus. Zij was,
gehuwd met Germanieus en vergezelde haar man
op zijne veldtogten (TAC. ANN. 1, 69.). Nadat deze door vergift was omgebragt, keerde zij naar Italië terug, van waar zij, door de pogingen die zip.
aanwendde om l.tare zonen op den troon te platsen,, bij Tiberius en zijnen minister Sejanus ver-

Agrius—Ajax.
-dacht geworden, naar het eiland Pandataria verbannen werd, alwaar zij in 't jaar 33 n. C. een
vrijwilligen hongerdood stierf (TAC. ANN. 6., 25.
14, 63 . SUET. TIB . 53.). Van hare kinderen werd
Caligula later keizer, hare dochter Agrippina (z. 2.),
later keizerin en berucht om hare ondeugden. —
2) Vrouw van keizer Claudius (eerst gehuwd met
Domitius Ahenobarbus, daarna met Crispius Passienus) trachtte den zoon uit haar eerste huwelijk,
Domitius Nero, op den troon te heffen. Bij werd
door Claudius tot zoon aangenomen (TAC . ANN . 12,
9 en v.), ten nadeele van zijn eigen zoon Britannicus. Claudius zelf, die de heerschappij zijner gemalin en haar overspelig leven moede werd, werd
door vergift omgebragt in 't jaar 51 n. C. (TAC .
.ANN. 12, 64. SUET. CLAUD. 43.) . Thans geloofde
Agrippina voor haren zoon Nero, nu keizer geworden, de regering te kunnen voeren, doch deze vertrouwde zich in tegendeel toe aan de leiding van
den bevelhebber der praetorianen, Burrus, en aan
de raadgevingen van den wijzen Seneca. De hierdoor beleedigde Agrippina zocht hem nu door invloed van Britannicus uit den weg te ruimen, doch
hare plannen werden ontdekt, en Nero liet zijne
heerschzuchtige moeder ter dood brengen, 60 n.
C. (TAC. ANN. 14, 1. SUET NERO 34.).

Agrius, "Aypto^, zoon van Porthaon en Euryte, broeder van Oeneus, koning van Calydon in
Aetolië, die door de zonen van Agrius van den
troon verdreven werd, om er hun vader op te
plaatsen. Deze werden echter door Diomedes van
Argos, kleinzoon van Oeneus, omgebragt, behalve
Onchestes en Thersites (APOLLOD . 1, 7, 10. 8,
5, 6.).

Agron, " Aypwv, illyrische koning, zoon van
Pleuratus I. Met eene aanzienlijke land- en zeemagt
ondersteunde hij den macedonischen koning Demetrius II. tegen de Aetoliërs. Uit vreugde over
eene overwinning, op dit volk behaald, gaf hij zich
zoo zeer aan onmatigheid over, dat hij zich den
dood op den hals haalde, 232 v. C. Zijne gemalin
Teuta aanvaardde daarop de regering, als voogdes
over zijn minderjarigen zoon Pinnes; hare rooverijen hadden een oorlog met de Romeinen ten
gevolge (POL. 2, 2 en v. LIV. 20.).
'AypoTdpa, z. Artemis.
Agyieus, z. Apollo.
Agyrrhius^, 'Ayópptos, een Athener die, na
wegens het verdonkeren van geld gestraft te zijn,.
door wederinvoering van het t h e o r i c o n (z. a.)
en door de verhooging van de toelage voor het
deelnemen aan de volksvergadering (e c c 1 e s i as t i c o n, z. a.) tot op 3 obolen, zich de gunst van
den grooten hoop wist te verwerven, zoodat hij zelfs
na den dood van Thrasybulus in 389 v. C. tot
vlootvoogd benoemd werd (_xEN . HELL . 4, 8, 31.).
Hij moest zich echter de bespotting der comici
laten welgevallen (ARISTOPH . RAN. 368. ECCL. 184.),
wier bezoldiging men gelijktijdig verminderde.
'A y u' p Tr r C, een bedelend (van aysIpsnv, inzamelen) waarzegger, die aan de vragenden hun lot
voorspelde en horoscopen verkocht, van daar in
't algemeen een goochelaar. Meestal lieten zij een
vers uit een urn trekken, of door dobbelsteenen
om een spreuk loten. Denzelfden naam droegen
ook lieden, die voor de dienst van vreemde ingevoerde godheden geld van het volk . inzamelden,
een soort van oude bedelmonniken. Het meest
berucht waren de metragyrten van Cybele of magna
mater deoruin, die onder overdreven gebaren, zelf-
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verwonding en verminkinggn, met het beeld der
godin onder het geluid van tympanen en , fluiten
het land doortrokken en daarbij tevens tot allerlei
diensten bereid waren. Bij de Romeinen mogten
zij slechts op bepaalde dagen hunne kostwinning
drijven (Cie. LEGG. 2, 16.).
Ahsla, z. gens Servilia.
Ahenobarbus, z. gens Domitia.
A jai, Aï2g, 1) de L o c r i ë r, zoon van Oileus,
koning van Loeris ('OïXeuS, 'Oïktioïs, 'OiXaEnr^s) de
kleine bijgenaamd, voerde de Locriërs in 40 schepen naar Troje, waar hij een der dappersten
van het leger was, wel klein van gestalte en met
een linnen pantser, maar toch een voortreflijk
speerwerper en na Achilles het snelst ter been (IL.
2, 527. 14, 520.). Vooral in den strijd om het
lijk van Patroclus onderscheidt hij zich te gelijk
met Ajax, zoon van Telamon (IL. 17.), met wien
hij dikwijls te zamen vecht. Op zijne terugreis
doet Athene hem schipbreuk lijden op de gyraeische klippen, aan de Z. spits van Euboea. Poseidon redt hem op een rots, doch de trotsche man
roept in verwaten snoeverij uit, dat bij ook zonder
de hulp der Goden den dood kan ontkomen:
daarop verbrijzelt Poseidon, in gramschap ontstoken, met zijn drietand de rots en de godslasteraar
verzinkt in de diepte (oD. 4, 499.). Lateren geven als oorzaak van den haat van Athene tegen
hem op, dat Ajax bij de verwoesting van Troje
in haren tempel binnengedrongen van daar Cas
bij het standbeeld der godin een-sandr,ie
wijkplaats gezocht had, met geweld zou hebben
weggesleept. Agamemnon ontrukte hem de geroofde maagd weder. De opuntische Locriërs
vereerden A. als heros en lieten hem als helper
in den strijd in hunne gelederen altijd eene plaats
open. — 2) A. de S a l a m i n i ë r, zoon van den
koning van Salamis, Telamon, (TeXaµwvtoc, TeXaµwvt dry;), halfbroeder van Teuter, de groote bij
Hij kwam met 12 schepen naar Troje-genamd.
(IL. 2, 557.) en was hier na Achilles verreweg de
sterkste en stoutste strijder, een waardig tegenstander van Hector (IL. 3, 225. 7, 206. 14, 204.
15, 415.). Toen Achilles in zijn wrok den strijd
vermeed, was hij meer dan allen het bolwerk der
Grieken (7zvpyos 'AZacáuv), die eens alleen hen op
de vlugt in den rug dekte (IL. 11, 545.). Bij de
verdediging van het lijk van Patroclus is bij de
hoofdpersoon (IL. 17.). Nadat Thetis ter eere van
den gesneuvelden Achilles een lijkfeest had doen
vieren, bestemde zij de wapens van haren zoon
voor den dapperste in het leger, die zich bij het
redden van het lijk en de wapens van Achilles
het verdienstelijkst gemaakt had : Ajax en Ulysses
maakten er beide aanspraak op. Den laatste werden ze toegewezen. Dit is de oorzaak van den dood
van Ajax en nog in de onderwereld toonde lij
hierover zijn wrok tegen Ulysses (oD.11, 541.). Volgens eene latere sage kende Agamemnon, op raad
van Athene, de wapens aan Ulysses toe; Ajax ver
deze miskenning in waanzin, overviel des-vielor
nachts de kudden der Grieken en vermoordde het
vee, dat hij voor zijne vijanden aanzag. Uit
deze razernij tot zijn verstand teruggekeerd, stortte
hij zich van spijt in zijn zwaard (PIND. NEM . 7.
SOPII. AJAX. OVID. MET . 13, 1 en v.). Zijn graf
(Aidvrnov) wordt gevonden aan het rhoeteische
voorgebergte. Op Salamis had hij als een nationaal heros tempels en standbeelden en een feest
Aia' rreex ; ook de Atheners vereerden hem en
,

Aixías cJ i3.N--'AAá wp.
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noemden naar hem de phyle Ajantis. T e c m e s s a, liares uit de provinciën getrokken werden, waren
dochter van den phrygischen koning Teuthras, die in twee deden verdeeld, van welke er op ieder
hij op een strooptogt buit had gemaakt, was zijne vleugel een geplaatst was. Daarom heetten zij,
geliefde slavin en schonk hem een zoon F u r y s a- zoowel voetvolk als ruiterij, alarii of alae, in tegenstelling van de legionarii, legioensoldaten. Hiervan
ces.
A lx i a i x ri, eene privaataanklagt tegen ie- verschillen de alae van de ruiterij der hulptroepen,
mand, die een vrij man geslagen had met het welke onder de keizers tot geen bepaald legioen
doel om hem te beleedigen, zonder door hem ge- behoorden, maar op zich zelf staande troepen
vormden en naar de volkstammen die-afdeling
slagen te zijn. De aanklager waardeerde de grootte
der beleediging, soms wonden en kwetsuren, in ze geleverd hadden, genoemd werden : b. v. ala
geld, hetwelk hem bij veroordeeling van den Batavorum, Gallorum, Caninefatis, maar ook ala
beschuldigde werd toegewezen. Wie. van - deze singularium (TAC. EIST. 4, 7 0.). Deze alae waren
aanklagt afstand deed, kon dezelfde beleediging weder verdeeld in turmae en bestonden gewoonlijk
door Bene 'pencri gppsws vervolgen (z. a.), waarbij uit 500 ruiters, doch sommigen bevatten ook het
de boete aan den staat verviel. Regters waren de dubbelde aantal. Zij stonden onder eigen aan
uit hun. land (verg. CAES. B. G. 1, 18.)-voerds
veertigmannen.
A l a u p. v tr i g, zamengesteld uit uircc (justa terwijl de equites auxiliarii rom. praefecten hadden.
Alabanda 'Aka3avoa, aanzienlijke stad in
portio) en v4lasty, beteekent in de Cdyssea (8, 258.)
gekozen kampregters; in sommige staten, b. v. Carië, (HDT . 7, 195. volgens 8, 136. in Phrygië)
Cyme, Chalcedon, is het de naam voor gewone niet ver van den Maeander, bekend door haren
beambten en regters. In meer beperkten zin be- handel en hare nijverheid, maar ook door weelde
teekent het een hoogste of scheidsregter, die, wan- en slechte zeden. Onder de Romeinen een stad
neer vijandelijke partijen met gelijke magt tegen met regtsgelhied (Cie. N. D. 3, 15, 19. AD DIV. 13,
over elkaar stonden, tot herstelling van de rust en 56 . LTV . 33, 18.).
Alalcomenae, 'AXaXxoµsval, 1) stad in
den vrede aan het hoofd van den staat werd gesteld, hetzij levenslang, hetzij voor een bepaalden Boeotië tusschen den berg Tilphóssium en het
tijd, hetzij tot dat hij de taak, waartoe hij geroe- meer Copa:is, met een ouden tempel van Athene;
pen was, volbragt had, ^-^pZov U o1 µiv t& (^tou de overlevering, dat de godin hier geboren was,
^Lri v dpxriv ra)Tij v, of M- i pt Ttvcuv wptaµivwv beveiligde de stad tegen verwoesting (HOM. IL. 4,
xpóvwv i 7Tp twv, ARISTOT. POL . 3, 9, 5.). Wegens 8. PAUS. 9, 33.). -- 2) Stad op' Ithaca . — 3) in
de onbeperktheid hunner magt, worden zij ook Thessalië.
Alalia, phocensische stad op de W. kust van
wel als tyrannen beschouwd, hoewel ten onregte,
daar hunne magt niet aangematigd, maar hun Corsica (HDT . 1, 165.), zeker niet, zoo als som vrijwillig opgedragen was, dikwijls juist om de ty- migen meeren, dezelfde als Aleria; later kwam zij
rannie te voorkomen. Met meer regt kunnen zij in handen der Etruriërs.
Alsni, 'AXxvoi, 'AXauvoi , scythisch volk, welmet de rom. dictatoren vergeleken worden. Zij
hebben overeenkomst met w e t g e v e r s (z. a.). Ari- ligt = de Albaniërs (z. Albania) dat eerst bij
stoteles (POL. 4, 8, 2.) vergelijkt de aesymnetie, den Caucasus woonachtig, vervolgens in de vlakwat de wettigheid der haar opgedragen magt be- ten van Rusland binnendrong, maar ook door de
treft, met de koninklijke waardigheid, maar wat caspische poort, ten tijde van Vespasianus, in
de onbeperktheid harer bevoegdheid betreft, met Medië en Armenië viel. Later bragten zij in de
de tyrannie. De merkwaardigste onder de aesy- 5. eeuw n. C. bij Philippi in Macedonië aan kei mneten (of onder hen die door de geschiedschrijvers zer Gordianus een nederlaag toe, werden door de
uitdrukkelijk onder dien naam vermeld worden) Hunnen verdrongen, verwoestten met de Sneven
is Pittacus van Mitylene. Omstreeks het jaar 610 en Vandalen Gallië en Hispanië, alwaar zij, door
ontstonden daar hevige twisten tussehen het volk de Gothen en Franken verslagen, als zelfstandig
en de aristocratie, waartoe ook de dichter Alcaeus volk verdwijnen.
Alaricus, Alarik, uit een oud gothisch gebehoorde. Deze strijd bragt Melanchrus aan het
roer van staat, die vervolgens door de vereenigde slacht gesproten, koning der West Gothen, door
partijen van Aleaeus en Pittacus uit de tyrannie vermetele dapperheid zoo zeer uitmuntende, dat hij
verdreven werd. Om aan de twisten en oneenig- zich den bijnaam Baltha, de Stoute, verwierf. Na
heden een einde te maken, die thans tusschen de eene reeks van verwoestende oorlogen in Macearistocratie en het volk onder leiding van Pittacus donië, Thessalië en Hellas liet hij zich eindelijk
uitbraken, werd deze voor 10 jaren tot aesymneet door het hof van Constantinopel tot den aftogt
gekozen, zoodat slechts politieke haat en hartstogt bewegen, maar rigtte daarop zijnen aanval tegen
den verbannen Alcaeus kunnen aangezet hebben Italië in 408 n. C. De lafhartige keizer Honorius
nam de wijk naar het door moerassen ontoeganom zijn tegenpartij een tyran te noemen.
&jus LoCUtius. Toen de Galliërs in 390 kelijke Ravenna. Alarik trok regelregt op Rome
V. C., op Rome aantrokken, hoorde men in de aan, en na zich eerst door geld te hebben laten
stilte van den nacht op de nieuwe straat eene afkoopera, werd do stad toch den 24 Aug. 410
waarschuwende stem, die de aankomst der Galliërs n. C. ingenomen en geplunderd. Kort daarna
aankondigde, maar in den wind werd geslagen. Rome verlaten hebbende, om beneden Italië en
Toen men na den brand van Rome de heiligdom- Sicilië te onderwerpen, overleed hij plotseling te
men weder herstelde, dacht men ook aan die ver- Consentia in Bruttium, pas 34 jaren oud. Zijn
waarloosde roepstem, en bouwde ter verzoening lijk werd door zijne soldaten in de bedding van
een tempel voor Ajus Locutius of Loquens, den de nabij gelegen rivier Busentus begraven (zosi t.
vermanenden spreker. (Liv. 5, 50. cie. DE 5, 29. oRos. 7, 39, 40.).
.

-

-

DIV. , 2, 32.).

'A k u a T to p, zonder twijfel verwant met Mj aea9at,

Ala. De troepen, welke de bondgenooten vergeten, de wrekende geest, die de euveldaad
leverden, en die later, toen dit ophield, als auxi- niet vergeet, maar haar straffend vervolgt, de

Alballl
^ fttw yivva; of genius ultor, doch niet alleen dit,
daar het woord Bene active en passive beteekenis
heeft : die niet vergeet, maar ook wiens aandenken niet vergeten wordt. Zoo wordt het dan
vooreerst en bepaaldelijk gebruikt van de wrekende godheid, maar ook van den strafwaardigen
misdadiger en van zijne booze daad zelf, in zoo
ver namelijk, volgens het algemeen begrip van den
aard der zonde, de straf eener misdaad zich openbaart in de verschijning van eene nieuwe nog
zwaardere schuld. De opvatting van dit strenge
begrip is bij Sophocles inderdaad verschillend van
de voorstelling bij Aeschylus (verg NAEGELSBACH,
de religy. Orestiam Aesch. contin. p. 13 en v.).
Alba, de voornaamste steden die dezen naam
droegen, zijn : 1) Alba Fucentia, aan het meer
Fuc nus, gelegen in het land der Marsen op een
hooge rots. Later romeinsche colonie geworden,
werd de plaats, wegens hare sterke ligging, tot
een staatsgevangenis gebezigd, b. v. voor koning Perseus van Macedonië (Luv. 10, 1. VELLEJ . 1,
14.). De inwoners heetten Albenses, ter onder
Albani, de inwoners van 2) Alba Longa,-scheidngva
tusschen Albanus mons en locus, bij het tegenwoordige klooster Palazzola. Volgens de overlevering
is de stad door Ascanius gesticht, en is zij weder
de moederstad van Rome. Ten gevolge van een
,door Mettus Fuffetius, albaansch dictator, aan de
Romeinen gepleegd verraad, werd de stad door
hen verwoest, en de inwoners naar den moos
Caelius verplaatst (Liv. 1, 3, 30-33 .) Het geheele
land was en is nog heerlijk bebouwd (z. Alban n m).
Albania ( Akpaviz, STRAS . 1I, 500.), landschap in Azië, begrensd ten N. door den Caucasus (ceraunisch gebergte), ten 0. door de caspiache zee, ten Z. door de rivieren Cyrus en Ara.

'

xes, ten W. door het Iandschap Iberië, het tegenw. Sjirwan of 1) a g h i s t a n; rijk aan graan,
wijn en weiland, bewoond door een krijgshaftig
jagersvolk (ARR. 3, 8, 11, 13 .). In den pontischen

oorlog leverden zij ruiterij tegen Pompejus. Men
houdt hen voor de latere Alanen.
Albanlae of Caspiae Aortae, bergpas
bij de caspische zee, nog thans de eenige toegang
naar Sjirwan.
Albánum, dezen naam droegen verscheiden
buitenplaatsen van de Romeinen, aan den voet
van den berg waarop Alba longa lag, b. v.
van Pompejus (cie. MIL. 20.), Brutus, Nero, Domitianus en van a., hieruit ontstond het municipium - van dien naam, waarvan men de overblijfsels vindt bij het tegenw. Albano, aan den appi-
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en heiligdom van Diana (r.uv. 5, 19. CIC. MIL. 31.).
AJbis (0. Duitsch, Alf, Elf = stroom), t. de Elbe,
meest oostelijke rivier in Germanië die de Romeinen kenden; daar zij echter slechts den N. loop tot
aan den mond op hunne togten onder Drusus (9
V. C.) en Tiberius (5 n. C.) kennen leerden, geven Tacitus en Strabo er een onjuiste voorstelling
van. Tacitus (e. 41.) verwart haai' met den Eger
en plaatst haar oorsprong in het land der Hermunduren, Dio Cass. (55, I.) daarentegen op de vandaalsche bergen (Reuzengebergte).
Album, eene witte, met gips bepleisterde tafel, bestemd om beschreven en in 't openbaar opgerigt te worden. De merkwaardigste waren:
1) a 1 b u m p o n t i f i c is, waarop de aunales maximi geschreven werden, z. a n n ales; 2) alb. p r a etons voor het edict van den praetor, z. e d i c t u m;
3) alb. s e n a t o r i u m, de naamlijst der senatoren;
4) alb. ju die u ni, die der regters, z. judex; 5)
album werden daarenboven ook andere registers
genoemd, b. v. van de ontvangers van het graan,
van de vogelvrij verklaarden, enz. en eindelijk in
't algemeen elk openbaar plakkaat, b. v. de aan
-kondigervp.

Albunéa en Albuna (xoR. OD. I, 7, 12.
2, 5, 69.), eene voorzeggende sibylle, die hare
woonplaats had in een woud in de donkere spelonken
van eene rots, waar de Anio met schuimende golTIB .

ven en donderend geraas neerstortte ; in de nabijheid waren zwavelbronnen (albulae, al vroeg door
zieken ter genezing gebezigd), benevens een meer,
met verpestende uitdampingen (viRc . AEN. 7, 82.),

en het orakel van Faunus fatidicus. Misschien is zij
dezelfde als de mater matuta (LIV. 7, 27.), de godin van den morgenstond der italische kustbewoners, en als de grieksche Ino of Leucothea.
Alburnus coons, een hoog, woest gebergte in Lucanië, achter Paestum gelegen (VIRG. G.
3, 146.).

.Aleaeus, 'AXxaios, beroemd grieksch herdichter uit Mytilene op Lesbos, een oudere tijdgenoot van Sappho, bloeide omstreeks 612 v. C. Hij
behoorde tot een adelijk geslacht en tot de aristocratische partij zijner vaderstad en nam met hartstogtelijke geestdrift, maar ook met volhardenden
moed deel aan den strijd der aristrocratie tegen de
tyrannen Melanchrus, Myrsilus en anderen, als ook
tegen den wijzen volksvriend Pittacus, waardoor
hij genoodzaakt was voor langen tijd zijn vaderland
te ontwijken. Eindelijk geraakte, hij in de raagt var
Pittacus, die hem grootmoedig vergiffenis schonk.
Of hij daarna weder naar den vreemde zich
heeft begeven of rustig in zijn vaderland gebleven
is, is onzeker. Zijne gedichten, door de Alexandrijnen in it) boeken verdeeld, doch waarvan ons
slechts eenige fragmenten bewaard zijn gebleven,
waren in het aeolisch, een door epische vormen
verzacht dialect, vervaardigd en droegen de eigen
kenmerken der geheele aeolische dichtsoort,-ardige
als uitvloeisel van het karakter des aeolischen
stams, namelijk moedige en rondborstige openbaring
van eigen persoonlijkheid, vuur en levendigheid
van gevoel. Eene in toorn uitbarstende hartstogtelijkheid, maar een fier en mannelijk gemoed
heerscheo inzonderheid in zijne politieke gedichten (aTaacwTCxá), allen betrekking hebbende op
den strijd der lesbische aristocratische partij. Bui-

weg (TAC. AGR. 45.).
Albánus mons (t. Monte eavo of Albano),
berg in Latium, ten Z. 0. van Rome, aan welks
westelijke helling het oude Alba Longo lag ; op
zijn top stond de trotsche tempel van Jupiter
Latiaris, bij welken het feest van het latijnsche ver
gevierd werd, de feriae Latinae. Romeinsche-bond
veldheeren, wien een groote zegepraal naar het
capitool geweigerd was, hielden er hier een. Aan
de W. zijde lag
Albanus locus, t. Lago d'Albano, bij de
stad CasteIl Gandolfo, met het uitwateringskanaal,
dat reeds ten tijde van Camillus, gedurende het
beleg van Veji, aangelegd nu nog bestaat. In de
nabijheid ligt een meertje, even als het Albanus, tendien schreef hij hymnen ter eere der goden en
door trotsch geboomte omgeven, locus Nemorensis Benige drink- en minneliederen (auurotCxá en
of speculum Dianae (t. L. di Neri), met het woud epmTrtx^c), die van een overdreven zinnelijkheid ge-

schen
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tuigen. Zijn dichttrant munt uit door kracht, kernachtigheid en waardigheid, door aanschouwelijke
beelden, en door oorspronkelijkheid van versbouw.
De alcaeische strophe is door hem uitgevonden. —
Een ander Alcaeus uit Mytilene, blijspeldichter en
mededinger van Aristophanes, is de schrijver van
10, grootendeels aan de mythologie ontleende,
blijspelen, waar onder een om zijn titel l(wµu aorpay(p&f a merkwaardig is.
Aleamenes, z. beeldhouwers.
Al eithóe, 'AXxaaori, dochter van Minyas,
den stamvader van het orchomenisch heldengeslacht, zuster van Leucippe en Arsippe. Toen in
haar tijd de dienst van Dionysus in Boeotië
werd ingevoerd, en alle vrouwen en maagden ter
zijner eere een optogt hielden, onttrok zij zich
met hare zusters aan die luidruchtige feesten, waarom zij door den god zelf in eene vleermuis werd
veranderd (ovzn. MET. 4, 1-40, 390 en v.). PLUT.
QUAEST. GR. verbindt deze sage met het feest der

,

.

Agrionia, z. a.
Aleathous, 'AAxd1oos, 'AXxl' ova, 1) zoon
van Pelops en Hippodamia in Elis, doodde op den
Cithaeron een leeuw, die den zoon van Megareus
verscheurd had, en verkreeg van den vader tot
loon zijne dochter Euaechme ten huwelijk en na
zijnen dood de heerschappij over Megara. Met
behulp van Apollo herstelde hij de muren der
stad, die de Cretensers verwoest hadden en bouwde een der twee burgen van Megara, Alcathoë, met een tempel van Apollo. Waar Apollo
onder den arbeid zijne lier had neergelegd, toon
een steen, die op 't aanraken-demnlatrog
toonen liet hooren. Hij had in Megara een herourn, en ter zijner eere werden de spelen ' AXxaic gevierd. — 2) Trojaan (z. Aeneas).
Alcestis, "AXzr1a rts, z. A d m e t u s.
Alcibiades, 'AXxtÇ3vuir4s, zoon van Clinias,
geboren te Athene, omstreeks 450 v. C., drie jaren voor den dood zijns vaders. Zijn naaste bloed
beroemde Pericles, werd nu zijn voogd.-verwant,d
Begaafd met een uitstekenden aanleg, schoonen
ligchaamsbouw en grooten rijkdom, toonde hij tevens eene buitensporige ligtzinnigheid, eene bepaalde neiging tot uitspattingen en niet minder
teugelloosheid en moedwil. Daar hij beminnenswaardig en welbespraakt was, wist hij de liefde
van het volk te winnen, waardoor hij, geholpen
door zijn rijkdom, die hem tot milddadigheid en
zoo noodig tot geldverspilling in staat stelde, tot
groot aanzien en invloed geraakte. Met Hipparete, dochter van den rijken Athener Hipponicus
gehuwd, gaf hij zich evenwel aan vele uitspattingen over, zoodat zijne vrouw van hem verlangde te
scheiden, hetgeen Alcib. evenwel met geweld verhinderde (PLUT. ALC. 8.). Hoewel een leerling van den
wijzen Socrates, had evenwel zijn onderwijs weinig
invloed uitgeoefend op de levendigheid en de ligt zinnigheid van den jongeling, die niets vuriger
wenschte dan te schitteren en boven anderen uit
te steken. 18 jaren oud, streed hij bij Potidaea
mede (432 v. C.) en werd door de dapperheid
zijns leermeesters uit een oogenblikkelijk doodsgevaar gered; 8 jaren later bewees hij zijnen leermeester dezelfde hulp in den slag bij Delium. Van toen
af nam hij deel aan bijna alle gebeurtenissen van den
peloponnesischen oorlog. Toen Nicias in 420 door
de Spartanen tot bemiddelaar was aangewezen, haal
hij niet alleen zijne vaderstad over tot een verbond-de
met Argos, Elis en Mantinea, ondanks de tegenkanting

van Sparta, maar bespotte zelfs hare gezanten C11
Nicias (Time. 5, 43 en v. PLUT. 14.) en beoorloogde het volgende jaar de Lacedaemoniërs in
den Peloponnesus. Maar reeds in 418 moest Argos met Sparta vrede maken (THUC. 5, 56 en v.
7 6 en v.), ofschoon het in 416 op nieuw een verbond met Athene sloot en hare stad op raad van.
Alcibiades, vooral aan de zeezijde, versterkte.
Wel vernielden de Spartanen de pas gebouwde
muren terstond weder, doch Alcibiades verscheen
weldra met Bene vloot en verdreef een groot aantal spartaansch gezinde Argivers (PLUT. 15.). Intusschen had de stad Egesta op Sicilië om hulp
tegen Syracuse naar Athene gezonden, en .Alcibiades beijverde zich nu, om het volk tot gene
oorlogsonderneming tegen Syracuse over te halen,
terwijl zijne eigene veroveringsplannen daarbij nog
veel verder strekten. Het in geestdrift ontstoken
volk gaf zijne toestemming, groote uitrustingen
werden er gemaakt en Alcibiades zelf, Nicias en
Lamachus aan het hoofd der onderneming gesteld (PLUT. 17. TRUC. 6, 6 en v.). Doch kort voor
het uitzeilen van de vloot werden te Athene in één
nacht alle Hermesbeelden omvergeworpen en onder anderen ook Ale. als , medepligtige hiervan
beschuldigd (NEP. 3. PLUT. 18.). Hij verlangde een
onderzoek, en hoewel het niet onwaarschijnlijk
scheen, dat de ligtzinnige man aan deze schanddaad had deelgenomen, toonde hij zich evenwel
zoo stout en standvastig, dat zijne vijanden
hem nu niet verder bemoeijelijkten, maar voorstelden om het verdere onderzoek tot aan zijne
terugkomst nit te stellen. Ale. nam met dit besluit genoegen (PLUT. 18. TRUC. 6, 27.). Maar pas
was hij vertrokken, of zijne vijanden begonnen de
zaal op nieuw te bespreken, met dat gevolg, dat
het volk tegen hem werd opgeruid en de Salaminia
(z. a.) afgezonden, om hem terug te halen (TRUC. 6,
83.). Hij voldeed terstond aan de opeisching, doch
te Thurii in Beneden - Italië wist hij te outsnappen, en begaf zich in 415 naar Sparta. Op het
berigt hiervan werd hij te Athene veroordeeld en
met het verlies van zijn vermogen gestraft. Hierover naar wraak dorstend, stond hij do Spartanen
trouw met zijn raad bij, en was . oorzaak dat zij
Decelia op de grenzen van Attica versterkten, en
hulptroepen onder Gylippus naar Syracuse zon
(TRUC. 6, 88 en v. 7, 18.). Om het-den,413
vertrouwen der Spartanen te blijven behouden,
voegde hij zich geheel en al naar de strenge spartaansche levenswijze. Ook wist hij hen over te
halen om eene vloot uit te rusten, kreeg zelf 5
schepen, waarmede hij de vloot vooruit zeilde,
bragt een verbond met den perzischen satraap
Tissaphernes tot stand, en bewoog de Ioniërs ons
van Athene af te vallen (TRUC. 8, 14 en v.).
Weldra echter zagen de spartaansche veldheeren,
en vooral koning Agis, met nijd en afgunst den
toenemender invloed van Ale., zoodat, toen zij
hem na een ongeluk, dat de spartaansche vloot
wedervoer, in verdenking bragten (412), hij bijna
vermoord was geworden en slechts door de vlugt
naar Tissaphernes met moeite zijn leven redde.
Toen het hem langzamerhand gelukt was dezen
voor Athene te winnen, knoopte hij met de bevelhebbers der atheensche vloot bij Samos onderhandelingen aan, en keurde zelfs hunne plannen goed,
om den democratischen regeringsvorm van Athene
in een oligarchischer te veranderen. Van de vloot
gingen nu gezanten naar Athene, die, ondanks de
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tegenstribbelingen van liet volk, wisten te bewer- de bevrijding van Athene te winnen. Deze gaf
ken, dat Alc. met Tissaphernes over het sluiten echter toe aan het verlangen van Lysander,
van een verbond zou onderhandelen (PLUT. 25. om den gevaarlijken man te vermoorden. Ten
THUC . 8, 45 en v.). Doch de Perziaan wilde, door dien einde zond hij zijnen broeder met een aantal
een verbond met Athene te sluiten, de Lacedae- gewapende manschappen op hem af; zij omsinInoniërs, die hij vreesde, niet beleedigen, en de gelden zijne woning,. staken die in brand en schoatheensche gezanten, door Alcibiades misleid, keer- ten hein met pijlen neer, toen hij, om zich te
den onverrigter zake van hem terug. Evenwel redden, uit liet brandende huis naar buiten snel -

werd in Athene de democratie afgeschaft en de
nu heerschende oligarchen begonnen een schrikbewind uit te oefenen, en riepen de verbannenen,
waaronder ook Alcibiades, terug. Daartegen verzetten zich leger en vloot bij Samos ; Thrasybulus en Thrasyllus werden door hen tot aanvoerders benoemd, en beiden bewerkten dat Ale. hun
toegevoegd werd, 411. Het plan om nu ter
wraakoefening naar Athene te trekken raadde
hij af; intusschen maakte hij aan de tot hem gezonden gezanten der oligarchen zijne eischen bekend, waarover tusschen dezen verschil ontstond,
die evenwel spoedig, na het verlies van Euboea
aan Sparta, kwamen te vallen. Zoo had Alcibiades, door een burgeroorlog te verhinderen, Athene gered. Intusschen leden zijne pogingen, om
rf issaphernes voor Athene te winnen, schipbreuk,
ofschoon hij hem evenwel bij de Lacedaemoniërs
verdacht wist te maken, zoodat dezen hem vijandelijk behandelden. Gelukkiger was hij daarentegen in den strijd, daar hij, behalve eenige schermutselingen ter zee, de Peloponnesiërs bij Abydus, in 411, geheel versloeg (PLUT. 27.). Een
vernieuwde poging bij Tissaphernes had ten gevolge dat deze hem gevankelijk naar Sardes liet
brengen, van waar Ale. evenwel na 30 dagen ontsnapte en toen op de Spartanen bij Cyzicus (410)
eene beslissende overwinning behaalde (PLUT. 29.
XEN . HELL . 1, 1, 11 en v.). Hierop veroverde hij
in de jaren 409 en 408 Byzantium, Chalcedon en
andere steden, liet overal schattingen invorderen
en besloot nu eindelijk naar Athene terug te keeren (407), dat hij in 8 jaren niet gezien had.
Zijne bloedverwanten haalden hem aan land, met
gejuich ontving hem het volk, zijn vermogen werd
hem teruggegeven, en hij werd tot bevelhebber
over leger en vloot aangesteld. Maar de aanzienl ijken deden hun best om hem zoo spoedig mogelij k weder te verwijderen, ten einde aan de hem

betoonde eerbewijzingen een einde te maken. Hij

zeilde derhalve met eene vloot uit, om het afgevallen eiland Andros weder ten onder te brengen.
Doch de onderneming mislukte, en toen daarenboven de vloot, gedurende de afwezigheid van
Alcibiades, door de onbezonnenheid van zijnen
onderbevelhebber Antiochus, door den Spartaan
Lysander geslagen was, 406 (XEN . HELL. 1, 5, 14.),
ontbrandde op nieuw het ongenoegen van het wis
volk in Athene en schonk het maar al-pelturig
te gretig gehoor aan de harde beschuldigingen der
vijanden van Alcibiades. In plaats van zich te
verdedigen, verkoos hij eene vrijwillige ballingschap en koos sedert zijn verblijf op een versterkt
kasteel in Thracië (NEP . ALC. 7. PLUT. 36.). Toen
later de atheensche vloot bij Aegospotamos lag,
maakte hij de veldheeren op hare gevaarlijke lig
opmerkzaam, doch vond bij hen geen gehoor-gin
(PLUT. 37.). Na de verovering van Athene door
Lysander en de aanstelling der 30 tyrannen, begon Ale. voor zijne eigene veiligheid bevreesd te
worden, verliet daarom Thracië en begaf zich naar
Pharnabazus, satraap van Phrvgie. „re hem voer

de, 404 (PLUT. 39.).

Alcides, z. Amphitryo.
Aleiméde, 'AXxq 4ar^, dochter van Phylax en
Clymene, vrouw van Aeson en moeder van Iason (OVID. HER. 6, 105.).

Alcimedon, 'AAxtµ$lwv, zoon van Laërceus,
aanvoerder der Myrmidoniërs onder Patroclus, na
wiens dood hij, op aansporing van Automedon,
op den wagen stijgt en de paarden van Achilles
ment (IL. 17, 466 en v.).

Alcinous, AAxívoo;, de wijze koning van het
mythische zeevarend volk der Phaeaciërs op het
eiland Scheria, zoon van Nausithoiis, kleinzoon
van Poseidon, Traan van Arete, vader van 5 zonen
en van Nausicaa. Hij nam Ulysses, die schip
geleden, gastvrij op, en liet hem met-breukhad
rijke geschenken begiftigd, naar huis geleiden
(oD. 6--13. B.). In de Argonautensage woont hij
op het eiland Drepane; neemt de terugkeerende
Argonauten op en beschermt Medea tegen de haar
vervolgende Colchiërs. Deze durven zonder Medea niet terugkeeren en blijven bij Alcinous
(APOLL. RH. 4, 990.).

Alcipliron, 'AX thppwv, grieksch sophist, uit
de 3. eeuw, van Wien 3 boeken verdichte brieven
(116) tot ons zijn gekomen, waarin hij in zuivere
taal en bevalligen vorm Bene schildering geeft van
de zeden en de beschaving van Athene, geschetst
in tafereelen van verschillende toestanden en levensomstandigheden.
Alcmaeon, 'AXxµafwv, 1) zoon van Amphiarai s en Eriphyle (oD. 15, 248.). Toen Amphiaraus tegen Thebe optrok (z. A m p h i ar ads),
droeg hij aan zijne nog niet volwassen zonen,
Alcniaeon en Amphilochus, op, om zijn dood op Eriphyle te wreken. Nadat Alcmaeon, uit deli oorlog
der Epigonen (z. A d r a s t u s), waarin hij ten gevolge eenei godspraak aanvoerder was geweest, terug
vernomen had, dat zijne moeder ook-gekrdwasn
Amphiaraus voor de halsketen en den peplos (eene
soort van sluijer) van Harmonia tot deelneming aan
den togt overgehaald had, doodde hij haar, 't zij alleen, 't zij met behulp van zijn broeder. Hierover even
als Orestes door de Erinyen vervolgd, kwam hij
eindelijk als een krankzinnige in Psophis bij Phegeus I) eze sprak hem vrij, gaf hem zijne dochter
Alphesiboea (of Arsinoë) ten huwelijk en Alcmaeon
schonk haar het halssnoer en den sluijer. Op
nieuw krankzinnig geworden, belandde hij, na
lang rondzwerven, aan den mond van den Acheloüs.
Hier vond hij op een pas aangeslibt eiland rust en
vestigde zich daar, want hij had eene godspraak
ontvangen, dat hij van zijn waanzin zou bevrijd
worden op een grond, die ten tijde van den moord
zijner moeder nog niet bestond. Hier huwde hij
Calirrhoë, dochter van Achelous en verwekte bij

haar A c a r n a n en A m p h o t e r u s. Toen hij voor
haar het halssnoer en den sluijer uit Psophis gin;
halen, werd hij door de broeders van Alphesiboea
vermoord (APOLLOD . 3, 7, 2.- 5---7. THUC. 2, 102.).
Alcmaeon werd algemeen vereerd : zijne geschiedenis leverde rijke stof aan het treurspel, evenwel

Alcman Aleuadae.
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is geen zoodanig stuk bewaard gebleven. Zijn vleezige deelen dier visehjes, doch onder ges
broeder Amphilochus, een ziener, nam ook deel r u in (z. a.) de eigenlijke marinade of pekelsuus.
Alecto, z. Erinyes.
aan den togt der Epigonen en aan den trojaan'AAsír'rr^s, z. Gymnasium.
schen oorlog. Op zijne terugreis van daar stichtte
hij met Mopsus, ook een ziener, Mallus in Cilicië.
Alélus Campus, ' AÀrjïov ;*s&ov, eene uiigeVolgens THUC. 2, 68. stichtte hij uit Argos het strekte vruchtbare vlakte in Cilicie, tusschen de
amphilochische Argos ('A. 'ró Aµcp XoXexóv) in rivieren Pyramus en Sarus (HDT. 6, 95. ARR. 2,
Acarnanië, aan de ambracische golf. Te Mallus 2, 8.). Hier doolde Bellerophon rond in de dahad hij een orakel en werd te Oropus met zijn gen zijner zwaarmoedigheid (x031. IL. &, 201.).
vader, te Athene en te Sparta als heros ver
'AXEx : puovou ayía, dXsxTpu6vwv d'hvee, habij-erd.—2)AchtklinzovaNesr,d nengevechten, waarop de Grieken, vooral de Athe
de verhuizing der Doriërs naar den Peloponnesus ners, zeer verzot waren, bij wie zelfs van staats
sedert de perzische oorlogen, hanenge--weg,
van Pylus naar Athene ging, en stamvader werd
vechten gehouden werden. De aanleiding daar
van het beroemde geslacht der Alcmaeoniden.
verhaalt AELIAN . V. H. 2, 2S : toen The--toe
Aleman, ' AXxµáv (dor. vorm voor' AXxu af wv),
grieksch lierdichter, omstreeks 660 v. C., van ly- mistocles eens een paar hanen zag vechten,
dische afkomst, maar waarschijnlijk in Sparta ge- greep hij deze gelegenheid aan, om het leger tot
boren, hetwelk hem de vrijheid en het burgerregt dapperheid op te wekken. Deze dieren vochten
schonk en de plaats werd zijner burgerlijke en reeds zoo dapper, alleen om de overwinning: hoe
dichterlijke vorming. Hij werd in sommige op- veel dapperder moesten zij dan strijden, die voor
zigten beschouwd als de grondlegger der lyrische het vaderland en de hunnen ten strijde trokdichtkunst bij de Grieken, daar hij aan het volks - ken. — Voor de beste vechters werden de hanen
gezang en de koorzangen een bepaalden vorm van Tanagra en Rhodus gehouden. Ook kwartelgaf. Hij maakte voornamelijk partheniëu (koor- gevechten waren Zeer in zwang en met hartstogzangen voor meisjes), hymnen, paeanen, minne - telijkheid gezocht (dpTuyoµavla). Er waren afzonliederen in groote verscheidenheid van maat en derlijke dptu1oWrjpat en dp ru 'o rpo?ot. Ook vindt
versbouw. Het ruwe dorische dialect werd door men gewag gemaakt van een spel niet kwartels,
hem verzacht en beschaafd, door het opnemen van opt►uyoxoT: ca.
epische en aeolische vormen.
Alemannii, 'AXaµavot, een verbond van volAlcinene, 'AXxvi, dochter van Electryon, ken, die woonden tusschen den Donau, den Main en
vrouw van Amphitryon (z. a.), bij Zeus moe- den Boven-Rijn, die eerst in de 3. eeuw bekend
der van Hercules (z. a.). Na den dood van haren werden. Behalve de Usipeten, Tencteren en a.
man trouwde zij met Rhadamanthys te Ocalia in behoorden er voornamelijk ook de Sueven (ZwaBoeotië. Nadat Hercules onder de goden is op- ben) toe. Misschien waren het de overblijfsels
genomen, vlugt zij voor EurystheLts naar Athene, van het groote leger van Ariovistus ; dapper en
keert echter weldra weder naar Thebe terug en krijgshaftig, waren zij bij de Romeinen vooral om
sterft daar in hoogen ouderdom. Als stammoeder hunne ruiterij gevreesd. In vredestijd waren zij
der Heracliden bleef zij steeds een onderwerp voor in districten verdeeld, onder afzonderlijke hoofhet tooneel (de stukken van Aeschylus en Euripi- den, hertogen; in oorlog stonden zij onder een
des zijn verloren gegaan) en werd haar naam in algemeenexl aanvoerder. Caracalla liet zich den
lierzangen verheerlijkt. Zeus zou haar door Her- bijnaam Alemannicus geven, wegens Bene overmes naar de eilanden der gelukzaligen hebben la- winning, die hij beweerde op hen behaald te hebten brengen en haar daar weder met Rhadaman- ben, bij eene eerste vijandelijke ontmoeting van
thys in het huwelijk vereenigd hebben. Op de de Romeinen met dit volk, in 213 n. C. Zij deplaatsen, waar zij zich bij haar leven of na haren den echter in 234 een inval in het zoogenaamde
dood ophield, waren altaren en heiligdommen aan tiend-land der Romeinen (a g r i d e c u ni a t e s z. a.),
waartegen deze met afwisselend geluk streden;
haar gewijd.
onder Aurelianus (270) vielen zij zelfs in Italië,
Alcyone, z. Ceyx en Plejaden.
Aleyoneus, 'AAz'ioveu^, een reus, die Her- maar werden teruggeslagen.
cules op den Isthmus aanrandde, toen hij de runAleria, sae (t. Aleria), (PLIN. 3, 6, 12. FLOR.
deren van Geryones hier langs dreef, en 12 wa- 2, 2. ) (DIOD . 5, 13. KáXapcs), stad op de O.
gens, benevens 25 man van hem, niet een rotsblok kust van het eiland Corsica, aan den mond van
verpletterde. Toen hij den rotssteen op Hercules den Rhotanus (t. Tavignano). Door de Phocenslingerde, kaatste deze dien met zijn knods terug sers in 564 v . C. aangelegd, werd zij in den eersten punischen oorlog door de Romeinen verwoest
en doodde met denzelfden slag den reus.
Alen, T1 AAgu (PLIN. 4, 6. PAUS. 8, 23, 1.), en later door Sulla tot colonie gemaakt.
stad aan de 0. grens van Arcadië, ten Z. van
Alésia, 'A?.eaca, belangrijke versterkte stad der
Stymphalus, in een naauw, diep dal, thans Scoti- Lingonen in Gallië, t. Alise, op een berg gelegen,
ni geheeten, waar men nog bouwvallen aantreft. volgens de overlevering reeds door Hercules geTen tijde van Pausanias werd het tot Argolis ge- bouwd (DIOD . 4, 19.); bekend wegens het merk
rekend. Hier en te Tegea werd bijzonder vereerd
beleg en de verwoesting door Caesar (cAEs.-wardig
Athene Alea, ter wier eere ook spelen 'AXgaca B. G. 7, 68 en v.), waarbij Vergincetorix gevangen
gevierd werden (IIDT . 1, 66. 9, 70.).
genomen werd. Later werd zij herbouwd.
Alea, z. Ludus.
Aleuádae, 'AXeucc^ac, een tot op den onderAlec of Hálec, halex (misschien van e), gang der grieksche vrijheid beroemd aristocratisch
volgens de gewone opvatting eene soort van saus koningsgeslacht in Larissa ((^^aaaXiry f3u tX s,
of pekel, die op verschillende wijze uit de inge- HDT. 7. 6.), afkomstig van een afstammeling van
wanden van kleine v Schjes bereid werd (PLIN. 31, Hercules, Aleuas, die zich met geweld van de
8.). W. E. Weber daarentegen (op HOR. SAT. 2, regering meester maakte, en zich staande hield,
4, 73.) begrijpt daaronder veeleer de gedroogde tot dat hij door zijn eigen aanhang vermoord
3
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werd (FIND. PYTH. 10, 5. OVID. IB . 323.). Zij ver
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moest Alexander, destijds koning van Macedonië,

bonden zich eerst met de Perzen tegen Grieken - troepen leveren, doch trachtte in 't geheim de
land, deels uit zucht naar rijkdom, deels om Grieken, waartoe hij door geestbeschaving en ontvreemde bescherming te verkrijgen tegen andere
magtige adelijke geslachten (HDT. 9, 1, 58.). Hun
groote magt werd eerst later door de tyrannen
van Pherae beperkt ; daarom wendden zij zich tot
Thebe en tot de Macedoniërs, die echter, onder
schijn van hulpbetoon, hen in der daad voor hunne eigene zelfzuchtige oogmerken gebruikten.
Alexander , 'AX^avópo^, neef van den tyran
Polyphron van Pherae in Thessalië, bragt dezen
om (PLUT . PEL. 29.) en verkreeg alzoo de alleen
Zijne wreedheden tegen-herscapijn370v.C
zijne onderdanen en zijne trouweloosheid jegens
burgers van andere steden waren oorzaak, dat het
geslacht der Aleuaden te Larissa Alexander H.
van Macedonië te hulp riep. Pas was deze weer
teruggekeerd, of de tyran begon op nieuw zijne
gruwelen te plegen, en nu wendden verscheideno steden van Thessalië zich tot Thebe, welks
beroemde veldheer Pelopidas hem dwong aan zij
geweldenarijen een einde te maken. Toen niet-ne
lang daarna Pelopidas en Ismenias op hunne terugreis uit Macedonië, waarheen zij tot het bij
geschillen gezonden waren, verraderlijk-legnva
door Alexander waren gevangen genomen, trok
Epaminondas met een leger tegen hem op en
noodzaakte hem de gevangenen los te laten, 368
V. C. (PLUT. PEL. 27-29. NEP. PEL. 5.) . Doch het
duurde niet lang of de thessalische steden riepen
de Thebanen op nieuw te hulp, en Pelopidas versloeg Alexander (364) in den slag bij Cynoscephalae, waarin hij echter zelf sneuvelde (PLUT. PEL .
32.). Alexander moest zich nu met de heerschap pij over Pherae vergenoegen en met Thebe een
verbond sluiten. In het jaar 357 werd hij door
zijne vrouw vermoord (PLUT . PEL . 35.).
Alexander I., broeder van Olympias, vrouw
van Philippus van Macedonië. Met behulp van
zijnen zwager Philippus verdreef hij zijn neef
Aeacides (JUST . 8, 6.) en werd koning van Epirus.
Toen Olympias door Philippus verstooten was,
vlugtte zij tot hem, doch Philippus zocht hem te
bevredigen, door hem zijne dochter Cleopatra ten

huwelijk te geven. Op de bruiloft werd Philippus
vermoord, 336 (JUST . 9, 6 en v ). In het jaar
33 2 stak hij, op verzoek der Tarentijnen, naar
Italië over, versloeg hunne vijanden de Bruttiërs
en Lucaners, en sloot met Rome een verdrag, doch
verloor in 326 den slag bij Pandosia en op zijn
terugtogt het leven in de rivier Acheron (JUST.
12, 2. LIV. 8, 24.).

Alexander II., koning van Epirus, zoon
van Pyrrhus, verdreef Antigonus Gonatas uit Macedonië, doch verloor dat land weder en tevens
Epirus aan diens zoon Demetrius, tot dat een
opstand der Epiroten hem weder op den troon
van zijn vaderlijk rijk herstelde (PLUT. PYRRH .
9. JUST . 26, 2 en v.).

Alexander T., koning van Macedonië, zoon
van Amyntas, die zich aan Darius Hystaspes onderwierp. Zijn zoon Alexander liet echter de trotsche perzische gezanten door verkleede vrouwen vermoorden en bevredigde den Perziaan Bubares, die
gekomen was om naar het lot der gezanten onder
te doen, door zijne zuster hem tot vrouw te-zoek
geven (JUST. 7, 3. ADT . 8, 136.). Bij den eersten
inval der Perzen in Griekenland moest Macedonië

zich onderwerpen, bij den tweeden, in 't jaar 4 80,

wikkeling behoorde, te ondersteunen (HDT, 9, 44.).
Hij stierf in 455.
Alexander II., zoon van Amyntas II. en
broeder van Philippus, werd in 369 v. C. koning
van Macedonië. Gedurende zijn strijd met Alexander van Pherae, maakte in Macedonië Ptolemaeus
Alorites aanspraak op den troon. De Thebanen,
die geroepen waren om dit geschil bij te leggen,
namen, na de zaken geregeld te hebben, onder
anderen ook den jongen Philippus, als gijzelaar
mede naar Thebe (PLUT. PEL . 26.). In 368 werd
Alex. door Ptolemaeus vermoord (JUST. 7, 5. PLUT.
PEL. 27.).

Alexander de Groote, koning van Ma-

cedonië, zoon van Philippus en Olympias, werd
in 't jaar 356 v. C. op denzelfden dag geboren,
waarop de veldheer van Philippus, Parmenio, eenti
overwinning op de Illyriërs behaalde, en Herostratus den tempel van Artemis te Ephesus in brand
stak (PLUT . ALEX . 3.). In de eerste jaren werd de
knaap aan de leiding van een naauwen bloedverwant, Leonidas, toevertrouwd, tot dat Philippus
den beroemden wijsgeer Aristoteles uit Stagira tot
zijn leermeester koos, toen Alexander 13 jaren oud
was. Het vroegtijdig lezen van Homerus vervulde den geest van den vurigen knaap met den
wensch om den merkwaardigsten held des dichters, Achilles, na te streven ; Philippus toonde dit
te merken, toen hij den knaap eens toeriep : „ ga
heen, mijn zoon, en zoek u een ander rijk; Macedonië is te klein voor u." Als jongeling streed
hij met roem in den slag bij Chaeronea, 338 v.
C. (FLUT . AL. 9.). In de laatste jaren leefde de
zoon met den vader in onmin, ofschoon het verwijt, dat hij aan den moord van Philippus zou
deelgenomen hebben, onverdiend is (JUST. 9. 7.
PLUT . AL. 9 en v.). 'Loodra hij koning was, vatte
hij het voornemen op, om het perzische rijk te
veroveren, waaraan ook zijn vader reeds gedacht
had, die daarom een leger onder Parmenio en Attalus naar den Hellespont had gezonden. biij kon
evenwel niet terstond daartoe overgaan, daar de
regering van den jongen bij de Macedoniërs zeer
geliefden koning door velerlei gevaren bedreigd werd

. 11, 1.). Vooral streefde zijn oom, de boven
veldheer Attains, in 't geheim naar de-genomd
regering, hoewel hij in zijne brieven aan den koning hein van zijne trouw verzekerde. Alexander
liet hem daarom door een zijner vertrouwden ver
Toen dit gevaar was afgewend, werd-morden.
Alexander naar Griekenland geroepen, dat door
den redenaar Demosthenes, den bittersten vijand
der macedonische heerschappij, opgeruid was.
Alexander werd in het Amphietyonen- verbond opgenomen, bezette daarop Thebe, en liet zich bij
de vergadering van grieksche afgezanten te Corinthe tot opperbevelhebber in den oorlog tegen
de Perzen benoemen. Dit gevaar scheen nu ook
uit den weg geruimd. In den winter van 326
keerde hij naar Macedonië terug, om de in het
noorden van Macedonië wonende barbaren, die afgevallen waren, te onderwerpen. In de lente des
volgenden jaars trok hij over het Haemusgebergte,
versloeg de Triballiërs en vervolgde ze tot aan
den Donau, stak deze rivier over, viel in 'het land
der Geten en na deze volken onderworpen te
hebben, trok hij met allen spoed tegen de Illyriërs
(JUST
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op, die hij insgelijks ten onder bragt (ARR. 1, 5
en v.). Van deze togten van Alexander naar ver
oorden hadden Demosthenes en andere-afgeln
redenaars gebruik gemaakt, om het volk in beweging te brengen. Weldra stond Griekenland gewapend tegenover de vreemde overheersching : alleen in Thebe hield de macedonische bezetting
zich nog staande, maar werd op het gerucht van
Alexanders dood uit den burg Cadmea verdreven Maar pas had Alexander van de gebeurtenissen in Griekenland berigt ontvangen, of hij
rukte met snelle marschen op, verscheen eensklaps
voor Thebe, eischte de stad op, tastte haar, die
weigerde zich over te geven, aan, en nam haar
na eene dappere verdediging in, waarbij 6000 Thebanen het leven verloren. Daar ook de overige
Boeotiërs sedert lang op Thebeverbitterd waren,
werd in een door Alexander bijeengeroepen raad
besloten, dat de stad verwoest en de nog overgebleven inwoners, ongeveer 30000 in getal, als slaven verkocht zouden worden (JUST. 11, 2 en v.
ARR. 1, 7 en v. PLUT. AL. 11.) ; op het huis van
Pindarus na werd nu de stad geheel verwoest.
Het lot van sommige Thebanen werd later door
den koning bij herhaling verzacht. Nadat íiu de
overige steden van Griekenland, die zich vrijwillig
onderwierpen, eene harde les hadden ontvangen,
keerde Alexander naar Macedonië terug, om zich
met alle kracht tot den oorlog tegen de Perzen
uit te rusten. In het voorjaar van 334 brak hij
op, terwijl hij den beproefden veldheer zijns vaders, Antipater, als rijksbestuurder met 13500 man
in Macedonië achterliet. Het leger dat met hem
uittrok, bedroeg met de grieksche hulptroepen bij
de 40000 man. Door Thracië trok Alexander naar
Sestus aan den Hellespont, waar de macedonische
vloot het leger naar Azië overzette. Na op de puin
oude Ilium aan Achilles geofferd-hopenvat
te hebben, stelde Alexander zich in beweging, veroverde Lampsacus en andere steden en rukte voort
tot aan de rivier den Granicus. Aan de overzijde
stond een perzisch leger (waaronder 20000 grieksche huurtroepen onder den Rhodiër Memnon) in
slagorde geschaard. Met geweld baande hij zich
een weg over de rivier, de Perzen werden geslagen, Alexander zelf ontkwam aan het hem door
een dapperen Perziaan dreigend doodsgevaar,
slechts door hulp van den zwarten Clitus (PLUT.
AL. 16. ARR. 1, 12-16.). Na deze overwinning
openden de talrijke irieksche steden aan de kust
van Klein-Azië hem met vreugde hare poorten,
slechts Milete moest met storm genomen worden;
de perzische vloot in de aegaeïsche zee sneed hij
door het in bezit nemen der kusten allen toevoer
af, bezette vervolgens de veroverde landschappen,
veroverde Halicarnassus (ARR. 1, 20 en v.) en zond
bij het naderen van den winter de gehuwde soldaten met verlof naar huis. ` Hij zelf trok door
Lycië, Pamphylië en Pisidië, tegen Gordium in
Phrygië op, waar hij den veel beteekenenden knoop,
aan welks ontbinding volgens een oud orakel het lot
van Azië hing, met zijn zwaard doorhakte (PLUT.
AL. 17 en v. ARR. 1, 24 en v.). In het voor
333 keerden de verlofgangers, benevens-jarvn
eene menigte nieuw geworven troepen, terug,
waarop Alexander Paphlagonië en Cappadocië
onderwierp, naar Tarsus in Cilicië trok, hier, door
zich in de koele rivier den Cydnus te baden,
zwaar ziek werd, doch door een krachtig genees middel van zijn arts Philippus herstelde (CURT. 3,

1, 4. JUST. 11, 7 en v. ARR. 2, 3 en v. PLUT. AL.
18 en v.). Vervolgens veroverde hij Cilicië, bezette de cilicische bergengte, welke den toegang
tot Syrië opende, en leverde Darius, die met een
ontzaggelijk leger opgerukt was, ten Z. 0. van de
stad Issus in November 333, een bloediger slag.
Ondanks de talrijke menigte van Perzen en de
dapperheid der 30000 man grieksche huurtroepen,
werden de Perzen geheel verslagen (JUST. 11, 9.
PLUT. AL. 18. CURT. 3, 2.); Darius zelf ontkwam
ter naauwernood; zijne moeder Sysigambis, zijne
vrouw Statira en verscheiden zijner kinderen
werden gevangen genomen, maar door den overwinnaar edelmoedig behandeld CURT. 3, 7-12.
PLUT. AL. 19-21. JUST. 11, 9.). Daarop besloot
Alex. zich tegen Syrië te wenden, terwijl Darius
naar de binnenlanden van zijn rijk de wijk nam.
In Damascus werden groote schatten buit gemaakt (ARE. 2, 11, 15.), Phoenicië werd, op Tyrus na, veroverd, hetwelk hij eerst na eene belegering van 7 maanden, in Augustus 332, , innam,
waarna hij de inwoners, die niet in het gevecht
omkwamen, als slaven verkocht (CURT. 4, 2, 4.
PLUT. AL. 24 en v. ARR. 2, 16 --- 24.). Intusschen
werden er door Darius vredesvoorwaarden gesteld,
die Alexander afsloeg, terwijl hij volkomene onderwerping eischte (PLUT. AL. 29.). In den herfst van
332 onderwierp hij Palaestina zonder tegenstand,
veroverde, na een beleg van twee maanden, do
grensvesting Gaza, waarbij hij zelf gewond werd
(CURT. 4, 6.), en trok toen Aegypte binnen, waar
bevolking, reeds lang de perzische heer -vande
moede, hem met vreugde ontving en tot-schapij
loon hiervoor hare wetten - en instellingen door
hem geëerbiedigd zag. Nadat hij hier Alexandrië
gesticht had, trok hij door de libysche woestijn,
naar het beroemde orakel van Jupiter Ammon
en keerde van daar naar Memphis terug, met de
blijde voldoening, dat zijne goddelijke afkomst
aldaar erkend was (CURT. 4, 7. PLUT. AL. 26 en
v.), iets dat hem, bij het bekende geloof der oostersche volken aan de goddelijke afkomst hunner
beheerschers, niet dan voord'eelig zijn kon. In het
voorjaar van 331 ging hij, nadat hij versterking
uit Macedonië gekregen had, weder naar Azië.
Hier wachtte Darius hem met een leger van ongeveer een millioen strijdbare mannen af, en, ofschoon Parmenio het afraadde, waagde hij met
een leger van nog geen 50000 man den slag
den 2 Oct. 331, op de vlakte tusschen Arbela en
Gaugamela in Assyrië. Alex. behaalde eene beslissende overwinning, die hem meester van Azië
maakte. Onmetelijke schatten werden in het perzische legerkamp, en later in Susa en Eebatana
buit gemaakt (CURT, 4, 6-16. JUST. 11, 12 en v.
PLUT. AL. 31 en v.). Darius van een gedeelte
zijner hovelingen verlaten, die tot den overwinnaar overgingen, ontvlugtte naar de binnenste deelen van zijn rijk. De gelukkige bverwinnaar liet
de tot hem overgekomen satrapen- in hun ambt,
wist de volken te winnen door hunne zeden en
godsdienstige gebruiken te eerbiedigen en door oostersche pracht aan zijne hofhouding in te voeren
(CURT. 5, 1. PLUT. AL. 35 en v.). Op het einde
van 331 onderwierp hij het eigenlijke Perzië en
verwierf zich groote schatten, veroverde de begraafplaats der perzische koningen, Persepolis
(CURT. 5, 6 en v. PLOT. AL. 38.), waarvan de koninklijke burg verbrandde, en trok toen naar Ecbatana in Medië, van waar Darius nu naar Bac-
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trië viugtte, doch op weg door den trouweloozcn
Bessus, die zich onder den naam van Artaxerxes
IV. tot koning liet uitroepen, en andere satrapen
gevangen genomen en geboeid werd. Op het berigt hiervan zette Alexander hen na. Toen nu
de satrapen zich niet spoedig genoeg met den gevangen koning konden verwijderen, bragten zij
hem eene doodelijke wond toe en lieten hem lig
overleed zonder den koning gezien-gen.Darius
te hebben. Deze liet hem in Persepolis met koninklijke eer begraven (PLUT. AL. 42 en v. CURT.
5, 7-13. ARR. 3, 19 en v.). Nu onderwierpen de
meesten der perzische grooten zich aan hem als
meester van Azië. Van de verdere vervolging van
Bessus moest Alexander afzien, om een opstand
in de provincie Ariana te dempen. Gelijktijdig
had hij met de ontevredenheid zijner Macedoniërs
te doen, die over de gelijkstelling van de barbaren
met hen vertoornd waren en niet velen konden
dat Alexander aziatische pracht en weelde aan nam en perzische zeden bevorderde. Eene zamenzwering, waaraan Philotas en zijn vader, de grijze
Parmenio, deelnamen, werd ontdekt. Philotas, die
eene hem hierover gedane aanwijzing verzwegen
had en door de pijnbank tot bekentenis gedwongen werd, werd door het leger ter dood veroordeeld, ook zijn vader Parmenio werd uit den
weg geruimd (CURT. 6, 8-1 I. ARR. 3, 26 en v.
PLEIT. AL. 48 en v.). Nu maakte Alexander zich
gereed om Bessus te vervolgen, die in • Sogdiana
achterhaald, gevangen genomen en ter veroordeeling aan een perzisch-medische regtbank overgegeven werd (CURT. 7, 3 en v. ARR. 4, 7.). Daarop
onderwierp hij na hardnekkige gevechten Sogdiana
en Bactrië in de jaren 329 en 328, en nam bij
de verovering van eene op eene sterke hoogte
gelegen vesting, de dochter des bevelhebbers, de
schoone Roxane, gevangen, met welke hij in het
huwelijk trad (PLUT. AL. 47. ARR. 4, 1--7, 15--21.).
In dezen tijd vermoordde Alexander, die zich in den
roes zijner overwinningen aan feestgelagen overgaf,
in dronkenschap den redder zijns levens, Clitus, maar
gevoelde weldra een diep en pijnlijk berouw over
die euveldaad. Moedeloos en terneergedrukt, konden hem slechts de dringende beden zijner Mace-
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stichtte onder zijn veldheer Philippus (ARR. 4, 22
en v. 5, 7 en v. PLUT. AL. 57 en v.). Hierop
drong hij verder voorwaarts, maar had nog een
hevigen strijd te voeren met den dapperen indischen vorst Porus (325) aan den Hydaspes. Porus
gedroeg zich als een manhaftig krijgsman, werd
echter overwonnen en moest zich overgeven. Door
zijn gebied te vergrooten en hemzelven edelmoedig te behandelen, wist Alex. dien vorst te winnen, zoodat hij in hem een trouwen bondgenoot
verkreeg. Het stichten van verscheidene steden
aan den Hydaspes, offeranden en spelen van feestelijken aard (CURT. 8, 13 en v. PLUT. AL. 60 en
v. ARR. 5, 8--19) hielden den koning vrij lang in
deze streken op ; daarop drong hij na hevige gevechten vooruit tot aan den Hyphasis. Hier echter werden zijne soldaten mismoedig, daar zij vernamen, dat aan de overzijde der rivier krijgszuchtige volkstammen woonden; zij weigerden daarom
verder te trekken. Vruchteloos waren zijne ver
bij de veldheeren als bij de-manige,zowl
soldaten : zelfs zijne bedreiging, dat hij voorwaarts
trekken zou en dat wie niet mee wilde, terug kon
keeren, boog hun onwil niet. Toen nu ook de
voorteekens ongunstig uitvielen, gaf hij toe, liet
12 groote altaren aan den oever der rivier oprigten, wedspelen houden en trok toen af, door met
zijne nieuw gebouwde vloot van bijna 2000 schepen den Indus af te zakken (ARR. 5, 25 en v.

doniërs tot nieuwe daden opwekken (rr.UT. AL.
50 en v. JUST. 12, 6.). Evenwel was hij vervuld
geworden met een hevig wantrouwen tegen menigeen zijner veldhoeren, die het afkeurden dat
Alexander zich meer en meer naar aziatische zeden schikte, terwijl anderen niet ophielden hem
te vleijen. I)e door hem gevorderde aanbidding
(tposxuvsiv), een perzische gewoonte, werd hem
door de Macedoniërs geweigerd ; eene zamenzwering van eenige aanzienlijke jongelingen werd
streng gestraft, 327 (PLUT. AL. 53-55. CURT. S,
5-8. ARR. 14, 10 en v.). Door dit en andere
voorvallen nam de ontevredenheid der Macedoniërs toe ; toch gelukte het hem haar te doen bedaren, en hij besloot nu in 3 2 7, nadat hij ter beveiliging der noordelijke landen een aantal steden
(meest Alexandrië geheeten) gesticht had, den
reeds lang voorgenomen togt naar Indië te ondernemen. Zijn leger was 120000 man sterk.
Koning Taxiles aan den Cophen, een tak van den
Indus, onderwierp zich, ook de noordwaarts gele
werden bedwongen, ofschoon-genvolkstam
niet zonder hardnekkigen tegenstand. Nu bouwde
hij eene vloot, stak den Indus over en vergrootte

62. CURT. 9, 3 en v.). Het was in Nov.
326. De vloot was onder het bevel van den beroemden zeeman Nearchus. Zij bevatte een gedeelte der landmagt ; een ander gedeelte trok onder Hephaestion en Craterus langs de beide oevers
van den Hydaspes. Hier had Alex. nog een hevigen
strijd met de dappere Malliërs te voeren. Hij zelf
werd bij het bestormen hunner hoofdstad, waarbij
Ptolemaeus Lagi hem redde, zwaar gewond. Met
smart en droefheid vernam het leger het i)erigt
van dit ongeluk, maar des te grooter was ook de
vreugde, toen de herstelde koning y zich weder
voor de eerste maal aan hen vertoonde. Andere
volken onderwierpen zich vrijwillig. Bij het naderen van den mond van den Indus, besloot hij
zelf met de vloot verder te gaan, terwijl Craterus
met een gedeelte van het leger te land den terug
gedeeltelijk woeste streken aanving in-togdr
den zomer van 325. Na dc volken, op de Delta
van den Indus gelegen, onderworpen te hebben,
verliet Alex. de vloot, die gangs de kust door de
perzische golf zon terugvaren, en trok zelf, onder
gebrek aan water en Bene brandende hitte, 60 dagen
lang, door de woestijnen van Gedrosië, waarbij
velen omkwamen, naar Caramanië, waar hij zich
weder met Craterus vereenigde (CURT. 9, 4-10.
FLUT. AL. 63-67. ARR. 6, 1-28.). Ook Nearchus
kwam spoedig met de vloot hier aan, doch zeilde
verder door naar den Euphraat. Alex. zelf begaf
zich nu langs een korteren weg naar Perzië, strafte
verscheidene stadhouders, die zich aan geweldenarijen hadden schuldig gemaakt, en liet nu schitterende feesten vieren, waaronder ook de groote
bruiloftsfeesten, bij welke gelegenheid hij eene
menigte Macedoniërs met voorname perzische meisjes verbond, gaf aan zijn leger rijke geschenken,
doch verbitterde het tevens, toen hij een groot
aantal van de krachtigste jongelingen uit de onderworpen volken gewapend en wel geoefend in
het leger opnam, daar het getal der oude krijgs-
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hij nu in 324, lien, cie ongeschikt geworden waren,
naar hun land wilde terug laten gaan, verlangden
de Macedoniërs gezamenlijk hun ontslag : hij kon
nu, zeiden ze, immers met de nieuwe soldaten
oorlog voeren. Alex. gedroeg zich streng en vastberaden tegen de misnoegden, liet vervolgens de
nieuwe troepen wapenen en indeelen, en scheen
zijne oude soldaten gezamenlijk te willen ontslaan.
Deze standvastigheid brak hun trots, zij onder
zich aan den vertoornden veldheer en-wierpn
deze schonk hun vergiffenis. 10000 veteranen
werden nu onder Craterus naar hun vaderland
teruggezonden, terwijl Antipater, die met Alexanders moeder Olympias in voortdurende onmin
leefde, naar Azië komen zou (PLUT. AL. 70 en v.
ARR. 7, 4--11 . CURT . 10, 1 en v.). In den herfst
van 324 stierf Alexanders vriend en makker He-

Alexander, zoon van Cassander; na deri
moord zijner moeder Thessalonice door zijn broeder Antipater vlugtte hij tot Demetrius Poliorcetes, en van dezen, die niet in staat was hem
hulp te bieden, tot Pyrrhus in Epirus, die hem
op den macedonischen troon herstelde. Intusschen
rukte Demetrius met eén leger tegen hem op. Alexander begaf zich tot hem, om hem tot den aftogt te
bewegen. Beide vorsten zochten elkander uit den
weg te ruimen, tot dat het den sluwen Demetrius
gelukte Alexander bij een gastmaal te vermoorden , 294 v. C., waarop hij in het bezit kwam
van Macedonië (PLUT. DEM . 36 en v. JUST . 16,
1, 2.).

Alexander, zoon van Perseus, den laatsten
koning van Macedonië, geraakte als kind in romeinsche gevangenschap, 167 v. C., en werd laphaestion en werd in Babylon door den diep be- ter klerk (scriba) (JUST. 33, 2, 6. LIV. 45, 42.
droefden koning prachtig begraven. Door veel PLUT. ARM. PAUL. 37.).
Alexander I. Balsa, van lage afkomst,
omvattende `plannen, die zelfs op de verovering
van Arabië, Africa en Italië doelden, door ont- werd door toedoen van Heraclides, een' minister van
zaggelijke uitrustingen te water en te land, zocht Antiochus IV. Epiphanes, door den rom. senaat
Alex. nu verstrooijing voor zijn geschokten geest : na den dood van dezen koning als zijn zoon erdoch de menigvuldige inspanning, die dat alles kend ; hij overwon den neef van Antiochus, Devan hem vorderde, als ook de vele uitspattingen metrius Soter, die zich van den troon had meester
en genietingen ondermijnden zijn ligchaam ; hij gemaakt, in 't jaar 150 v. C., maar werd in 147
werd door een koorts aangetast, die hem te Ba- door diens zoon, Demetrius Nicator, verdreven en
bylon op den 11 Junij 323 sloopte (FLUT. AL. kort daarna vermoord (JUST. 35, 2. POL. 33,
73-76. ARR. 7, 16 en v. CURT 10, 4 en v.). 14.).
Alexander II. Zabina, zoon van een
Het verhaal dat hij aan vergift zou gestorven zijn,
is reeds door de ouden zelve genoegzaam weder koopman Protarchus uit Aegypte, werd voor een
droefheid over zijn afsterven,-legd.Grotwas aangenomen zoon van koning Antiochus Sidetes
zoowel bij de vreemden als bij de Macedoniërs, van Syrië uitgegeven, en verdreef Demetrius Nidie des te regtmatiger was, daar Alexander geen cator in 126 v. C., moest echter weer voor Antiochus
opvolger in de regering naliet. Het lijk van den Grypus (JUST . 39, 1, 9.) wijken en werd, na overkoning werd aanvankelijk in Memphis bijgezet, wonnen en gevangen genomen te zijn, op zijn bedoch later door Ptolemaeus naar Alexandrië over- vel ter dood gebragt (JUST. 39, 2, 7.).
Alexander, zoon van M. Antonius en de
gebragt. Roxane, Alexanders echtgenoote, baarde
na zijnen dood een zoon, Alexander, aan wien koningin Cleopatra, bijgenaamd Helius, moest, namen in de spoedig gevolgde oorlogen over het dat Antonius overwonnen was, met zijne zuster
bezit van dé nagelaten erfstaten, een aandeel aan Cleopatra Selene den zegepraal van Octavianus
de regering met Alexanders halfbroeder, Philippus luister bijzetten. Beiden werden later opgevoed
Arrhidaeus, toestond. Misschien had Alex. zelf voor door Octavia, verstooten gemalin van Antonius
dezen zoon, dien hij wachtte, aan Perdiccas bij (PL UT. ANT. 34, 87.).
Alexander, bijgenaamd A e t o 1 u s, uit Pleuzijn sterven zijn zegelring gegeven, gelijk men
ron in Aetolië, treurspeldichter, die te Alexandrië
verhaalt (JUST. 12, 15. CURT. 10, 6.).
Alexander Aegus, zoon van Alexander onder Ptolemaeus II. Philadelphus leefde en onder
den G. en Roxane, geboren na den dood des va de zoogenaamde tragische plejas geteld word.
werd tot koning uitgeroepen, eerst onder de-ders, Meer bekend schijnt hij nog geweest te zijn als
voogdij van Perdiccas, dan van Pitho en later elegisch dichter. Van zijne elegiën zijn bij Athcvan Antipater, die hem en zijne moeder aan Phi- naeus en anderen eenigen bewaard gebleven, die
lippus Arrhidaeus uitleverde, 320 v. C. Na den bevalligheid en sierlijkheid van voorstelling verradood van Antipater vlugtte Roxane met haren den.i Ook als epigrammendichter heeft hij zich
zoon tot Olympias, de moeder van Alexander; naam gemaakt; of hij ook blijspelen heeft gealle drie vielen daarop in handen van Cassandér, schreven, is twijfelachtig. Eindelijk wordt hij ook
die in 't jaar 311 Roxane en Alexander liet ver- nog als grammaticus genoemd.
Alexander, Aphrodisiensis, uit Aphrodisias
moorden (JUST. 15, 2.) .
Alexander, schoonzoon van Antipater, nam in Carië, ten tijde van keizer Septimius Severus,
deel aan eene zamenzwering tegen Philippus, vond schreef eene uitlegging op de schriften van Ariechter bij Alex. den G. genade, die hem bijzonder stoteles en zuiverde zijne leer van latere toevoegvoortrok. Evenwel knoopte hij later met Darius sels. Daarom kreeg hij den bijnaam van Exeonderhandelingen aan tegen Alexander, die hem geet. Van zijne werken bezitten wij nog maar een
daarom gevangen liet zetten, 334. In het jaar klein gedeelte in de grieksche taal, waarin hij
330 zou hij, op verlangen van het leger, ter dood oorspronkelijk schreef, het overige slechts in eene
latijnsche vertaling.
gebragt zijn ( CURT . 7. 1 . ARR . 1. 25.).
Alexandria ('AXa c vBpnu). De talrijke steAlea^ander, zoon van Polysperchon, vijand
van Cassander en bondgenoot • van Antigonus den van dezen naam zijn alle door. Alexander den
(DIOD . 19, 61.), voegde zich later bij Cassan- G. gesticht en zijn als zoo vele wegwijzers in het
der en werd door sluipmoord omgebragt te Si- onmetelijke rijk door hem veroverd. Opmerking
verdienen : 1) A. Troas, 'A. rj 7'pt cic, aan de
cyon, 314.
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aegaeische zee, ten Z. van Troje, oen tijd lang delphus en Euergetes verhieven de stad tot het
Antigonea genoemd, vooral onder dc Romeinen brandpunt van de geleerdheid en letterkunde buns
eens bloeijende stad, (LIV. 35, 42. 37, 35.); Cae- tijds. De bibliotheek van handschriften in Brusar dacht er over om den zetel van zijn rijk der- chium, voornamelijk door Pt. Philadelphus verzawaarts over te brengen (SUET . cAES. 79.), ook meld, bevatte niet de dubbeltallen (uµ &r' )
Augustus en Hadrianus waren haar zeer genegen. 400000, zonder deze (dµtTri xxai . htXá) 90000 banTeg. bouwvallen Eski- Stamboel, d. i. oude stad — den of rollen. (Verklaring van Ritschl. Bernhardy
2) In Syrië, tusschen Issus en Antiochië, t. Alexan- daarentegen houdt aup.µtyfi voor werken van dendrette of Scanderone ; 3) in het perzisch landschap zelfden schrijver, b. v. van Aristoteles 500, dµtyri xai
Arachosië, t. Candahar ; 4) in Ariana, t. Ilerat, chtXa voor verzamelingen van afzonderlijke soorten
aan den groeten indischen karavanenweg ; 5) in van geschriften, b. v. treurspeldichters enz.). Later
Bactriana, welligt thans Khoeloem. — 6) 'A. ,tp i werd eene dergelijke verzameling van 42800 banKwiYtc aw of iv zeker in de nabij den in Rhacotis in den tempel van Serapis aan
Kaboel, Alexander bragt daar een winter-heidvan
evenwel bij de belegering en inneming-geld,i
door (ARR. 3, 28, 4.). -- 7) In Susiana, niet ver door Julius Caesar in brand geraakte, maar weder
van den mond van den Tigris, later Antiochië ge- aangevuld werd door de pergamenische bibliotheek
heeten. — 8) 'A. tpç Ï'aváï& (ARR. 4, I, 3.), t. van 200000 banden, een geschenk van Cleopatra.
Chodsjend, aan den Jaxartes of Sir, ook wel Ook deze werd vernield ten tijde van Theodosius
'AAe^av^Praya ra genoemd ; 9) aan den Indus den G., toen de dweepzuchtige aartsbisschop The(ARR . 6. 15.)
10) 'AXE^otv^p^ta lv A 1yu7r r p, ophilus in 't jaar 389 haar verwoestte; later heeft
t. Iskenderieh, gesticht ter bevestiging van de Wien, hoewel ten onregte, getracht deze barbaarschgrieksche heerschappij in Aegypte (331 v. C.), heid aan Amru, veldheer van den chalif Omar
volgens een plan van Dinochares, op een landtong (6 51), ten laste te leggen. In het M u s e u m vonden
tusschen de middellandsche zee en het mareoti- de verdienstelijke mannen, die de handschriften
sche meer (PLUT. AL. 26. DIOD. 17, 52. STRABO). rangschikten, verbeterden en volledig zochten te
De stad, met regelmatige, brcede straten, die el- maken, kosteloos onderhoud (' &v M09aFhp alTrts) ;
kander regthoekig snijden, had de gedaante van het was het middelpunt van alle geleerdheid en
een parallelogram, 30 stadiën lang en 10 breed beschaving. In de burgertwisten onder Aurelianus
(15 mijlen omvang) en bestond uit 2 hoofddeelen: werd ook dit verwoest. Verzameling en schifting
1) Bruchium, in het N. 0., met het koninklijk pa- van den bestaanden voorraad van. letterkundige voort
leis, het (i a of arµa, waarheen ook het lijk van
als het streven om zich de noo--brengsl,v
Alexander gebragt werd, het museum, gymnasium dige kundigheden te verschaffen ter verklaring dier
en stadium; 2) Rhacotis, met de Acropolis, het werken is eene kenmerkende eigenschap van dien
serapeum, dat de bibliotheek bevatte. — De stad tijd. — Polymathie en Polygraphie. Voor
was door de natuur en de kunst versterkt. Van het verzamelen en rangschikken der bibliotheek
de havens was er een in het meer, slechts voor de zorgden vooral Alexander, Lycophron, Callimachus;
schepen van den Nijl bestemd. De g r o o t e ha- onder hen, die aan afzonderlijke schrijvers hunne
ven werd gevormd door het schiereiland Lochias zorg wijdden, verdienen voor Homerus vermelding:
ten N. 0. en een dam van 7 stadiën (heptastadium) Zenodotus, Aristophanes van Byzantium en in 't
in het Z. W., welke het nabij gelegen eiland Pha- bijzonder Aristarchus. Uit dit streven om de voor
rus met de stad verbond; het binnenste afgezonhunne soort te rangschikken, ont--treflijksn
derde gedeelte van deze haven heette de k 1 e in e stonden registers (xrívovsc), om voor het nageslacht
haven, en was meer bepaald voor de koninklijke tot rigtsnoer te dienen. De canon der e p i s c h e
schepen bestemd. Op de westzijde van het hepta- dichters (afkomstig van Aristophanes van Byzantistadium lag de haven der „ gelukkige aankomst" um en Aristarchus) bevatte Homerus, Hesiodus,
(Euvoarog) gevormd door het eiland Pharos en het Panyasis, Antimachus en Pisander; der iamb igedeelte der stad Rhacotis geheeten ; een afzonder S c h e dichters Archilochus, Hipponax en Simonigelegen kom aan de stadszijde droeg den naam-lijk des van Amorgos; der elegische dichters Calli„ het kastje" (x(wTO;); door een kanaal stond het machus, Philetas, Callinus, Mimnermus; der l y r i met het meer Mareotis in verbinding. Aan de uiterste S c h e Aleman, Alcaeus, Sappho, Stesichorns, PinN. W. zijde van het eiland Pharus lag de. ,,Pira- darns, Bacchylides, Ibycus, Anacreon, Simonides
tenraven", op de hooge N. 0. punt van dat ei- van Ceos; der tragische Aeschylus, Sophocles,
land stond de prachtige vuurtoren. -- Buiten de Euripides, Ion en Achaeus der c o m is c h e Epiwelversterkte stad lag in het Z. W. van Rha- charmus, Cratinus, Eupolis, Aristophanes, Pherecotis de Necropolis (stad der dooden), in het N. O. crates, Plato (oude comedic). -- Antiphanes en
bij Bruchium en voor de canobische poort de hip- Alexis (middelb. c.). —, Menander, Philippides, Diphipodromus. -- De bevolking van 30000 vrijen en lus, Philemon, Apollodorus (nieuwe c.). --- In proza
liet dubbeld aantal slaven bestond uit de meest de geschiedschrijvers Herodotus, Thucydides,
verschillende elementen (POL . 39, 14.) ; trotsch- Xenophon, Theopompus, Ephorus, Anaximenes,
heid, ligtzinnigheid, uitspatting en teugelloosheid Callisthenes; de redenaars Antiphon, Andociwaren de hoofdtrekken van haar karakter (cAas. des, Lysias, Isocrates, Isaeus, Aeschines, Lycurgus,
n. C. 3, 110.). Van de pracht der oude hoofdstad Demosthenes, Hyperides, Dinarchus. —. Verder
van de Ptolemaeussen, die in het midden der 7. vormde zich hier een eigen alexandrijnsch dialect.
eeuw door den chalif Omar veroverd werd, getui- Evenzoo streefden de dichters dezer school er naar
gen nog slechts de bouwvallen. Nog staat de om aan hunne werken den stempel der geleerdheid
114 voet hooge Pompejuszuil en een obelisk, „ de (ypaµµattxo) te geven : zuiverheid en afgemetennaald van Cleopatra." Het serapeum en het mu- heid van vorm, gladde en afgeronde versbouw
seum herinneren ons het belangrijke standpunt schenken slechts geringe vergoeding voor het gedat AIexandrië eens in de grieksclie letteren mis van levendige verbeeldingskracht en ongekuninnam. 1)e eerste PtoIen'iaen scan, Lagi, Phila- stelde natuurlijke voorstelling. Tot de belangrijkst(!
,
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dichters dezer school behooren Apollonius van
Rhodus, Aratus, Callimachus en Philetas.
'Akeeizoc xo;, z. Averr uncus.
Alexjts, uit Thurii in Groot- Griekenland, dichter der zoogenaamde middelbare comedie, bereikte,
onder eene onafgebroken werkzaamheid, een ouderdom van 106 jaren. Uit dit lang leven laat de
groote menigte zijner stukken zich verklaren (volgens
Suidas 245), als ook het verschillend gebruik van
onderwerpen uit het dagelijksch leven en van algemeene karakters (de rol van den parasiet, die eigenlijk tot de nieuwe comedie behoort) en de ongelijkheid van vorm en taal. Talrijke fragmenten
zijn nog van zijne werken over en doen hem ons
kennen als een fijn opmerker en een dichter vol
geest, beschaafd en bevallig.
Alfénus (beter misschien A(fenzus) Varus,
.Publ., uit Cremona, eerst schoenmaker in zijne geboorteplaats, ging vervolgens naar Rome, werd
leerling van den beroemden Serv. Sulpicius Rufus,
was in 't jaar 2 n. C. consul suffectus, en verwierf
zich als regtsgeleerde grooten naam, door zijne 40
boeken digestorum. Horatius (SAT. 1, 3, 30 en v.)
schijnt reden gehad te hebben om den hoogmoed
van den parvenu een weinig te kortwieken.
Algidum, kleine bergvesting op een der toppeii van den Algidus, waarschijnlijk bij het tegenw.
Cava (Liv. 26, 9.).

Algidus coons, bergketen bij Tusculum
en Velitrae, t. monti di Velitri of Fajola; een
voornaam steunpunt der Aequers, die van hier
dikwijls hunne aanvallen ondernamen (LIV. 3, 2, 3
en op m. p.) ; woest (HOR O.D. 1, 21, 6. 3, 23, 9.),
boschrijk (4, 4, 58.), zetel van de vereering van
.

Diana (1, 21, 6. CARM. SAEC. 69.).

Alimentarii, eigenlijk regthebbenden op het
ontvangen van onderhoud, voornamelijk de kinderen van arme, nog levende ouders, die maandelijks
hun onderhoud uit instellingen, door rom. keizers
gesticht, ontvingen. De milde keizer Nerva begon

dit menschlievend werk het eerst in de gehoele
oudheid, Trajanus oefende het te Velleja bij Plaeentia uit ; eene dergelijke inrigting van den
jongen Plinius in Comum vinden wij vermeld bij
PLIN . EP. 7, 18. Hadrianus was er een groot voor.stander van en breidde ze uit; onder de Antonijnen
kwamen er nieuwe gestichten bij, vooral voor de
.tot nog toe minder verzorgde meisjes, doch deze
bepaalden zich waarschijnlijk tot Rome. Pertinax
.hief de inrigting van Trajanus weer op, terwijl
,Alexander Severus eene dergelijke in 't leven riep;
evenwel schijnt de eerste meer een verplegingsgesticht voor kinderen, de laatste een legaat
geweest te zijn (verg. Ij . RIEDEL G. der Rom. 3.
D. p. 152 en 15 3.).

Alipes, z. Hermes.
A.liphera (LIV. 32, 5. CIC. AD ATT. 6, 2.,
1

'A%tpEtpu, 7j, POL. 4, 78, 2. of

'AX(cpripa, PAUS.

8, 26, 27.), t. Nerowitza, bergstad in het W. van
Arcadië, aan een bijriviertje van den Alpheus. De
inwoners namen deel aan het bouwen van Megalopolis. In den bondgenooten- oorlog (219-217)
nam Philippus III. de zeer sterke stad met den
burg in, waar men een tempel van Athene, benevens een prachtig standbeeld dezer godin vond.
Allpllus, een slaaf, aan wien voornamelijk in
de baden de taak was opgedragen, om de haren
onder de oksels met een knijptang (volsella) uit te
trekken (vellere alas juv. 11, 157.). Dit behoorde
tot de verwijfdheid der fatten, die ten laatste over

het geheele ligchaam glad wilden zijn (isti vulsz
atque expoliti, SEN. CONTROV. 1. PRAEF.). Soms
geschiedde dit door pek- of harspleisters (c t'Xw1pov, 6pCona^), van daar resinata juventus, Jov.
8, 114.

Aliisium, 'AXt tov, plaats in Elis (xoiu.
IL. 2. 617.), dezelfde die IL. 11, 756. onder den
naam van heuvel (xoXwvr^) van den Alisius voorkomt.
Aliso, volgens Vellejus (2, 120.) en Tacitus
(ANN . 2, 7.) rom. vesting aan de Lippe, in 't jaar
11 V. C. door Drusus aan gelegd, als steunpunt der
krijgsondernemingen tegen de Germanen (volgens
DIO CASE. 54, 33., ter plaatse waar de Aliso in
de Lupia valt.) Na de nederlaag van Varus,
door de Germanen veroverd, werd zij in 15 n. C.
herbouwd, in 't volgende jaar door de Germanen
belegerd, maar door Germaniens ontzet. Hare
ligging is onzeker ; volgens sommigen is het het
tegenw. Elsen bij Paderborn, volgens anderen lag
het aan den zamenloop van de Liese en Lippe.
' A X x u o v 6 E S +dLpcu, Alcyonides dies, (v.
ciXxuwv, zeevogel) heeten de stille, niet stormachtige dagen in den winter, gedurende 2 weken bij
en om den kortsten dag, omdat dan naar men
dacht de ijsvogel zat te broeden (PLAUT. CAS. PROL.
26. COLUM. 11, 2. PUN. 10, 32 . LUCIAN. ALC. 3.).
Alla, bijriviertje van den Tiber, ongeveer 11
mijlpalen ten N. van Rome, bekend door de volkomen nederlaag, die de Romeinen hier van de
Galliërs leden in 't jaar 390 v. C. den 18 Julij
(XV Cal. Sext.) den ongelukkigen dies Alliensis (Liv. 5, 37 . VIRG . AEN. 7, 717.).
Allifae, t. Alife, stad in Samnium aan den
Vulturnus in een heerlijk, vruchtbaar oord (Liv. 8,
25. 9, 38 .), aan den weg naar Beneventum. Allifana nam. pocula bij Horatius (SAT. 2, 8, 39.)
schijnen eene soort van groote bekers geweest te
zijn.
Auó'bróges, een oorlogzuchtige volkstam in
de gebergten van Gallia .Narbonensis wonende,
begrensd door de Isara (Isère), den Rhodanus
(Rhone), den Lacus Lemanus (het meer van Genève) en de graauwe Alpen, met de hoofdsteden
Geneva (Genève) en Vienna (Vienne). Zij voerden
hardnekkige oorlogen met de Romeinen, en hoewel in 120 v. C. door Fabius Maximus (van daar
Aliobrogicus) onderworpen (VELLEJ . 2, 10.), bleven
zij toch in voortdurende vijandschap met de Romeinen (SAL. CAT. 41. CAES. B. G. 1, 6. 7, 64.
cxC. CAT. 3, 9.). Later heette hun land Sabaudica
(Savoije) , (AMM . 15, 11, 17.).
Almo, riviertje in Latium, ontspringt bij Bovillae en valt een weinig beneden Rome in den
Tiber, t. Aquataccio. Hierin reinigden de priesters
van Cybele (Galli) jaarlijks op den 12. April de
standbeelden der godin (OVID. FAST . 4, 337.).
Aloadae of Aloidae, 'AXwd&net, 'Akwtt6ut,
de zonen van Iphimedia en Aloeus,'AAwsóc, welke
een zoon van Poseidon heet te zijn, of van Poseidon
zelven, met name Otus en Ephialtes,'S2..os,
'EpLlXTr^s. Zij groeiden jaarlijks een el in breedte
en een vaam in lengte, zoodat zij in hun 9. jaar
9 el breed en 9 vaam lang waren. Zij bedreigden
de goden in den hemel, daar zij den berg Ossa
op den Olympus en op den Ossa den Pelion sta
wilden; en zij zouden het ten uitvoer heb--peln
ben gebragt, zoo niet Apollo hen, voor dat zij tot
jongelingen opgegroeid waren, met zijne pijlen gedood had (oD. 11, 305.). Ares- sloegen zij in boei-

tAAoyiou ypacP f—Alpheus.
jen en hielden hem 13 maanden lang in een koperen vat gevangen. Hun stiefmoeder Eriboea
verried het aan Hermes, die den reeds geheel ver
uit zijnen kerker bevrijdde (IL. 5,-zwaktenArs
385.). Zoo komen deze beide reuzen bij Homerus
voor als wezens van eene onbegrensde stoutheid,
die even als de titans zich tegen de olympische
goden vijandig gedragen. Later gaf men als reden op waarom zij den hemel wilden bestormen,
dat zij naar het bezit van Here en Artemis gestreefd hadden; ook verhaalde men, dat Artemis
op Naxos in de gedaante van eene hinde tusschen
hen was doorgesprongen, en toen zij beiden te
gelijk hunne speeren op haar afwierpen, doodden
zij elkaar (APOLLOD . 1, 7, 4.). In de onderwereld waren zij ruggelings van elkaar met slangen
aan een zuil gebonden en werden gekweld door
liet aanhoudend gekras van een uil (wTo;). Geheel verschillend van de voorstelling bij Homerus,
komen de Aloaden voor in de sagen der boeëtische Thraciërs: hier zouden zij bij den Helicon
het eerst de dienst der Muzen hebben ingevoerd
en Asera, benevens vele andere steden, gesticht
hebben. Hunne graven werden aangewezen te
Anthedon en op Naxos, waar zich thracische
volkplanters gevestigd hadden. Hier verschijnen
zij dus als als heroën, die beschaving bevorderden
en volkplantingen der Thraciërs aanvoerden. Hoe
deze twee verschillende voorstellingen te vereenigen zijn en de eerre uit de andere is af te leiden,
hierover bestaan zeer uiteenloopende gevoelens,
gelijk men in 't algemeen over de oorspronkelijke
beteekenis der Aloaden nog zeer in 't onzekere
is. Wij halen hier slechts eene verklaring aan,
die nog al bijval gevonden heeft, hoewel zij niet
alle deelen der fabel genoegzaam kan ophelderen.
Aloeus is de arbeider op den dorschvloer (ciXwrj)
en zijne zonen zijn de dorschers, de mannen van den
dorschvloer, die het koren stooten en stampen
(wDgw en ilXXw). Deze fabelachtige personen
maakte echter de kinderlijke verbeelding van den
mythentijd tot geweldige reuzen, vechters en ver
zelfs den Olympus dachten te ver -woestr,di
-pletrn.
'A X o 71 o v y p oc y til, aanklagt tegen ambtenaren
tot het doen van rekenschap. Regters waren waarschijnlijk (Ie logisten. De gevolgen der aanklagt
zijn niet bekend.
Alope, 'A1 o7r1, stadje der opuntische r.ocriërs,
tegenover Euboea (THUG . 2, 26.); eene andere
stad van denzelfden naam in Phtiotis is waarschijnlijk dezelfde, welke Homerus vermeldt IL. 2,
682.

Alopéconnésus, 'AXw rsxóvvrlaos, stad op
de westkust van den thracischen Chersonesus, door
Aetoliërs gesticht (LIV. 31, 16.).
Alpênus, 'AX-zrlvós, stad der epicnemidische
Locriërs bij Thermopylae (HDT. 7, 216.).
Alpes (ai "AX^ts;, 'r "AX7rsta, van het celti
hoog) het hoogste gebergte van Eu--sche„alb"
ropa, hetwelk van den Sinus I igusticus af noord
een grooten boog Boven - Italië omvat,-wartsin
en welks oostelijke vertakkingen met het gebergte
van het grieksche schiereiland in verbinding staan.
De afzonderlijke deelen zijn : 1) A l p e s m a r it i?l2 a e ( A. ?Capada^lc atot, TAG. ANN. 1 5, 32.), t . zeeof ligurische Alpen, van de zee tot aan de bronnen van den Tarus op den M. Cema (t. la Cailiole) en verder tot aan den M. Vesulus (M. Viso);
2) de naar koning Cottius genoemde A. Co t t i a c
'
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of Co t t i a n a e, t. de cottische Alpen, van Eburodunum tot Segusio, of van den M. Viso tot den
M. Cenis ; tot deze keten behoort de hooge berg
Matrina, of M. Janus, (t. M. Genèvre) TAC. RIST.
1, 61 . EUTR . 7, 14.); 3) de A. G r aj a e of G r a eC a e (t. grafische of graauwe Alpen) van den M.
Cenis tot Augusta (t. Aosta), waartoe het Jugum
Cremnonis (t. Ie Cramont) en de A. Cetronicae (de
groep van den kleinen St. Bernhard) behooren
(LIV. 5, 35 . NEP. HANN. 3. TAC.) ; de A. Penn in a e (t. de penninische met de lepontische Alpen)
ten onregte van Poenus afgeleid (Liv. 21, 38.),
met een tempel van Jupiter Poeninus of Penninus
op den hoogsten top (groote St. Bernhard) tot aan
het middelpunt van den St. Gotthard. Deze
A d l a geheeten, wordt gerekend te behooren tot
de 5) A. R a e tic a e (t. Raetische Alpen) (non. on.
4, 4, 17.), waar de bronnen van vele rivieren gevonden worden, zoo als van den Rijn (TAC. GERM.
1.), zij strekken zich uit tot aan de t. Ortel-spits;
6) A. T r i d e n t i n a e (t. tyroler Alpen), met de
bronnen van den Athesis (Adige); 7) A. Non C a e (t. norische Alpen) in Noricum, met de top-

pen Phlygadia (t. Flitsch) en Tullum (t. Terglu) ;
8) A. Ca r n ic a e (t. carnische Alpen), met de
bronnen van den Savus (Sau) ; 9) de A. Julia e
of V e n e t a e (t. j ulische Alpen), door J. Caesar
gebaand, in Venetië, waaraan de A. Pannonia e
in Pannonië zich sluiten, die niet de Carpathen,
soms A. Bastarnicae geheeten, in verbinding staan.
Een zuidelijken tak van de pannonische Alpen vormen de A. Dalmaticae met den M. Ocra en de
Albii, Albani Montes (t. albanisch gebergte). —
De Romeinen en vervolgens de Grieken kregen
eerst in lateren tijd naauwkeuriger kennis van dit
gebergte, toen de Romeinen meer dan eens gele
hadden om op hunne togten naar Gallië-genhid
en Hispanië en bij liet ten onder brengen der
Alpenbewoners, daar te komen. Aan Hercules
schrijft de overlevering het reuzenwerk toe van het
eerst dit gebergte te zijn overgetrokken. Later heb ben gallische legerscharen dit meermalen ondernomen. De Romeinen hadden verscheidene wegen
over de Alpen gebaand, waarvan die over de cottische Alpen en den Matr; lnaberg voor de kortste
gehouden en het meest gebruikt werd; andere wegen voerden over de Zee- Alpen, de penninische

en de grajische. Naar Germanië voerde voornamelijk de weg over den Splugen, ten N. van het
Lacus Larius (L. di Como) en een andere van
Tergeste (Triëst) over de carnische Alpen. De
togt van Hannibal over de Alpen, in den tweeden
punischen oorlog, is de eerste waarvan wij naauwkeurig kennis dragen. Polybius, die hem beschrijft, zag de Alpen gedeeltelijk zelf. De juiste
plaats van den overtogt is tot heden nog onzeker,
hetzij men Polybius volge, of het vaak duister
berigt van Livius met hem trachte overeen te brengen. Volgens den eerste trok Hannibal over den
kleinen Bernhard, volgens den andere over den
M. Cenis. Z. verder Hannibal.
Alphesiboea, 'AAc zat'Ç3ota, dochter van Phegeus, vrouw van Alcmaeon (z. a.), die haar bij
een vernieuwde vlaag van waanzin weder verliet.
Den moord, door hare broeders aan hem gepleegd,
toen hij voor zijne tweede vrouw Callirrhoë liet
halssnoer en den sluijer van Harmonia kwam halen, wreekte zij door hen te laten ombrengen
(nxoP. 1, 15, 15.).

Alphéus, 'AXytt4 , t, Alfco, Rufia, de grootste
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rivier van den Peloporuiesus, 16 m. lang. Zijn
lang nog twijfelachtige loop is, volgens het onderzoek van Rosz en Curtius, geheel in overeenstemming met Pausanias (5, 7. 8, 44.), aldus: hij ontspringt bij Phylace op het gebergte Parnon en
stroomt noordwaarts tot in de omstreken van Tegea. T e g e n w o o r d i g wendt hij zich daar als Sa
naar het N. 0. en verdwijnt in Catabo--randpotm
thren. V r o e g e r daarentegen stroomde hij N. W.
waarts, verdween bij het Boreongebergte onder den
grond, kwam bij Asea weder te voorschijn, zonk
clan weder in Catabothren weg en kwam eindelijk
in het Z. gedeelte van de vlakte van Megalopolis
bij Pegae weer boven, tot aan de stad Heraea
N. W. waarts dan W. waarts stroomend, waarna
hij langs Olympia zich in de ionische zee ontlastte,
terwijl hij tevens over 't algemeen de grensscheiding vormde tusschen Triphylië en Elis. Volgens
Strabo en Pausanias stond hij in de streek, waar
hij voor de tweede maal verdwijnt door een onderaardsch natuurlijk kanaal, met de niet ver van
daar verwijderde bronnen van den Eurotas in ver
kaart van Kiepert wijst zijn-bindg.Derot
loop naauwkeurig aan. De Alpheus is de waterrijkste ader van den Peloponnesus, zijne zuidelijke.
takken (bronnen van den Carnio) liggen niet meer dan
3 mijlen van de messenische golf, de noordelijke ontspringen slechts 5/4 mijlen van de cor inthische golf.
Onder zijne bijrivieren zijn vooral merkwaardig,

links : de' Carnio, Achelous en Diago; regts : de
Helisson, de bekoorlijke naauwelijks 1000 voet
lange Brentheatesbron, Lado (Rufia, waarnaar
thans de geheele rivier heet), Erymanthus, Cladeus
bij Olympia. Het herhaalde verdwijnen der rivier
heeft aan de mythe stof gegeven tot het verhaal
van de nymph Arethusa, die door den riviergod vervolgd wordt (ovID . MET. 5, 513 . VIRG. AEN. 3, 694.).
Als god is hij namelijk een zoon van Oceanus en
Tethys (HEsIOD . THEOG. 338.). Als jager vervolgt
hij met zijne liefde de insgelijks jagende nymph
Arethusa. Deze ontvlugt hem op het eiland Ortygia, in de haven van Syracuse en verandert daar
in eene bron. Doch Alpheus in een stroom veranderd, duikt in de zee en stroomt onder zee door
tot naar Ortygia, waar hij zich met Arethusa vereenigt (PAUS. 5, 7, 2. verg. OVID. MET. 5, 572-641.).

Eene kleine afwijking van deze sage stelt de arcadische Artemis in de plaats van Arethusa, die
door Alpheus, 't zij tot aan Letrini in Elis, waar
zij zich door het besmeren met slijk onkenbaar
maakte, of tot in Ortygia, vervolgd werd. Op
beide plaatsen had Artemis Alpheaea een tempel.
Ilsium, eene der oudste etrurische steden aan
de kust bij Caere, na den eersten punischen oorlog
rom. colonie (LIV . 27, 38.). In de buurt had

aan de adriatische zee, liet tegenw . dorp Altino,
een municipium, welvarend door handel, stapelplaats
voor den handel tusschen Italië en de noordelijke
streken ; vele prachtige villa's maakten dat oord tot
een tweede Bajac (MART. 4, 25 TAO. RIST. 3, 6.).
Altis. z. Olympia.
Alyattes, ' AXuctTi^s, zoon van Sadyattes, koning van Lydië van 617-560 v. C. Een onder
zijn vader reeds begonnen oorlog met Milete zette
hij voort, doch beleedigde daarbij Athene door het
verbranden van haren tempel, en werd, in eene
ziekte vervallen, eerst weder gezond, nadat hij haar
twee nieuwe tempels gesticht had, daar het orakel
van Apollo te Delphi hem vóór het herbouwen
van den tempel elk antwoord weigerde (UDT. 1,
16, 25.). In 't jaar 590 geraakte hij in oorlog
met den medischen koning Cyaxares. Bij Sardes
werd voor hem na zijn dood een prachtig gedenk teeken opgerigt (HOT. 1, 93.), hetwelk meer dan
6 stadiën in omtrek was.
Albe, 'AXu3i, volgens Iiomerus (IL. 2, 856.)
stad der Halizonen aan de N. kust van KleinAzië, rijk aan zilvermijnen.
Aluntium of Haluntlum, stad op Sicilië, bij de N. kust, niet ver van het tegenw, Caronia (CIC . VERB . 4, 23.).

Aluta, z. calceus, onder kleeding.
A.lyzia, ' AXu x&(xEN. HELL. 4, 65. ALXuC(a),

stad in Acarnanië, t. Porto Caudill, 15 stadiën van do
kust. In den tempel van Hercules vond men eene
voorstelling van de gevechten van dien god, door
Lysippus vervaardigd.
Alveus, z. Indus,
Amalti téa, 'A.crlMkta, naam, die in do oude
sagen zeer dikwijls voorkomt, de afleiding is onzeker ; volgens de verklaring van Bo*ttiger stond zij
in verband met de cretensische overlevering van
de geboorte en opvoeding van Zeus, die haren
oorsprong vond in het geloof, dat de jonge god
door eene geit gezoogd en met honig gevoed was
geworden, waaruit de geschiedkundige legende een
koning Melisseus met zijne dochters gemaakt heeft,
die den god in een voor drinknap gebruikten horen
zijn voedsel bragten. Hoe nu daaruit vervolgens
de horen des overvloeds, cornu copiae, ontstond,
daarover z. Ache 1 o u s. Volgens Ovidius (FAST .
5, 120 en v.) daarentegen stootte de geit Amalthea
zich eens een horen af tegen een boom; door eene
nymph werd hij met groene kruiden omwonden,
met vruchten gevuld en aan Zeus gebragt, die het
beeld onder de starren plaatste, doch den horen
zelf aan de nyrmphen, die hem opgevoed hadden,
schonk, opdat zij daarin eene nimmer opdroogende voorraadsbron zouden bezitten. --- 2) Bij
Tibullus (2, 5, 67.) is zij enne sibylle, verschillende van die van Cumae.
Amalthéum, ook Amalth a, een landgoed van Atticus in Epirus, rijk met plataanboomen beplant, hetwelk vooral in den zomer om zij ne bekoorlijke ligging een aangenaam verblijf verschafte. Het droeg dien naam, omdat het waar
oorspronkelijk een oud heiligdom der-schijnlk
nymph Amalthea was, hetwelk Atticus door beeld werk, op de mythe van Amalthea betrekkelijk, liet

Pompejus een landgoed, Alsiense (Cxc . MIL . 20.).
Althaea, z. Meleager..
Altheménea, 'AX4r^µgvr^s, zoon van den
cretensischen koning Crateus. Ten gevolge eener
godspraak, dat zijn vader door hem het leven zou
verliezen, verliet hij, om dezen gruwel te ontgaan,
vrijwillig Creta en begaf zich naar Camirus, op het
eiland Rhodus. Doch zijn vader, vol verlangen naar
zijn eenigen zoon, stevende hem na, landde op het
eiland, en werd in den nacht door zijn zoon, die verfraaijen (CIC. LEGG. 2, 3, 7. AD ATT. 1, 13, 1.
hem niet herkende, gedood. Vol wanhoop dwaalt 16, 15, 18. 2, 20, 2.). Cicero legde daarnaar een
A. in de wildernissen rond en verkwijnt van hart- dergelijk verblijf aan op zijn Arpinum (AD . ATT .

zeer (DIOD. 5, 59.).
Altinum, stad in het gebied der Veneti in
Gallia transpadana, aan den mond van den Silis,

1, 16, 18. 2, 1, 11.).

Al utanicae pylae, 'Aµavtxal 7tuXac, het dal
aan liet uiterste einde van de golf van Issus (t.

Amantia Amazones.
golf van Scanderoen) is geheel door een bergschakel
ingesloten, die den algemeenen naam van A m an u s draagt; de pas in de westelijke keten, ten W.
van Issus, waardoor Alexander uit de groote cilicische vlakte in het dal doordrong, heet van daar
ook Pylac Amanicae (' Aµavf ass r`óXat) ; de oostelijke keten aan den O. rand der golf, regt naar het

Z. loopend, heeft verscheiden passen: 1) den noordelijksten, uit dc vlakte tegenover Issus O. waarts
naar Boven - Syrië, gewoonlijk insgelijks P. A. geheeten; hierdoor kwam het perzische leger in den
rug van de Macedoniërs ; 2) den middelste, digt bij
de golf, waar het gebergte de zee nadert, bij de
rivier Cersus tusschen Issus en het latere Alexandrië, gewoonlijk P. Syriae (naauwkeuriger bij XEN.
1, 4, 7tXat 'ris KtXtx(ac xal upía^, t. pas
van Bailan) geheeten ; als grensscheiding van beide
landen is hij versterkt en kronkelt zich in zeer
smalle bogten voort, die hier en daar ongebaand
zijn. Langs dezen trok waarschijnlijk de jonge Cyrus op zijn marsch van Myriandrus (z xEN . t. a. p.) ;
3) den zuidelijken, die over het zuidelijkste gedeelte
van den Amanus Z. waarts naar het dal van den
Orontes voert, gewoonlijk slechts P. Syriae geheeten, door de beide laatste was Alexander reeds
naar het zuiden opgerukt, toen liet perzische leger
door den N. pas hem in den rug viel ; daarom
moest hij door den laatsten weder terug naar Issus,
zoodat hij in den slag Z. waarts, Darius N. waarts
stond (KIEPERT, Erläut. z. hist. Atlas, bl. 13, verg.
ook ML TZELL op Curt . 3, 20, 13 .).
Amantia, stad in grieksch Illyrië (cie . PHIL .

ANAB .

11, 11. CAES. B. C. 3, 12, 40.).
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Amaitfa, 'Aµ Eattc, t. Amasija, versterkte stad
in Pontus, aan de beide oevers van den Iris, residentie der koningen van Pontus, geboorteplaats
van den aardrijkskundige, Strabo.
Amásis, Aegyptenaar van afkomst, doch sluw,
was een gunsteling van koning Apriës, dien hij op
zijn togt tegen Cyrenaïca vergezelde. De ongelukkige afloop dezer onderneming en de ondergang
van een groot gedeelte des legers, verbitterden do
Aegyptenaren, zoodat zij tegen Apriës opstonden.
Amasis, die het oproer zou stillen, sloot zich bij hen
aan en werd tot koning uitgeroepen, terwijl Apriës
bij Momemphis geslagen, gevangen genomen en
op verlangen van het vertoornde volk ter dood
gebragt werd. Nu regeerde Amasis van 570-526
en bevorderde naar vermogen den bloei en de welvaart van zijn rijk. Het verwijt aan zijne voorgangers gedaan, het uitlokken namelijk van buitenlanders en het begunstigen van den handel met
vreemde landen, trof hem niet minder, want hij
stond aan de Grieken toe zich in Aegypte te vestigen en daar tempels te bouwen, zelfs nam hij
eene grieksche vrouw ten huwelijk; maar daarvoor
schonk hij aan de aegyptische priesters rijke giften en zorgde voor den bouw van verscheiden
tempels (HDT . 2, 172 en v.). Amasis verbond zich
met Croesus tegen Cyrus, doch toen gene overwonnen en van zijn rijk beroofd was, voorkwam
Amasis een aanval van den perzischen koning door
schatting te betalen. Na den dood van Cyrus
vatte zijn zoon Cambyses de plannen zijns vaders
weder op en besloot Aegypte te veroveren, waartoe hij, behalve door de rijkdommen die hij daar
hoopte te vinden, ook nog werd aangezet door
eene persoonlijke beleediging van Amasis. Amasis
beleefde echter den ondergang van zijn rijk niet,

Amanuensis, z. S e r v u s.
Amánu, m o n s, een tak van den cilicischen
Taurus (STRABO 11, 535.), t. Almadagh, hoog en
steil; oudtijds door roofzuchtige volken bewoond, hij stierf in 526 v. C. (irn . 3, 1 en v.).
die Cicero als stadhouder van Cilicië in de nood
Amastris, ook 4 eetris of Amestrine,
om hen te beoorlogen, waar--zakelijhdbrgtn dochter van den Perziaan Oxyathres, broeder van
door hij zich den titel van imperator verwierf Darius Codonlannus, en vrouw van Craterus (ARR.
(CIC. AD FAM. 2, 10. 3, 8. 15, 4. AD ATT. 5, 20.). 7, 4.). Later van hem gescheiden, in 322, trouwDoor dit gebergte liepen verscheiden passen, z. de zij met den tyran Dionysius van Heraclea, en
Anianicae pylae.
na diens dood met Lysimachus van Thracië (302.).
Amaracus, dp apaxo;, een schoone, sterk Door dezen verstooten, regeerde zij met wijsheid
riekende bloem, die zeer veel tot het vlechten van over Beraden, dat zij van haar tweeden man ge kransen gebruikt werd. Die van Cyprus waren erfd had, tot dat zij in 285 door haar eigen zonen
het meest in trek (viRG . AEN . 1, 693 . PLIN . 21, 11.
22, 93 . CATULL . 61, 6.). Ook werd er eene olie
uitgetrokken, oleum of unguentuna ainaracinum, die

vermoord werd. De stad bij Homerus (IL. 2, 853.)
Setamus gehecten, gelegen op een landtong in

Paphlagonië, ruim en smaakvol gebouwd, werd,
na hare scheiding van Lysimachus, door haar tot
residentie gekozen en naar haar genoemd. Zij liet
haar zeer vergrooten en bevolkte haar met de inlijknamige rivier (t. Kizil Ozên) en van de caspi- woners van eenige naburige steden (PLIN . EP. 10,
behe zee. Herodotus (1, 125.) noemt hen een 99 . MEL. 1, 19. STRAB. 12, 540 en v.).
stam der Perzen.
Amata, vrouw van koning Latinus en moeder
Amarynceus, 'Aµapuy%eug, zoon van Onesi- van Lavinia, had hare dochter aan Turnus ten
machus of van Alector, koning der Epeërs in Elis. huwelijk beloofd en verzette zich daarom vijandig
Augëas nam hem tot mederegent aan, omdat hij tegen Aeneas, tegen wien zij den oorlog verwekte.
hem in den strijd tegen Hercules hulp verleende. Toen zij vernam dat Turnus gesneuveld was, bragt
Zijn zoon Diores voerde de Epeërs in 12 schepen zij zich zelve om (viRG. AEN . 12, 600.).
naar Ilium en sneuvelde door de vuist van den
Amáth .s (untis) 'Aµa&obc, zeer oude stad
'l'hraciër Pirous (IL. 2, 622. 4, 518.). Aan de op de Z. kust van Cyprus, een der 9 hoofdplaat

fijn en welriekend eene kostbare waar was.
Amardi of Mardi, 'Alidp ot, Mcpóot, krijgshaftig volk in Medië, in de nabijheid van Bene ge -

kampspelen bij zijn lijkfeest nam Nestor deel

eiland, met een beroemden tempel-senvaht

(IL. 23, 630.).

van Aphrodite, die met Adonis hier vereerd werd

Amarynthu s, 'A ic puvDos, vlek der Eretriërs
op Euboea, met een tempel van Artemis.
Amasenus^, t. Amaseno, rivier in Latium,
ontspringt op het gebergte der Volscen, stroomt
langs Privernum in den Ufens en ontlast zich met
(lezen door (le pontijnsche moerassen in zee.

(HDT . 5, 105. OV ID . AM. 3, 15, 15.). In de nabijheid van de stad vond men veel metaal - mijnen,
vooral van koper (ovJD . MET . 10, 220, 530.).
Arnazónes, 'Aµa;dvsc, een mythisch krfjgsvolk van vrouwen, dat zijn hoofdzetel had in de
stad Themiscyra, aan de rivier den Ther}nodon in
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Cappadocië. Van daar zouden zij in Scythië aan
den oever van de Palus Maeotis en den Tanais
gekomen zijn (HDT. 4, 110--117.). Volgens eene
andere legende, kwamen zij van daar naar den
Thermodon. Zij duldden geene mannen in haar
land, maar ter voortplanting van haar geslacht,
hielden zij gemeenschap met hare naburen, de
Gargareërs, aan den voet van den Caucasus. De
jongens werden door haar gedood of naar hunne
vadersgezonden, de meisjes hielden zij bij zich en
onderwezen ze in de kunst des oorlogs. Zij brandden haar de regterborst af, omdat deze in den
oorlog hinderlijk was ; zoo verklaart de overlevering ten onregte den naam Amazonen (van d en
p c 6 ). De Amazonen deden verre krijgstogten,
van Seythië tot in Thracië, van Thermodon tot
in Syrië en in de voorste deelen van Klein -Azië.
Toen zij in Lycië koning Iobates aanvielen, werd
haar leger door Bellerophon vernield (IL. 6, 186.).
In Phrygië streed de jeugdige Priamus tegen haar
(IL. 3, 189.), later echter kwamen zij hem tegen
de Grieken te hulp, met welke zij meermalen handgemeen werden. Zelfs zouden zij naar Athene
gekomen zijn, om Theseus te beoorlogen, die aan
den Thermodon tegen haar gevochten en hare
koningin Antiope (of Hippolyte) weggevoerd had.
Vele lateren beschouwen de Amazonen als een
zuiver mythisch volk, anderen nemen een geschiedkundigen grondslag aan en vinden den oorsprong
van de fabel der Amazonen en van hare verspreiding, in de vrouwenregering en den vrouwenadel,
die bij vele oude volken in zwang was, en voornamelijk daarin bestond, dat de adel door de moeder
niet door den vader werd voortgeplant. Waar deze gewoonte heerschte, zoo als bij de volken in
de streken van Scythië tot aan den Thermodon,
in Lycië en andere plaatsen, daar zouden de
Amazonen gewoond of daarheen hare krijgstogten
gerigt hebben. Daar verder hare godsdienstige
vereering voornamelijk aan Ares en aan Artemis
Tauropolus zou gewijd zijn geweest, daarom schreef
men haar de stichting van vele steden in KleinAzië toe, waar Artemis vereerd werd, zoo als
Ephesus, om welke reden zelfs latere uitleggers
haar voor tempeldienaressen van Artemis en priesteressen van Luna houden. De legende van hare
gevechten met de Grieken, vooral met Hercules
(z. a.) en Theseus, de vertegenwoordigers van de
verspreiding van grieksche beschaving, schijnt ontstaan te zijn uit den tijd, toen voor 't eerst grieksche coloniën aan den Pontus Euxinus in vijandige aanraking kwamen met de daar wonende
barbaarsche volkstammen. De Amazonen werden
dikwijls door de kunst voorgesteld, en wel als
kloeke, krijgshaftige vrouwen, meest te paard, gewapend met een strijdbijl, een speer, een schild
in den vorm van een halve maan, een boog
en pijlkoker, een gordel om de lenden en een
zwaard aan een over de borst hangenden bandelier.

Ambacti, een celtisch (gallisch) of liever germaansch woord andbahis, oudd. ampaht, de vasal,
dienaar, niet, zoo als Scaliger doet, van ambigere
af te leiden (cAES. B. G. 6, 15.), 't welk ook (3, 22.)
door soldurii schijnt verstaan te moeten worden;
zij waren uit vrijen wil cliënten van een magtig en
aanzienlijk patroon, en volgden hem als zijn volk
in den oorlog, en mogten hem daar in het uiterste
gevaar niet verlaten (7, 40.).
Ambarri, gallisch volk bij den Arar (Saone),

ten oosten van de stamverwante Aeduërs (CAms.
1, 11, 14.).
Ambarvalis hostía en ambarvale
NacriIcium, een offerdier en offer, dat de
rom. landlieden in de lente, gewoonlijk op een
dag in Mei, aan Ceres of eene andere landelijke
godheid bragten, onder gebeden voor het goed
gelukken der veldvruchten. Het offerdier werd
vooraf door een vrolijken troep landlieden om de
akkers rondgeleid, van daar de naam (vIRG. ECL.
5, 75. G. 1, 338. TIB. 2, 1, l.).
Ambiani, nog te herkennen in den tegen
naam hunner oude hoofdstad Samaro--wordigen
briva, Amiens, een belgisch kustvolk, dat 10000
man tegen Caesar op de been bragt, maar zich
toch spoedig moest onderwerpen (CABS. B. , G. 2,
4, 15. 5, 26 en op m. p.).
Autbiórix, aanvoerder der Eburonen, een
gallischen volkstam in België. Caesar bevrijdde
hen van de schatting die zij aan de Aduatucers
betalen moesten. In 't jaar 55 v. C. brak, op aan
een opstaud-hitsngvaAmborxeCtilcus,
der Eburonen uit tegen de Romeinen, die onder
den legaat Q. Titurius Sabinus in hun land gele
waren, waarbij deze bijna allen werden om--gerd
gebragt. Ook andere gallische volkstammen werden door Ambiorix opgeruid, vooral de krijgszuchtige Nerviërs. Doch Caesar, op het punt om naar
Italië terug te keeren, kwam spoedig oprukken en
versloeg de Galliërs. Hij kon evenwel Ambiorix
niet in handen krijgen en niets anders uitrigten,
dan het gebied der Eburonen, tot straf voor het
oproerig gedrag van Ambiorix, zoo vreeselijk verwoesten, dat deze zich in zijn eigen land niet meer
B. G.

veilig rekende (CAES. B. G. 5, 26-5L 6, 5. 8, 24.).

Later zou hij over den Rijn zijn getrokken en daar
eene wijkplaats gevonden hebben (FLOE. 3, 10, 8.).
Ambitus, het dingen naar een staatsbetrekking, aldus geheeten naar de oude gewoonte der
candidaten, om op het forum en het marsveld
rond te gaan en de burgers om hunne stem te
vragen (VARRO DE L. L. 5, 28.). Zoo lang armoede
en eenvoud van zeden nog heerschende waren,
ontstonden er geene misbruiken, welke eerst in het
leven werden geroepen met de toenemende heerschzucht en onwaardigheid der verschillende mede
Sedert dien tijd werd ambitus ook gehee--dingers.
ten de strafbare mededinging, door omkooping,
waaraan de candidaten door behulp van sequestri,
divisores en interpretes zich op de schaamtelooste
wijze schuldig maakten ; z. ook s ó d á l i c i u m.
De geoorloofde middelen van mededinging leeren wij het best kennen uit Q. cie. DE PET.
CONS., de ongeoorloofde uit tallooze berigten bij
Cicero, Plutarchus en a. De eerste wetten tegen
misbruiken noemt Livius (4, 25. en 7, 15., lex
Po e t e l i a), doch deze hadden slechts betrekking op onbeduidende vormen. Gewigtiger was liet
edict van den dictator C. Maenius, 314 v. C., (Liv.
9, 26.); maar tegen omkooping kwam eerst in 181
V. C. de lex Cornelia B a e b i a tot stand, welke
in 166 door de lex Cornelia Fulvia gevolgd
werd (LIV. EP. 47.). C. Marius maakte als volkstribuun de lex Maria (FLUT. MAR. 4.). maar desniettegenstaande namen de omkoopingen steeds
toe en de lex Fa b i a schijnt zonder gevolg gebleven te zijn (cie. MUR. 34.). De behoefte riep
in 67 v. C. de lex Aelia Calpurnia in 't leven, welke de schuldigen met geldboete bedreigde
en van elke latere mededinging uitsloot. Daarop
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verschenen verscheidene strenge SCC. en het laatste liet Cicero als consul tot wet verheffen, de lex

T u l l i a, in 63 v. C. (cie. muR. 23.). De straf
was nu verbanning voor 10 jaren. De lex A uf i d i a, die eene grootere boete vaststelde, werd
weinig toegepast, en de lex L i c i n Ia was slechts
tegen de s o d a l i c i a gerigt (z. a.). De lex Po mp ej a, 52 v. C., bevatte nog hardere bepalingen en
strafte met levenslange verbanning. Maar het kwaad
was ongeneeslijk, de wetgevers zelve volgden hunne bepalingen niet op, ut vel coeluiii r u e r e
modo magistratuur ad2piscantur exoptent,
Varro bij NON. Onder zulke omstandigheden was
de monarchie wenschelijk, want daaronder kon de
ambitus niet zoo zonder paal en perk gedreven
worden. Daarom maakte Octavianus in de lex
Julia (18 v. C. en 10 jaren later vermeerderd
en verbeterd) mildere bepalingen en bedreigde
slechts het gebruik maken van middelen van geweld met verbanning. Met Tiberius neemt de oude ambitus een einde en krijgt nu eene nieuwe
rigting, door het werven van stemmen bij den senaat, op welk ligchaam het kiesregt des volks gedeeltelijk was overgegaan. Nu werden dezelfde
middelen en kunstgrepen in de curie aangewend,
als vroeger in de volksvergaderingen, zoodat Trajanus door de wet maatregelen tegen dat kwaad
nemen moest ( PLIN . EP. 6, 19.). Toen echter de
invloed van den senaat steeds minder werd en de
hooge ambtenaren en gunstelingen van den keizer
door hun dienstbetoon bij dezen den meesten invloed verkregen, kocht men hen om, en ambitus
heette toen het koopen van ambten door omkooping der keizerlijke vrienden en gunstelingen.
Ambivius Turpio, L., uitstekend tooneelspeler te Rome ten tijde van Terentius. Men
roemt zeer zijne levendige en indrukwekkende voordragt, hij werd met Aesopus en Roscius vergde-

ter verkwikking door de genade der goden verstrekt (IL. 19, 353.). Doch dezen worden daardoor niet onsterflijk, want slechts het voortdurend gebruik heeft zulk eene krachtige werking.
Lijken worden er door voor verrotting bewaard
(IL. 19, 38.). — Ook nog eene welriekende zuiverende zalf heet ambrosia (iL. 14, 170.).
Ambrysus, ''Aµ(3puao;, "AµPpuaao;, t. Distomo, stad in Phocis, in een vruchtbaar dal ten O.
van het Cirphisgebergte, werd door de Thebanen
in den oorlog met Philippus door een dubbelden
muur versterkt. Daar waar de weg van Panopeus
naar Delphi met dien van Ambrysus zich vereenigt,
was de axtar' óió;, ook -rp'oao; of tpsls x^XzuDot
geheeten, waarop Oedipus zijn vader Laïns doodsloeg.
Ambubajae, een woord dat van het syrisch
komt, eigenl. fluitspeelster, toonkunstenares, volgens
NOR. SAT. 1, 2, 1.

vormden zij eene soort van

gilden (collegia) (met eigen privilegiën onder het
opzigt der policie?); zij staken met geheele scha ren naar Italië over, waar zij dan bij feestelijke
gelegenheden optraden, op de fluit, de harp of
tamboerijn speelden, daarbij dansten, de herbergen
rondliepen en overigens om hare afzetterijen berucht

waren (iuv. 3, 66.).

Ambulatio, beteekent even als ons woord
wandeling, zoo wel het wandelen zelf, als deplaats waar men gaat wandelen, even als c o e n a ti o,
de eetkamer. Bij het krijgswezen heet a m b u l at 10 de oefening van het voetvolk in het marscheren bij gelederen op de maat in den gewonen pas
(plenus grades) en in den gezwinden pas; verg.
decursio en exercitia ar?norttnz.
Ambulatoriae, z. t u rr e s, onder beleg e-

rIn g,

Amburbium, ook amburbiale sacriocium, verg. a in b a r v a le, een godsdienstige
optogt, die jaarlijks of volgens een afzonderlijk
senaatsbesluit, wegens een de stad bedreigend
ken (C[C. DE SEN. 14. TAG. OR. 20.).
Ambracia, 'A43pnxía, 'Aµrpaxícc, t. Arta, gevaar, gehouden werd, soms ook gevierd bij vroaanzienlijke stad in Acarnanië, digt bij den Arachthus lijke gelegenheden als een dankfeest, onder andeen 80 stadiën ten N. van de kust van den naar ren bij de bevrijding van Rome van de schrikverhaar genoemden -Sinus Arnbracius (golf van Arta), wekkende nabijheid van Hannibal. Men trok door de
eene colonie, door de Corinthiërs omstreeks 660 straten en om de muren der stad (SERV. AD VIRG.

V. C. aangelegd, onder Pyrrhus tot zetel der ko- ECL. 3, 77 . LUCAN 1, 592 en v. SIL. 12, 752.).
Amenanus, 'Aµxvavós, rivier op Sicilië, die
ningen van Epirus verheven, met een prachtigen
tempel van Athene en verscheiden kasteelen : Am- op den Aetna ontspringende door Catana stroomde;
bracas, Cranea en de Acropolis op den berg nu en dan droogde zij uit (ovJD. MET. 15, 279.).
Htppc v his (LIV. 38, 4. TRUC. 2, 80. 3, 113 . PLUT.
PYRRII. 6. ARISTOT. POL. 5, 3, 4.).

Ambracius sinus, z. Ambracia.
Ambrónes, volk van celtischen stam, hetwelk
met de Cimbren en Teutonen tegen de Romeinen
te velde trok en te gelijk met genen door Marius
verslagen werd; hunne woonpaats is niet juist aan
te wijzen (PLUT. MAR . 19.).

Ambrosia, uµppoaia, uit ^C - µ - ^(JoTÓ,, nam.

&8w, of zooveel als d»avaala, spijs der onsterflijkheid, spijs der goden, terwijl nectar, v*x rup, van
vrl = vs en x rdw = XTetvw of xlp afgeleid, den
drank der goden beteekent. Beiden zijn de voor
onsterflijkheid en eeuwige jeugd der-warden
goden en brengen het godenbloed ixwp voort (iL.
5, 340.). Duiven, het zinnebeeld van spoed en
van uitheemschheid, brengen de ambrozijn uit
het W. aan Zeus (OD . 12, 63.); volgens Bene latere opvatting ontspringt zij bij het slaapvertrek
van Zeus in het Elysium. Niet alleen de goden,
ook hunne paarden gebruiken ambrozijn (IL. 5,
777.) ; ook wordt zij soms aan Benige stervelingen

Amentum, de riem aan de lans of de werpspies, waardoor men bij het afwerpen meerder
vaart kon bijzetten.
Ameria of um, aanzienlijk municipium in
Umbrië, t. Amelia, geboorteplaats van den door
Cicero verdedigden S. Roscius Amerinus.
Antetliystus, d lvaro;, waarschijnlijk dus
genoemd naar zijne kracht om de wijndampen tot
zich te trekken en van een roes te bevrijden (van
a en µaDów (PLIN . 37, 9, 40.) ; een edelgesteente
van violetblaauwe kleur, dat meestal voor diep gesnedene steenen gebruikt werd. Naar de kleur
heetten arnethystina of vestes ameth. purperkleurige
kleederen (MART . 1, 97, 7. auv. 7, 136.), die tot
de prachtigste en kostbaarste behooren. Bene zachte weinig dronkenmakende druivensoort heette daarom bij de Grieken amethystus, bij de Romeinen inerticula (Pr.IN. 14, 2, 4. COLUM . 3, 2, 24.); en
dµ^i}►uata cpdp Luxa waren kunstmiddelen, om de
dronkenschap te voorkomen of te verdrijven.
Amicus. Wanneer een foedus en societas een
staatsregtelijke band waren, dan beteekende anaicus
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slechts eene zedelijke betrekking en werd deze naam daante van een ram of van een man . met den kop
als onderscheidings- en eeretitel zoowel aan enkele van een ram, met omwonden horens, hetwelk vol
uit den dierenriem voor-gensMiutolhk
personen (vooral verbonden met rex) als aan gebede volkstammen gegeven, om ze aan Rome te de voorjaars nachtevening is en Ammon zelf alzoo
verbinden. Evenzoo vindt men fratres en consan- het jaar opent en de jaargetijden regelt. Het ontguinei gebruikt. Zoo wordt ook Ariobarzanes staan dezer gedaante verklaart Herodotus (2, 42.)
(CiC. AD FAM. 15, 2, 4.) Eusebes et Philoromaeus aldus : Hercules wilde volstrekt Zeus eens zien,
maar deze weigerde dit steeds; eindelijk echter,
genoemd.
op lang aanhouden van Hercules, vilde Zeus een
Aminlas^, 'Aµncvias, z. A e s c h y 1 u s.
Amipslas, 'AµEC4 k , blijspeldichter en tijdge- ram, trok de vacht aan, zette zich den afgesneden
noot van Aristophanes, op wien hij tweemalen de kop op en vertoonde zich zoo aan hem. Sedert
overwinning behaalde (424 en 41 5 v. C.) ; hij maakten de Aegyptenaren het beeld van dien god
wordt door hem onder de lage potsenmakers ge- met den kop van een ram. Zijn voornaamste tem
liet beroemde orakel lag in de schoone-pelmt
rekend. Van zes stukken zijn nog eenige fraghem gewijde oase Ammonium. Het orakel, dat
menten over.
Amisia, -ius, ' Aµáato; of 'Aak, t. Eems, slechts door teekens antwoord gaf, werd ook bebevaarbare rivier in het land der Bructeren, die zocht door Cambyses op zijn mislukten togt (HDT.
bij hare uitwatering groote moerassen vormde. 3, 26.) en door Alexander den G., dien het voor
1)rusus leverde in 12 v. C. den Bructeren hierop den zoon van den god erkende (CURT. 4, 29,

5 en v. ARR. 3, 4.). Curtius vermeldt (4, 31, 24.)

slag (TAO. ANN. 1 , 60.).

Amisodáru9, 'Aµteth c poe, lycisch vorst in dat, wanneer het orakel geraadpleegd werd, het
Klein-Azië, wiens zonen Alymnius en Maris voor uit smaragden en andere edelgesteenten vervaar
beeld van den god door priesters in een-dige
Troje mede streden en door de zonen van Nestor gedood werden ; ook hij was het, die het fa- gouden schip werd rondgedragen, aan welks beide
belachtig monster de Chimaera opvoedde (HOM. IL. zijden vele zilveren schepen afhingen, terwijl vrouwen en meisjes met een kunsteloos lied volgden,
16, 317 en V. HESIOD. THEOG . 319.).
Amisus,' Aµca6S, t. Samsoen, sterke stad in Pon- om de gunst van den god voor een onbedriegelijk
tus, aan de golf van denzelfden naam, misschien door antwoord te verwerven; dit berigt wordt door later
de Atheners gesticht (APP. B . MITHRID . 8, 83.), afwis gevonden gedenkteekenen der kunst bevestigd.
Ammonium, ró 'Aµµwvtov, oase midden in
selend met Sinópe, zetel van Mithridates, die het,
door het aanleggen van Eupatoria, liet vergrooten de libysche woestijn, t. Siwah met vele bouwvallen,
12 dagreizen ten W. van Memphis, 5 dagreizen
(CIC. PRO L. MAN. 8.).
Amzternum, oude, eertijds niet onbelangrij- ten Z. van Paraetonium, was 40 stadiën lang en
ke stad in het land der Sabijnen, t. Amatrica, ge- breed. Magtige priesterstaat met veel • handel, beboorteplaats van den geschiedschrijver Salustius roemd door den tempel en het orakel van Ammon, door de heilige bron der zon en door groote
(LIV. 10, 39. 21, 62. 28, 45.).
Ammianus iarcelliuu , uit Antiochië zoutmijnen (Sal Ammoniacum, Salmoniak).
Ammonius, bijgenaamd Saccas, Best. 241
in Syrië, leefde onder de keizers Valens en Valen
eeuw. Hij trad-tianusohebgdr5. n. C., uit Alexandrië, was een geboren christen,
vroeg in de krijgsdienst en streed onder Julianus ging echter weder tot het heidendom over en werd
-

tegen de Perzen, later ook in Germanië en Gallië.

Daarop begaf hij zich naar Rome en vervaardigde
hier zijn groot geschiedkundig werk : rerurn gestarum libri XXXI, waarvan echter slechts de
laatste 18 boeken voor ons zijn bewaard gebleven,
welke de geschiedenis van de jaren 352-378
bevatten. Het werk begon met het jaar 91 n. C.
dus met de laatste jaren der regering van Domitianus, en kan alzoo als een vervolg van Tacitus
en Suetonius beschouwd worden. 1)e tot ons gekomen boeken behelzen behalve de geschiedenis
van zijnen tijd, waarover Ammianus als ooggetuige
en deelgenoot schrijft, belangrijke schilderingen van
de zeden der volken en aardrijkskundige berigten.
De stijl is dikwijls stroef en gezocht, soms echter
welsprekend en op vele plaatsen kort en kernachtig ; zijne voorstelling is onpartijdig.
Ammón of Hammon, ook Amoen, "Aµµwv,
oorspronkelijk eene in Lybië en Aegypte vereerde
godheid, die door de latere Grieken, wegens eenige
overeenkomst tusschen het orakel van Ammon en
Dodona, met Zeus vereenzelvigd werd, zoodat hij
sedert bij de Lacedaemoniërs, te Thebe in Boeotië,
Aphytis in Pallene, Olympia enz. tempels en altaren verkreeg. Op dezelfde wijze kwam zijn dienst
later ook naar Rome (CATULL. 7, 5. LUCAN. 9, 511.).
Waarschijnlijk hebben Aethiopiërs uit Meroë zijne
dienst naar Thebe (Diospolis) in Boven-Aegypte
gebragt, vanwaar zij zich naar Libye, Cyrena'ica en
Numidië verbreidde. Hij werd vereerd in de ge-

de stichter der nieuw platonische wijsbegeerte, daar

hij om den voortgang van het christendom tegen
te werken, de verschillende wijsgeerige scholen,
vooral die van Plato en Aristoteles zocht te ver
Als schrijver was hij niet werkzaam; maar-enig.
meer als leeraar door mondelijke voordragt. -2) A. uit Aegypte, vlugtte in 389 n. C., toen Theodosius daar de heidensche tempels liet verwoesten, naar Constantinopel, waar hij een werk schreef:
,tapt óµo'wv zo.71 ótxpópwv Xl^swv, over het gebruik
van woorden van gelijke beteekenie. – 3) A. zoon
van Hermias, gaf te Alexandrië omstreeks 500 n.
C. onderwijs in de wijsbegeerte en was ook als
mathematicus bekend. Hij was een aanhanger van
de nieuw platonische school. Behalve andere
werken schreef hij ook verklaringen op Porphyrius
en Aristoteles.
'Aµvrl aría, een algemeene staatkundige maatregel, waardoor bij omkeeringen in het staatsbestuur,
die dikwijls met groote gruwelen gepaard gingen,
de bovendrijvende partij verklaarde, dat zij het
kwaad niet wilde gedenken, dat haar door de tegenpartij berokkend was (Toi; o'aXkot; ou µvr amagovvrI;, r^µoxpxTOUµsvot TO X0L tóv evvszoXETIvov,
leest men bij TRUC. 8, 73. van de Samiërs). Niemand mogt dan over eene in der tijd begane staat
misdaad ter verantwoording geroepen-kundige
worden, 't geen soms ook op andere overtredingen
der wet werd uitgebreid. Sporen eener amnestie
vinden wij hij Solon; de beroemdste echter, bij
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uitnemendheid zoo geheeten, is die van Thrasybulus, na het verdrijven der 30 tyrannen, waardoor
de nog steeds bedreigde eendragt in den staat weder hersteld werd (304 v. C. onder den archont
Euclides). Uitgezonderd waren slechts de 30 en
de 11 ; doch ook aan hen werd, zoo zij wilden, verantwoording vergund. De eed, waardoor de amnestie bekrachtigd werd, is bij Andocides (MYSTER.
90.) bewaard gebleven : xai o vrjatxaxrjaw cwv
7toXt'rwv ov^s'I, 7tXrj v Twv Tptáxo'Ta xocl ttuv vSsxa,
ouos roóTwv, oc av &4X-1 ev4uvac ot^ovat Tij; upXrjS
vi ; rj p^ev. Z. ook 9 v ó EX a.
AmnINus, 'A.µvtaós, havenstad van Cnossus op
Creta, aan eerie rivier van dien naam, reeds bij
Homerus (oD. 19, 188.) genoemd.
Amor, z. E r o s.
Amorgus, 'Aµop7ós, t. Amorgo, klein eiland
der Sporaden, waar de dichter Simonides was geboren ; bekend door zijn lijnwaden. Onder de
rom. keizers was het een verbanningsoord (TAC.
ANN. 4, 30.).

Ampelius, Lucius, waarschijnlijk een tijdgenoot van Theodosius den G., schrijver van een
werk, getit. liber memorialis, een uittreksel van de
merkwaardigste gebeurtenissen der geschiedenis,
in eenvoudigen stijl. Vroeger werd het veel op
de scholen gebruikt.
Ampélus , "AµrEXos, voorgebergte op de W.
kust van het eiland Samos tegenover Icarië
(STRAS . 14, 637.) : nog

een kaap van dien naam
komt voor in het gebied van Cyrene in Africa.
Ampelusia, N. westelijk voorgebergte in
Mauritanië bij het Fretum Gaditanum (straat van
Gibraltar), (rLnN. 5, 1.), bij de inlanders Cotta of
Cotes (ai KthTEts) geheeten (STRAB . 17, 82 5.).
Amphêa, • N Aµpsta, stad in Messenië, aan
den Amphitus, bekend wegens den roof van laconische meisjes door messenische jongelingen bij
den nabijgelegen tempel van Artemis Limnatis,
't welk aanleiding gaf tot den eersten messenischen
oorlog.

Amphiale, z. Attica.

oorlog een tijd lang 'Oyireta geheeten, in het N.
van Phocis (HDT . 8, 33 .), met een heiligdom van
Dionysus, die aan de inwoners de gaaf zou geschonken hebben, om in den slaap geneesmiddelen voor te schrijven.

A.mpliietyone^t, 'Aµc^txruovss (eigenlijk
'AµpexTiovez van dµcp( en xthw, %Ti:w, zooveel als

7teptx2Eovz;, omwoners, vervormd naar den naam
van den heros Amphictyon,), heetten bij de Grieken de naburige volken van een heiligdom, welke
zonder op stamverscheidenheid te letten, in een
verbond (A m p h i c t y o n i e,'At.ptx ruovía) vereenigd
waren, ter verdediging van het heiligdom, ter gemeenschappelijke feestviering en ter wederkeerige
inachtneming van het volkenregt, met name van
menschlievende gebruiken in het onderling oorlogvoeren. Zulke vereenigingen waren geenszins als
of- en defensive bondgenootschappen tegen bui
vijanden opgerigt, en ook moeten zij-tenladsch
niet verward worden met de vereenigingen van
stamverwante plaatsen, die, op grond harer verwantschap, ter gemeenschappelijke feestelijke ver
hunner nationale godheden bijeenkwamen-ering
en, ofschoon van elkander onafhankelijk, toch
hunne algemeene belangen in gemeenschappelijke
bijeenkomsten bespraken. De beroemdste Amphictyonie is de pylaeische of die van D e 1 p hi en
T h e r m o p y 1 a e, bij uitnemendheid het Amphictyonen-verbond geheeten. Reeds in den voorhistorischen tijd was het gesticht en bevatte 12
volkstammen, die in den oudsten tijd in Thessalië en de naburige landen woonden, maar in den
historischen tijd (ook de coloniën namen er deel
aan) in magt zeer verschillend waren, te weten :
Thessaliërs, Boeotiërs, I)oriërs, Ioniërs,
Perrhaebers, Magneten, Locriërs, Oe taeërs of Anianen, phthiotische Achaeers, Maliërs of Meliërs, Phocensers en
D o l o p i ë r S. Ook al de coloniën der bondgenooten hadden deel aan het verbond, daarentegen
waren alle overige Hellenen, zoo als Arcadiërs,
Aetoliërs er van uitgesloten, ofschoon het somtijds TÓ xotv&V TWV TW, wv avVÉlptov of TÓ TWv

A.mphiiaráus 'Aµptcpuoc, uit Argos, zoon
van Oïcleus (of van Apollo) en Hypermnestra, van `Ekk. afuvJlptov, een commune Graeciae concilium
vaders zijde afstammende van den ziener Melam- (cic. 1NV. 2, 23, 69.) heet. Het kon echter op
pus (oD. 15, 244.), ook zelf een groot ziener en dezen naam geen aanspraak maken, omdat, zoodroomuitlegger en een held die deel nam aan de als in den phocensischen oorlog en in de heilige
calydonische jagt, den Argonautentogt en den eer- oorlogen gebleken is, het alle raagt miste om
sten theb. oorlog (z. A d r a s t u s). Adrastus, met zich naar buiten te doen gehoorzamen. De oor
wiep hij eerst te zamen regeerde, was door hem
betrekkingen bleven tot in 346 v. C.-spronkelij
uit Argos verdreven ; later echter verzoende hij bestaan, in welk jaar, na het eindigen van den
zich weer met hem en huwde zijne zuster Eriphy - phocensischen oorlog, Philippus van Macedonië
le. Zonen van haar zijn Alcmaeon en Amphilo- de plaats der Phocensers innam en de Lacedaechus. Toen Adrastus den eersten togt tegen The- moniers ophielden aan de stem der Doriërs deel
'

be ondernam, wilde Amphiaraus niet mede trekken, daar hij den ongelukkigen afloop voorzag.
Doch Eriphyle, door Polynices met het onheil
aanbrengend halssnoer van Harmonia omgekocht,
haalde hem over om er aan deel te nemen (oD.
11, 326.). Toen nu de argivische helden overwonnen waren en van Thebe vlugtten, werd hij bij de
rivier Ismenus met zijn strijdwagen in de . aarde
verzwolgen en onsterflijk verklaard. Sedert werd
hij als een god vereerd, eerst te Oropus, later te
Argos en op a. p. In de nabijheid van Oropus
had hij op de plaats, waar hij in de aarde verzonken was, een tempel'Agytupstov (Amphiaréum)
met een beroemd orakel ; daarnaast was de bron

te hebben (waarvoor waarschijnlijk Delphi kwam).
Het hoofddoel van het verbond was bescherming
van en toezigt op de verbondsheiligdommen
en de daarmede zamenhangende godsvereering en
feestvieringen, met name het deiphische orakel
en sedert 586 v. C. de pythische spelen, alsmede
in het handhaven van menschlievende beginselen
in de onderlinge vriendschappelijke, zoowel als
vijandelijke betrekkingen. Somtijds was hare
werkzaamheid op algemeene vaderlandsche belangen gerigt, zoo als bij het versieren van het gedenkteeken voor de bij Thermopylae gesneuvelde
Spartanen (HDT. 7 , 228 .). Dit blijkt ook uit den
eed der Amphictyonen bij AESCHIN. DE F. LEG.
van Amphiaraus.
§. 115.) : „ geen der steden van de Amphictyonie
Amphiclëa, 'Alt?ZU.ca, na den heiligen ooit tot den grond toe te slechten, in tijd van vrede
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of oorlog aan geene den toevoer van water af te snij jong geboren kind, op den 5. of 7. dag na zijne
heiligdom van den delphischen god met alle-den,ht geboorte (van daar de namen gf36oµat of é136o dc,
krachten te beschermen. " Het was geen verbond
van verdediging naar buiten, ook mengde het zich
niet, volgens zijne grondstellingen, in de inwendige staatkundige aangelegenheden der bondgenooten, hoewel het zich soms, zoo als door Philippus en Alexander van Macedonië (neon. 17, 4. PAUS.
7, 10, 2.) als werktuig ter bereiking van zelfzuchtige plannen liet misbruiken. -- Wat betreft de
inwendige inrigting van het verbond, die aan
A c r i s i u s, een mythischen koning van Larissa in
Thessalië, werd toegeschreven, het hield jaarlijks
twee bijeenkomsten, in het voorjaar, gewoonlijk,
doch niet zonder uitzondering, te Delphi, in den
herfst gewoonlijk bij de Thermopylae, bij den
tempel van Demeter Amphictyonis te Ainthéla,
alwaar zich ook een heiligdom van den mythischen
stichter van het verbond A m p h i c t y o n bevond,
die te Thermopylae of over de Locriërs zou geheerscht hebben en door velen voor den attischen
koning van denzelfden naam gehouden wordt.
Waarschijnlijk is het verbond ontstaan door het
ineensmolten van twee Amphictyoniën, de pylaeische van Demeter en de delphische van Apollo.
De afgezanten der afzonderlijke steden, die den
bondsraad uitmaakten, ook Amphictyonen geheeten, waren verdeeld in i e p o µ v i. o v s Q en
rc u A a y ó p a t (-ot), wier onderlinge verhouding door
de ouden niet vermeld wordt en ook nu nog niet
is uitgemaakt; ieder staat zond misschien een
Hieromnemon en drie Pylagoren; ook werden in
Athene gene door het lot, dezen door keuze benoemd. Waarschijnlijk behoorden de Hieromnemonen oorspronkelijk tot de delphische en de
Pylagoren tot de pylaeische Amphictyonie en behield men na de ineensmelting beide soorten van
gezanten, de eene ter vertegenwoordiging van de
dienst van Demeter, de andere van Apollo. De
vergadering der Hieromn., zooals ook de geheele
raadsvergadering, heette auvdoptov. De twaalf
deelhebbende volkstammen hadden in den ge- 1
meenschappelijken raad ieder 2 stemmen, dus in
't geheel 24, en wel zoo, dat de stammen, die in
verschillende zelfstandige staten verdeeld waren,
Of in het uitbrengen der stemmen onderling afwisselden, Of dit voor goed aan één staat opdroegen. Augustus veranderde deze regeling, en wij
vinden in het geheel 30 stemmen, welke onder
de afzonderlijke, van de vroegere deelnemers zeer
verschillende staten, willekeurig verdeeld werden
(b. v. Actium met 6 stemmen). Naast den Amphictyonenraad wordt ook nog eene &xxAiaía vermeld, eene algemeene vergadering, bestaande uit
le gezamenlijke aanwezige burgers der bondstaten. -- Behalve de pylaeische Amphictyonie worden nog vermeld die van C a 1 a u r i a op het eiland van dien naam (Hermione, Epidaurus, Aegina, Athene, Prasiae, Nauplia en het minysche

Orchomenus) en van 0 n c h e s t u s in Boeotië, die
zich beiden aan den zich daar bevindenden Apollotempel aansloten, en de d e 1 i s c h e om den
tempel van den delischen Apollo, welke de omliggende cycladische eilanden bevatte, waarmede
ook de delische t h e o r i e der Atheners in verbinding stond. Of deze vereenigingen echter van
den beginne af eigenlijke Amphictyoniën waren,
is nog de vraag.
'AcQcPóca, ra, bij lateren -q áµcptópoµ E a, een familiefeest der Atheners, waarop het

18o1Lu6a f7ncv,6ExdT1 4uety of &a'rtczaat), door
het om den huishaard rond te dragen, in de familie opgenomen en aan de hoede der huisgoden
werd aanbevolen ; van daar de naam (v. dtiyi -apaµEiv ; volgens eene andere opvatting omdat de
bloedverwanten, bij gelegenheid dat het kind zijn
naam ontving, er om heen liepen). De huisdeur
werd met olijvenkransen versierd als het kind een
jongen was, was het een meisje, met wollen banden. Er werd een feestmaal aangerigt voor vrienden en bloedverwanten, welke daarbij geschenken
(yevd#Xtot 66astt) aanboden, en zich met het gezin
aan luidruchtige vrolijkheid overgaven. Op den
10. dag had een dergelijk feest plaats, &xdrr geheeten. Dan vereenigden zich weder vrienden en
bloedverwanten om een offer en een maaltijd
(6ExcTr^v Hety en &artav), en dit feest gold zelfs
bij den regter voor een bewijs, dat het kind door
den vader als echt (Tvri acos) was erkend. Ouders
en vrienden, ook slaven, bragten het kind geschenken, en men gaf het zijn naam, wat evenwel
ook reeds bij het eerste feest kon geschieden.
Amphilochus, 'Aµcpt'Xoxoc, zoon van Amphiaraus, broeder van Alcmaeon (z. a.) nam deel
aan den oorlog der Epigonen tegen Thebe, vervolgens aan den troj. oorlog. Na de terugkomst
uit Troje, begaf hij zich met den ziener Mopsus,
naar Cilicië, waar hij Mallus stichtte (STRAB. 14,
4.), vervolgens naar Acarnanië, waar hij Argos
Amphilochicum bouwde. Van hier begaf hij zich
weder naar Cilicië, doch sneuvelde in een gevecht
met Mopsus. Hij werd te Athene en Mallus als
een ziener vereerd (HoM. OD. 15, 248 .

TRUC .

2,

68. PAUS. 3, 15, 6.).

Amphion, 'Aµcp(wv, ovos, 1) zoon van Zeus

en Antiope, dochter van koning Nycteus van
Thebe. Amph. werd met zijn tweelingbroeder
Z e t h u s te Eleutherae geboren, te vondeling gelegd en door herders opgevoed. In beide broeders ontwikkelde zich een geheel verschillende inborst; Zethus werd een geoefend doch Onbeschaafd
herder en jager, terwijl Amphion zich op de zachte
kunsten der Muzen toelegde en in gezang en snarenspel genoegen vond. Hunne moeder werd
door L y c u s, die na den dood van zijn broeder
Nycteus te Thebe de regering aanvaardde, en door
diens vrouw D i r c e gevangen gehouden en mishandeld. Zij vlugtte naar hare zonen, en deze
trokken nu tegen Thebe op, sloegen Lycus dood,
bonden Dirce aan de horens van een stier en
wierpen vervolgens haar lijk in eene bron, die
naar haar Dirce genoemd werd. Deze strafoefening, aan Dirce gepleegd, is in marmer voorgesteld door Apollonius en Tauriscus van Rhodus,
in de grootste nog bestaande antieke groep „ de
fa r n e s i s c h e s t i e r." De tweelingbroeders maakten zich meester van de regering van Thebe, bemuurden de stad (on. 11, 260. alwaar Antiope
dochter van Asopus heet). De steenen der muur
zouden op het geluid der lier zich van zelve hebben
zaamgevoegd. Zethus huwde met Thebe, dochter
van Asopus, Amphion met N i o b e (z. a.). Amphion en Zethus liggen te Thebe in een- gemeenschappelijk graf. Beide heetten de Dioscuren
met witte paarden van Boeotië (EUR. PHOEN . 609.)
en op vele plaatsen van Boeotië komen zij voor
als stedestichters en veroveraars. Nycteus en Lycus, afkomstig uit Hyria, worden vermeld als
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voogden der Cadmiden Labdacus en Lalus, door kreeg ten tijde der Romeinen weder een zelfstanwelke laatsten Zethus en Amphion zouden verdre- dig bestuur.
Amphitheatrum, z. T h e at r u m.
ven zijn; dit geheele geslacht verschijnt in Thebe
als een oorlogzuchtig koningsgeslacht naast en -. Amphitrite, 'AµcptTp trl, dochter van Nereus
tegenover dat van Cadmus. -- 2) Amph., koning en Doris, vrouw van Poseidon (HES. THEOG . 243,
van Orchomenus in Boeotië (Hom. OD. 11, 283.). — 930.). Zij wilde eerst ongehuwd blijven en nain
3) Amph., aanvoerder der Epeërs in den troj. daarom, toen Poseidon haar ten huwelijk verlangde, de vlugt tot Atlas, doch Poseidon zond haar
oorlog (IL . 13, 692.).
'Aµptopxfa en uµc^wpoala, z. regtsvor- verspieders na, waaronder Delphinus, die haar
vond en tot den god bragt. Homerus gewaagt
dering, attische.
Amphipólis, 'Aµc^f7toXt;, naar hare ligging meermalen van haar als eene godin der baren,
tusschen twee armen van den Strymon aldus ge- onder wier magt de zeemonsters staan, doch bij
heeten, werd in oude tijden ivvca ó6oi, de 9 we- hem is zij nog niet de vrouw van Poseidon. Bij
gen, genoemd, en lag in het 0. van Macedonië Hesiodus baart zij den god der zee drie kinde(HDT . 7, 114.). Oorspronkelijk bewoonden de ren, Triton, Rhode en Benthesicyme (de
krijgshaftige Edoniërs deze streek en verijdelden in de diepte golvende). Eene bijzondere vereering
langen tijd de pogingen van Aristagoras van Mi- werd haar niet bewezen, ook kent de mythologie
letus (HDT . 5, 124.) en der Atheners, om daar eene weinig sagen van haar. Uit afgunst zou zij Scylcolonie te vestigen (HDT. 9, 75. TRUC. 4, 102.). Ia in een zeemonster veranderd hebben. Haar
Eerst in 437 v. C. gelukte het aan Agnon, zoon naam beduidt bij de dichters dikwijls de zee. Door
van Nicias, de Edoniërs te overwinnen en Am- de kunst werd zij gelijk aan Aphrodite voorgephipolis te stichten. Daar de Atheners meestal steld, met eene kap in den vorm van een vischGrieken van andere stammen hierheen zonden en net en kreeftscharen om den schedel, op dolfijnen
slechts weinige burgers uit Athene zich daar ves- of zeepaarden gezeten, of rijdende op een zeeschelp
tigden, helden de inwoners, na de inneming der door dolfijnen getrokken. Bij de Romeinen werd
stad door den Spartaan Brasidas in 424, gemak- S a 1 a c i a (van salum = &A;) met haar verwiskelijk tot de Spartanen over en wilden zelfs eeni- seld.
ge jaren later bij den vrede van Nicias de opper
Amphifryo, 'AµcpcTpuwv (wvoc), zoon van
Athene niet meer erkennen (THUG . 4,-magtvn den koning van Tiryns Alcaeus en kleinzoon van
103. 5, 18.). Alle pogingen van Athene, om de Perseus, doodde onwillekeurig E 1 e c t r y o, die op
stad weder te onderwerpen, mislukten, zelfs de een togt tegen Pterelaus en de Taphiërs hem zijne
dappere Iphicrates vermogt niets tegen haar. dochter Alcmene in bescherming gaf. Van deze
Philippus van Macedonië won de stad in 35S, bloedschuld werd hij gezuiverd door Creon van
nadat zij reeds eens in het bezit der Macedoniërs Thebe, dien hij aanspoorde om deel te nemen aan
geweest was, en hield haar in zijne magt, ondanks den strijd tegen Pterelaus, waarvoor Creon eischal de pogingen der Atheners, gedurende vele ja- te, dat Amph. een wilden vos dooden zou. Amph.
ren, om hem haar weer te ontnemen. Ook zijne verzocht nu, om den vos, die volgens een orakel
opvolgers bleven er meester van. Onder de heer niet te vangen was, in te halen, van den Athener
werd zij de hoofdstad van een-schapijvnRome Cephalus den hond, die alles kon inhalen. Beide
gedeelte van Macedonië. De regeringsvorm was dieren werden door Zeus in steenen veranderd.
tot op het bestuur van Brasidas, democratisch, Pterelaus werd door zijne dochter van zijn gouden
vervolgens aristocratisch, doch later kreeg de de- haar beroofd, waaraan zijne onsterfelijkheid ver
mocratie weder de overhand. Hare gunstige lig
werd koning van Taphos.-bondewas,Amph.
aan den mond van den Strymon, bevorderde-gin Vervolgens keerde hij naar Thebe terug, huwde
door een bloeijenden handel hare welvaart, waar- Alcmene, bij welke hij Iphieles verwekte, terwijl
toe ook de rijke mijnen in haar gebied (TnuC. 1, zij bij Zeus moeder werd van Hercules. In een
108. IIDT. 5, 23 . LIV . 45, 30.), benevens de voort gevecht met de Minyers werd hij gedood ( HDT .
wijn en olie niet weinig bijdroe--brengiva 5, 59 . APOLLOD . 2, 4, JO.).
gen.
Amphora, van ávacpopa, omdat het oorspr.
Amphis, » Aµc, zoon van Amphicrates, dich- een kan of kom was om te scheppen (dvayEpF-tv)
ter van de middelbare comedic, bepaalde zich in en dus naar zijn werk een d.µcpopeu; (doch geen
de meeste zijner 26 stukken tot de meer eenvou- zamentrekking van dtiytrpopsuc), een schepvat met
dige materiële toestanden des maatschappelijken twee ooren (ansae), van waar diota (&íwTos) HOR.
levens in een dorren zedeprekenden stijl. Eenige OD. 1, 9, 8.) ; rond, van boven in een naauwen
vrij uitvoerige fragmenten zijn bewaard gebleven. hals (collam) toeloopende, in den regel van ge'Au.cpta^3rlteiv en a ptaÇ3ritr^atc, z. erf bakken steen, op de pottebakkersschijf vervaardigd,
-regt,aisch. zelden van glas of geel marmer (onyx). Soms
Amphissa, Aµptaaa, stad van de ozolische waren zij met een snuit om te schenken (nasiLocriërs in eene door wouden ingesloten berg- terna, CAT. R. R. 11, 3.) voorzien, en liepen van
vlakte (HDT . 8, 32.). Zij was zeer oud. Daar de onderen spits toe, om in de uitgeholde bladen der
bewoners zich veroorloofd hadden, om de aan de pronktafel (abacus) gezet te kunnen worden. Zij
vervloeking prijsgegeven akkers der Crissaeërs, die dienden niet alleen om wijn in te bewaren, maar
zich aan tempelroof hadden schuldig gemaakt, te ook voor olie, honig, enz. De op vaten uitgegiste
bebouwen en daar eene colonie aan te leggen, wijn werd op amphorae getapt (di ffundi) en bleef
werd op aandrang der Atheners door de Amphi- dan in deze kruiken, die met een kurk (cortex of
ctyonen tot een heiligen oorlog tegen hen besloten, suber) gesloten (HOR . OD. 3, 8, 9.), of ook wel
waarin Philippes van Macedonië het opperbevel met gips besmeerd werden, in de voorraadkamer
verkreeg en de stad verwoestte, 340-339 v. C. op de vliering (horreum of apotheca) liggen, tot
Later verhief de stad zich weer, die door hare dat hij gebruikt werd. Het jaar en de soort werd
bijna onneembare Acropolis versterkt was, en er opgeschreven of op afzonderlijke tafeltjes (les-
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serae) daarbij aangeduid. - Buitendien is het de
Amyeus, N Aµuxot, 1) zoon van Poseidon, een
gewone vochtmaat, waarnaar men gewoonlijk re- ervaren vuistvechter, met wien de vreemdelingen,
kende, anders quadrantal; zij was verdeeld in 2 die in zijn gebied landden, vechten moesten. Toen
urnae, 8 congii, 48 sextarii, 576 cyathi. De her- de Argonauten op de kust der Bebryciërs in Bileiding tot de tegenw. maten geeft BECKER op, thynië, waar hij heerschte, aanlandden, werd hij
GALL. 2, 159.

Ainphoteruti. 'Aµpótspog, 1) zoon van Alemaeon, broeder van Acarnan; na den dood des
vaders werden de beide knapen, volgens den wil
van Zeus, spoedig volwassen en wreekten den dood
huns vaders (APOLLOD . 3, 7, 6.). -- 2) Trojaan
door Patroclus geveld (HOM. iL. 16, 415.). - 3)
Broeder van Craterus en bevelhebber op de vloot
van Alexander den G . (CURT . 3, 3, 19. 4, 23, 14
en v. ARR . 3, 2, 3 en v.).
Amphrysus, "Aµcppuaoc, riviertje aan de
kust van Thessalië, dat zich in de pagasaeische
golf ontlast, aan welks oevers Apollo gedurende 9
jaren de kudden van Admetus weidde (vIRG. G.
3, 2. APOLL . RH. 1, 54.). Soms is het wel eens
verwisseld met de stad Ambrysus bij Delphi, vanwaar VIRG. AEN . 6, 398., Ambrysia vates voor

door Pollux in een vuistgevecht gedood. -- 2)
Centaur, die op de bruiloft van Pirithous door
de Lapithen werd doodgeslagen (OVID. MET. 12,
245 en v.) - 3) Zoon van Priamus, togtgenoot
van Aeneas, sneuvelde in een gevecht met Tur nus (VIRG. AEN. 12, 509.).
Amulius, z. Numitor.

Amymónc, z. D a n a u s.
Amyntae, 'Aµóvra;, naam 1) van verscheiden

macedonische koningen, voornamelijk van een zoon
van Arrhidaeus, die koning Pausanias in 394 v.
C. van de regering beroofde en bij zijn dood (370)
drie zonen, bij zijne vrouw Eurydice verwekt,
naliet : Alexander, Perdiccas en Philippus, later
vader van Alexander den G. (JUSTIN. 7, 4.) ; van
daar heet Philippus (OVID . IB. 295.) A.myntiades, -- 2) van een dapperen veldheer van
Alexander den G., zoon van Andromenes (CURT.
Delphica.
Ampliatio, verdaging van een vonnis, z. 4, 50, 28.), alwaar hij voorkomt als taxiarch,
agminis princeps (7, 2, 10 en v. ARR. 3, 27.), Comperendinatio.
Ampsága, grensrivier tusschen Numidië en 3) van een koning van Galatië, die eerst voor
Mauritania Caesariensis in N. Africa (MELA 1, 6.). Brutus partij trok, later voor Antonius, maar voor
Ampsan.cti lacus, meertje bij Aeculanum den slag bij Actium tot Octavianus overliep (VELLEJ.
in Samnium (t. Lago d'Amsante), waaruit pest- 2, 84.).
Amyntor, 'A^.uvTwp, volgens Ovidius koning
dampen opstegen, weshalve men het voor een ingang
der Dolopiërs, vader van Phoenix, die, omdat hij
naar de onderwereld hield.
Ampyeus, "ANituxos, zoon van Iapetus, zan- bij de minnares zijns vaders aanzoek deed, door
ger en priester van Demeter (Ceres), op de brui- hem vervloekt het vaderlijk huis moest verlaten
loft van Perseus door Pettalus gedood (OVID. MET. 5, (HOM. IL. 9, 432 en v. OVID . MET . 12, 364.). La110 en v.). -- 2) Zoon van Pelias, en vader van ter zou hij door Hercules, dien hij niet door zijn
den beroemden ziener Mopsu (APOLL . RH . 1, 1083.). gebied wilde laten trekken, gedood zijn (APOLLOD.
Ampulla, z. V a s a.
Amyclae, 'A ióxXat, 1) oude, reeds IL. 2,
584. genoemde stad van den Peloponnesus, 20
stadiën ten Z. 0. van Sparta, bij het t. Sclavochori, volgens de overlevering gesticht door Amy-

das, vader van Hyacynthus. De stad behield ook
na den inval der Doriërs hare vrije, achaeische
bevolking, tot dat zij kort voor den eersten mes
oorlog door Teleclus ingenomen werd,-senich
750 v. C., volgens de sage, omdat de bewoners
reeds vaker door een valsch alarm misleid verboden hadden, zulke berigten van het naderen des
vijands te verspreiden; van daar het spreekwoord:
Amyclis taciturnior. In het vervolg was zij nog
slechts merkwaardig door de gedenkteekenen der
Pelopiden en het heiligdom van Apollo (TRUC. 5,
18.). Het oude, 30 ellen hooge, zonder kunst bewerkte standbeeld, was gelijk aan een metalen
zuil, waaraan men een gelaat, handen en voeten
gegeven had; op het hoofd zat een helm, in de
handen droeg het een speer en een boog. Het
stond op een voetstuk met veel verheven beeldwerk versierd, hetwelk ten tijde van Croesus Bathycles van Magnesië gemaakt had. De Spartaanache vrouwen weefden jaarlijks een chiton voor
den god. -- Tyndarus, de man van Leda, moeder
van de Dioscuren, had bier zijn zetel, weshalve
deze ook wel A.myclaei fratres genoemd moor den. - 2) Stad in Latium aan de tyrrheensche
zee bij Terracina, in een ongezonde streek, met
veel slangen ; ten tijde . der Romeinen was het reeds
verlaten : het tacitae Amyclae van VIRG . AEN . 10,

2, 7, 7.).

Amyrtaeus 'Aµuptatos, Aegyptenaar die met
den libyschen vorst Ingrus een opstand in Aegypte verwekte tegen den perzischen koning Arta-

xerxes Longimanus. Nadat Inarus overwonnen
was, hield A. zich nog staande in de lage moe
streken van Aegypte (TRUC. 1, 110. IDT.-rasige
3, 15.).

Ainythaon, 'Aµu0dwv, zoon van Creteus en
van Pylos in
Messenië, vader van Bias en den ziener MelamTyro (HOM. OD. 11, 235 .), stichter

pus (APOLLOD. 1, 9, 11.),
1

Ava f3ok j, z. kleeding der Grieken.
Auaeharsis. 'AváXapat;, naam van een
Scyth van koninklijken bloede, die uit zucht naar
kennis en beschaving door Griekenland reisde en
daar door zijn vernuft en zijn geheelen persoon, als
ook door de eenvoudigheid zijner zeden en levenswijze veel opzien baarde, zoodat zelfs sommigen
hem onder de zeven wijzen telden. In Athene
leerde hij Solon kennen en wijdde zich daar aan
de beoefening der wijsbegeerte. Toen hij echter
na zijne tehuiskomst de grieksche godsdienst invoeren wilde, zegt men dat zijn broeder, koning
Saulius, hem heeft laten ombrengen (EDT. 4, 76.
CIC. TUSC. 5, 32, 90.) . De 9 brieven, die op zijn
naam doorgaan, zijn zeker onecht.
Amaereon, 'Avaxpdwv, beroemd grieksch lier dichter uit T eos in Ionië, van daar ó T ïo,
Teïus. Hij had den manlijken leeftijd bereikt ten
tijde dat Harpagus, veldheer van Cyrus, Ionië ten
onderbragt, 540 v. C., en begaf zich toen
564. doelt zeker hierop met zinspeling op de bo- naar Samos aan het hof van Polycrates, waar
venvermelde sage.
hij tot aan den dood van den tyran bleef (52

Anactorium—Anaxagoras.
V. C.). Van daar begaf hij zich reeds hoog
bejaard, op uitnoodiging van Hipparchus, naar
Athene en bleef daar aan het hof der Pisistratiden tot aan hun val en verdrijving.
Waarheen hij zich toen begeven heeft, is onzeker;
velen nemen aan dat hij weer naar Teos gegaan
en, na den opstand der Ioniërs onder Histiaeus,
naar Abdera vertrokken is, waar hij 85 jaren oud,
volgens de legende, in een wijndruif zou gestikt
zijn. Het is niet zeker of hij, voor dat hij zich tot
Polycrates begaf, zijne woonplaats uit Tees naar
Abdera in Thracië heeft overgebragt. De poësie
van A. is een uitvloeisel der aeólische : zij is even
als deze de uitdrukking van het persoonlijk gevoel en stemt over 't algemeen met haar overeen,
zoowel in uiterlijken vorm als in geest en inhoud;
doch in kracht en in diepte van gevoel staat hij
ver beneden de aeolische dichters Alcaeus en Sappho. Zonder het leven van eene ernstige, zedelijke
zijde te beschouwen, verheugt hij zich slechts over
het genot van het tegenwoordige en schertst luchtig en vrolijk met de hem omringende dingen :
later stelde men zich hem voor als een op wijn
en liefde verzot grijsaard. Liefde en wijn, dans
en gezellig genot was de lievelingstof zijner door
schoonheid en bevalligheid beroemde liederen:
maar eene hoogere vlugt van gedachte en uitdrukking werd er in gemist. Ook in zijne versmaat
ontwaart men ionische zachtheid. Zijn taal, in
't ionisch dialect, is eenvoudig en zweemt naar
proza. 'Weinig in getal zijn de overblijfselen zijner kunst. De zoogenaamde 'AvaxpeóvTsta, Anacreontea, Anacreontische zangen, welke ver
wij nog bezitten, zijn geen van allen, of ten-zameling
minste voor verreweg het grootste gedeelte, van
Anacreon afkomstig, maar het zijn slechts zwakke
navolgingen der anacreontische poësie uit verschil
zelfs zeer late, tijden.
-lend,
Anaetórium, ' Avaxrptov, voorgebergte in
Acarnanië, bij den ingang der ambrac. golf met
eene havenstad der Corinthiërs (THUG. 1, 55.),
wier inwoners Augustus naar Nicopolis lokte, t.
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terugkeerde. Dergelijke feesten werden op Delos
ter eere van Apollo gevierd.
Anaiti., 'Aval rt;, eene aziatische natnurgodheid, die in Armenië, Cappadocië, Medië en ttndere landen op overdreven wijze vereerd en

met de grieksche Aphrodite en Artemis als maangodin vereenzelvigd werd.

'AvaxaAu;t'rrjpta, rá, de derde (of tweede ?)
dag na het huwelijk, waarop de bruid zich voor
de eerste maal ongesluijerd vertoonde, vanwaar de
naam (dva.xaXurtetv).De jonggehuwde vrouw ontving
van den echtgenoot en beiden van bloedverwanten
en vrienden geschenken, die ook dvaxaXumtdptx
heetten en in feestelijker optogt naar het huis der
jonggehuwden gebragt werden. Op Sicilië en elders vierde men ter eere van de met Hades gehuwde Cora anacalypteriën- feesten.
'Av dxsta, ávaxt;, z. Dioscuri.
'Av cxptat;^ z. regtsvordering, attische.
Anphe,
a Avdcpri, t. Nansi, eiland in de aegaeische zee, een der Sporaden, ten 0. van Thera.
Anaphlystuw, 'Avd?kutrroc, t. Anafiso, attische gemeente (demos) aan de W. kust, met eene
haven ; wegens de nabijgelegen mijnen van Laurium was zij versterkt (HDT. 4, 99.).
Anapuw , "Avautoc, 1) rivier in Acarnanië, tak
van den Achelous, (TRuc . 2, 82.). — 2) Rivier op
Sicilië, valt door moerassen ten Z. van Syracuse
in zee, t. Anapo. Bij de dichters komt hij dik
voor als minnaar der bronnymph Cyane-wijls
(o vin. MET. 5, 412. THEOCR. 1, 68.). Himilco

sloeg aan zijne oevers zijn leger op (LIV. 24,
36.).

Auarten, bij Caesar (B. o. 6, 25.) een volkstam
in Dacië, ten N. 'van de rivier de Theiss.
Anse, t. Guadiana (Guadi, Wadi, arabisch:
stroom), een der aanzienlijkste rivieren van Hispanië, zij ontspringt op het lamitanisch gebergte
in 0. Hispanië, maakt de grensscheiding uit tus-

schen Baetica en Lusitanië en valt bij Esuris door
twee monden (t. een) in den atlantischen Oceaan.
Zij is weinig bevaarbaar.
la Madonna.
Anatoelo;mne, dvaroxtap.ó^, is het herleiden
van de niet betaalde jaarlijksche interest tot kapiAnadyomene, z. Aphrodite.
Anaea, 'Avaía, stad in Ionië, tegenover Sa- taal, hetgeen vroeger geoorloofd was en eerst onmos, waarheen in den peloponnesischen oorlog de der de keizers geheel verboden werd (ciC. AD ATT.
samische ballingen vlugtten (Truc. 3, 32. 8, 61.) 5, 21. 6, 1 en v. ).
Anagnia, ' Avayvmx, t. Anagni, hoofdstad der
Auava, Tá "Avaua (HDT . 7, 30.) stad in PhryHernicers in Latium, op een berg waar de via gië, tusschen Celaenae en Colossus aan een zoutPraenestina en Via Lavicana te zamen komen in meer, t. Chardac Ghieul.
een heerlijk oord (Liv. 27, 4. VIRG. AEN. 7, 684.).
'Avauliaxfou Tpac?l, aanklagt tegen hem,
])e bijeenkomsten der Hernicers werden in den die tot de dienst op de vloot geworven, zonCircus mariti7nus gehouden (LIV. 9, 42.). In 305 der zijn schip te verlaten aan den slag geen deel
V. C., kreeg de stad de civitas sine suffragio. nam. Regters waren de strategen ; de straf: atiCicero, die hier eene villa had, noemt haar een mie. Z. ook Strategen.
municipium (PRO Dom. 30.).
Anaxagoras, 'Ava xyópa;, grieksch wijsgeer,
Anagno®tes, zva lvwcrri^, ook lector, eene die op een belangrijk keerpunt in de geschiedenis
slavensoort uit de klasse der servi literati, een voor der wijsbegeerte staat en gewoonlijk tot de oude iowetenschappelijk gevormde man-lezr,dowin nisehe school gerekend wordt, waarom hij voor een
zich aan tafel of bij andere gelegenheden voorlezen leerling van Hermotimus en (ten onregte) van Anaxi..
liet. B. v. Augustus, zelfs als hij niet slapen kon, menes (cle . NAT . D. 1, 11.) doorgaat. Hij was geAtticus, de oude Plinius en a. (SUET. AUG. 78. boren te Clazomenae in Lydië, 500 v. C., ongeNEP. ATT. 14. PLIN. EP. 3, 5. 9, 36.).
veer een tijdgenoot van de wijsgeeren Democritus,
Anagt gia, Tá 'Ava1wyta, feest van de af- Empedocles, Parmenides, Zeno; hij trok zich van
reis, gelijk KaTayw' yta van de terugkomst. Zulk de openbare aangelegenheden terug en wijdde
een offerfeest werd voornamelijk op den berg zich aan de beoefening der wetenschappen. Na
Eryx in Sicilië gevierd, waar men zich verbeeldde veel gereisd te hebben, kwam hij 30 of volgens
dat de aldaar vereerde Aphrodite zich op zekeren anderen 45 jaren oud naar Athene (456 v. C.) juist
tijd, te gelijk met de aan haar geheiligde duiven, in het schitterendste tijdvak van Pericles, met wien
naar Libye verwijderde, en na 9 dagen weder hij een vertrouwelijken omgang aanknoopte. Daar-

62

Anaxander--Anchesmusr

enboven waren Euripides en Thycydides zijne leerlingen. Eindelijk werd hij van godloochenarij
(aaipeta) aangeklaagd, doch door Pericles van de
doodstraf bevrijd, 't zij dat deze zijne vrijspraak
bewerkte of hem in de vlugt behulpzaam was,
't zij dat zijn vonnis slechts verbanning inhield;
volgens sommigen werd hij wel vrijgesproken, doch
verliet vol wrevel de stad en stierf te Lampsacus
meer dan 70 jaren oud. Als wijsgeer had hij niet
alleen de verdienste van deze wetenschap uit
Klein -Azië naar Athene overgebragt te hebben,
maar ook in haar zelve een meer geestelijk beginsel
der dingen gevonden te hebben. Dit is bij hem
de vo;, die tevens in eene bepaalde betrekking
staat tot de scheppende kracht der wereld : bµou
7tCcvTwv óvrcuv xal psµouvTwv Tóv áitecpov yp6vov,
x(v acv JµMroc Tav vouv %a( &caxpivac (AR]STOT.
"vs. 8, 1.). Ook scheidde hij dit formele beginsel (&vdpyet) van de stof (óuvaµtc) ; dit bestaande
evenwel, de afgezonderde stof, bestond in zichzelf
uit aan het geheel gelijke deelen, die tevens niet
onder het bereik der zinnen vielen (du6ta); dit zijn
de beroemde óµotoµspi7, later 6 .ocoµ4petac geheeten.
Alles is gemengd behalve de vovG, deze alleen is
eenvoudig, onvermengd en zuiver (ubcXouc, dµcyr^G,
xuaap6G). Ook met de aangenomen astronomische
voorstellingen stemde hij niet in : de zon hield hij
voor eene vurige massa (po thcupoG), de maan
voor een duister, door de zon verlicht ligchaam
met bergen, dalen, woningen, enz. -- Zijn werk
,:Epl pew, dat ook door de ouden zeer geroemd
werd, is niet tot ons gekomen.
Anaaander, 'Avd^av6poG, koning van Sparta
gedurende den tweeden messenischen oorlog, uit het
geslacht der Eurystheniden (HDT. 7, 204.).
Anaaandrides, 'Ava^avapi iG, van Camirus
op het eiland Rhodus, blijspeldichter te Athene
380 v. C. Een man van een uitstekend karakter,
met een helderen blik, een fijn verstand en
een scherp waarnemenden geest. Hij was de eerste blijspeldichter die liefdes-tooneelen in zijne
stukken bragt. Hij schreef 65 stukken, waarvan
er van dertig de namen bekend zijn ; ook bestaan
er nog eenige fragmenten.

Anaxarehnu, 'Avd^ap oG, van Abdera, ver
-gezldAxanrG.opzijetgnvrkreeg den bijnaam su6atµovex6G. Men verhaalt dat
de tyran Nicocreon hem liet doodmartelen, om
Bene hem aangedane beleediging te wreken (cie.
T[USC. 2, 21.).

ren Thales, leefde aan het hof van Polycrates op
Samos, waar ook Pythagoras en Anacreon zich
ophielden. Hij stierf kort na 546 v. C. Hij zou
de eerste geweest zijn die over wijsgeerige en natuurkundige onderwerpen schreef, irepl puawc, over
de vaste sterren, over de spheer, ook maakte hij een
1tEPf µaTrpov van het land en de zee, waarschijnlijk eend
soort van landkaart. Wiskundige uitvindingen, een
zonnewijzer en een hemelglobe, enz., worden hem bovendien toegeschreven, verg. cie DE DIV . 1, 50, 112.
Als grondstof of beginsel (dpx1j) nam hij aan het
oneindige (TÓ dxscpov), dat hij echter niet naauwkeuriger bepaalde : want dat de aanhaling bij
ARISTOT. METAPH . 1, 8., dat er nog eene grondstof
aangenomen werd, die digter dan lucht en dunner
dan water was, bepaaldelijk op hem zou zien,
v olgt ook niet uit cie. ACAD. 4, 37, 118. Wel
echter ' zeide hij er van, dat zij irdVTa 7rEptE rev
.

xal 7tcv ra zuÇ3pvv, xad 'rotTO ctvac Tó heiov• dc á

-

vaTv
o Yap xadCc^
v ^so v.
Anauiménes, AvaZcµhv% 1) wijsgeer, insgelijks uit Milete, vriend of leerling van Anaximander, geboren tusschen 560 - 548 v. C., in de
plaats van de onbepaalde stof van Anaximander,
nam hij weder eene bepaalde natuurstof tot grond
aan en wel de lucht : uit haar ontstaat alles-beginsl
en alles lost zich weder in haar op : kx 'rourou
Tá 7tdvra r Tvsaaac xal eis ce róv 7tríXty dvaXóFa4ar
otov t c^u rj 1 +iµsT pa dcri p o5aa^ aupxparct áµáG,
xal oXov Tov xoaµov itvrUµa xal arp iepc9xsc (PLAIT.
DE PLAG. PHIL. 1, 3. verg Cie. NAT. D. 1, 10. AC.
h

.

4, 37, 118.). -- 2) Anax., geschiedschrijver uit

Lampsacus, omstreeks 365 v. C., zeer gezien bij
het gevolg van Alexander den G., schreef eene
soort van algemeene geschiedenis, EXArlvcxá, en
daarenboven over de daden van Philippus en
Alexander; er is echter niets van hem over. Ook
de onder de werken van Aristoteles zich bevindende
Rhetorica ad Alexandrum schrijft men aan hem
toe.

0

Anazarbns, 'AvdCapf3oc, of -a, aanzienlijke
stad in Cilicië, bij een berg van dien naam, aan
de rivier ' de Pyramus, vroeger de sterkte Quinda,
later Caesarea ad .dnaz., onder Justinianus en
Justinus dikwijls door aardbevingen geteisterd;
geboorteplaats van den beroemden arts Dioscorides.
Aneaeue, 'AYxaioG, 1) zoon van Lycurgus
nit Arcadië, nam deel aan den Argonautentogt
en de calydonische jagt. Zijn zoon Agapenor,
aanvoerder der Arcadiërs voor Troje (IL. 2, 609.),

A.naailáns, 'Avu iXaoG, ook Anaxilas 1) tyran van Rhegium, afkomstig uit Messenië, maakte stichtte, op zijne terugvaart door storm naar Cyzich met behulp van verdreven Samiërs en Mile- prus gedreven, de stad Paphus, benevens een heisiërs, meester van Zancle in Sicilië, bevolkte daar- ligdom van Aphrodite. — 2) Anc., zoon van Poop de stad met Messeniërs en noemde haar Mes- seidon, koning der Lelegers op Samos, waarheen
sina (HDT . 6, 23. THUC. 6, 5.). Dit gebeurde om- hij uit het cephallenische Salvos eene colonie zou
streeks 497-494 v. C. Na zijnen dood'in 476 nam overgevoerd hebben. Eens voorspelde hem een
een trouwe slaaf Micythus de voogdij zijner zonen wigchelaar, dat hij van een wijnstok, dien hij
op zich, die in 467 de regering aanvaardden, maar juist plantte, geen wijn zou drinken. Als hij nu
reeds na 6 jaren verdreven werden (DIOD. 11, later, ten spot van den wigchelaar, den vollen
48, 66, 76.). -- 2) Anax., dichter van de middel- beker in do hand hield, sprak deze de veel beteebare attische comedie, maker van 18 stukken, dien kenende woorden, die tot een spreekwoord zijn
het minder aan woordenrijkheid dan aan maat en geworden : 7roXX& µSTa^u 7riAsc xóAcxoc xalxe(Aeob
fijn gevoel ontbrak, zoo als nog uit het grootste deel dxpou, multa cadunt inter calicem supremaque lazijner fragmenten blijkt. — 3) Anax., pythagorisch bra. Eensklaps wordt de tijding gebragt, dat een
wijsgeer ten tijde van Augustus, die hem om zijne wild zwijn het land verwoest. Anc. zet den beker neer, ijlt naar buiten en wordt door het wildtooverij uit Italië verbande.
Anaximander, 'Ava^lµxv6poG, zoon van zwijn gedood. Zoo werd het woord van den ziener
Praxiades, geboren te Milete, in 610 v. C., vriend vervuld.
Ancliesinus, 'AYXEaµóG, berg niet ver ten
en leerling van den waarschijnlijk 28 jaren oude-
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Anchiale—Andocides.
N. 0. van Athene, met een heiligdom van
Zeus.
Anchisle, 'A7 tcXrl, 1) stad in Thracië, aan
den Pontus Euxinus, t. Akiali (oviD . TRIST . 1, 9,
36.). -- 2) .us, oude stad in Cilicië, digt bij den
mond van den Cydnus, aan het riviertje Anchi-

aleus (ARR . 2, 5. 2.).
Auchieed, 'AYxiar^s, zoon van Capys en Themis, dochter van Ilus, koning van Dardanus bij
den Ida in Troas gelegen, bloedverwant van Priamus. Geslachtsboom : Zeus, I)ardanus, Erichthonius, Tros, Assaracus, Capys ; de broeder van
Assaracus, was Ilius, vader van Laomedon, wiens
zoon Priamus was (IL.20, 215-240.) . Aphrodite
beminde hem om zijne goddelijke schoonheid en
schonk hem op den Ida of aan den Simois een
zoon, Aeneas (nom. HYMN . IN VEN.). Later zich
op zijn huwelijk met Aphrodite bij de menschen
beroemende, werd hij door Zeus met den bliksem
dood, blind of lam geslagen. In de Aeneïs van
Virgilius wordt de verlamde Anchises bij de inneming van Troje door Aeneas uit de stad gedra.gen (AEN . 2, 701.) en vergezelt hij verder zijn
zoon als trouwe raadsman op zijn langen togt,
tot dat hij op Sicilië ster ft (AEN . 3, 708.), waar
hij op den berg Eryx begraven wordt.
Ancile, een ovaal schild, aldus genoemd, omdat het aan beide kanten uitgesneden was (ancisile van amb en caedo, OVID. FAST. 3, 377 . PLUT.
NUM. 13.). Het ancile was het hoofdwapen der salische priesters. Volgens de sage was het uit den
hemel gevallen, waarop Numa, om het wegrooven
er van te voorkomen, nog 11 anderen van geheel
ddenzelfden vorm liet maken, daar de nymph Egeria
hem had verkondigd dat het lot en het behoud van
Rome hiervan af hing. De salische priesters, aan
wie deze schilden in een heiligdom op den palatijnschen heuvel waren toevertrouwd, droegen ze
jaarlijks eens onder zang en dans door de stad.
Ancóitn, ij 'A1xwv, t. nog Ancona, stad in
Picenum aan de adriatische zee, ten Z. 0. van
Aesis, in een door twee kapen gevormde bogt
of elleboog (van daar de naam) gelegen, de eenige grieksche stad van Midden-Italië, door Syracusers gesticht in 394 v. C. Later rom. colonie
en na het aanleggen van een voortreflijke haven
onder Trajanus eene welvarende zee- en handelstad. Beroemd waren de tempel van Venus, de
triumphboog van Trajanus, de purperverwerijen,
het graan en de wijn der omstreken.
Angiora, cyxupa, het anker ; de uitvinding ervan wordt nu eens aan de Thyrheniërs (Eupalamus), dan eens aan koning Midas toegeschreven,
wiens anker nog in Pausanias tijd in den tempel
van Zeus bewaard werd. In den beginne waren
het groote steenen of keien (Xo1Ywve;), stukken
hout met lood voorzien, en ook wel manden met
steenen of zakken met zand gevuld. Bij Homerus
schijnt het dat de schepen met touwen (?tsíaµa ta)
aan een steen of paal, die op het land stond, bevestigd werden, van daar c►3vat' (oD. 9, 137. 13,
77. 22, 465 ; of dit w aren volgens Nitzsch zware
steenen, om de schepen op het strand aan vast
te leggen, als het water langs de kust te hoog
stond). Later eerst kwamen de ijzeren met tanden
of weerhaken (daov re;, dentes) in gebruik, eerst
slechts met één &tEp6avouot, later met twee dµ?IC;TOl,oc of 4 y(poXot. Elk schip had er verschei.

den, doch 't geen slechts in den uitersten nood
gebruikt werd heette kkp^.l, sacra, van daar sacvczm

angioram soloere, tot het laatste redmiddel zijn toevlugt nemen.
Aneua Martius, waarschijnlijk een kleinzoon van Numa van moeders zijde, was de 4. koning van Rome. Zijne regering duurde van 638-614
V. C. De zorg van zijn bestuur was vooral gewijd
aan de belangen der godsdienst en de bevordering
van den landbouw en den handel, weshalve hij
Ostia aan den mond van den Tiber stichtte. Hij
bevestigde Rome door het versterken van den Janiculus, aan gene zijde van den Tiber, waarover
hij een houten brug liet slaan. In zijne oorlogen
met de Latijnen veroverde hij vele hunner steden
en verplaatste de inwoners naar den aventijnschen
heuvel ; ook behaalde hij eene schitterende overwinning op het latijnsche leger in een grooten
slag bij het stadje Medullia. Hij rigtte zich naar het
voorbeeld van Numa Pompilius, die getracht had
Rome door werken des vredes groot te maken,
zoodat ook Ancus Martins niet gaarne de wapens
opvatte, geheel in strijd met zijn oorlogzuchtigen
voorganger Tullus Hostilius, die Romulus zocht
na te streven. Hij stierf 614 v. C. (LIV . 1, 32
en V. EUTR. 1, 5. CIC. DE IEP. 2. 18.

Ancyra, "A7x'ipa, t. Angora, 1) gesticht door
Midas van Groot-Phrygië, vervolgens hoofdplaats
van de gallische Tectosagen en ten tijde der Romeinen hoofdstad van Galatia prima. Hare gunstige ligging aan den grooten karavanenweg, bragt
haar tot groote welvaart (Angorageiten, wol) (ARIL .
2, 4. CURT . 3, 1. LIV. 38, 24 .). Uit dankbaarheid
jegens Augustus, die haar zeer verfraaide, bouwden de inwoners hem een prachtigen tempel, op
welks zuilen aan den ingang een afschrift van het
door Augustus zelf vervaardigd overzigt zijner regeringsdaden was gegrift, zoo als hij dit aan de
vestaalsche maagden had ter hand gesteld en het
zich ook op zijn mausoleum bevond. Van dit
monumentum of marmer Ancyranum heeft men sedert 1553 belangrijke fragmenten ontdekt. -- 2)
Stad in Phrygië, aan de rivier Macestus. -- 3)
"ATxupat, stad op Sicilië (DIOD. 14, 48.), aan den
Halycus.
,

Andanla, 'Av^av&a, aan het riviertje Charadrus, niet ver van den Neda, zetel van de oudste
koningen van M essenië, uit lelegischen stam, het
vaderland van Aristomenes. Op het einde van
den tweeden messenischen oorlog werd de stad door
de inwoners verlaten en was ten tijde van Epaminondas weer bewoond ; bij Livius (36, 31.)
slechts een parvum oppidum, ten tijde van Pausanias niet meer dan bouwvallen.

.Andes, 1) of A n d e c f v i, gallische volkstam aan de Beneden- Loire, met de hoofdstad Juliom ^1 gus, t. Angers (c AES. B. G. 2, 35 . 3, 7.). —
2) A. dorp bij Mantua, geboorteplaats van den dichter Virgilius.
Audocidcn, ' Av6ox(arl^, zoon van Leogoras,
geboren te Athene in 468 v. C., volgens anderen
eerst 441, een der 10 attische redenaars. Door
zijne geboorte behoorde hij tot de partij der optimaten. Hij was bevelhebber der vloot, die Athene in het begin van den peloponnesischen oorlog
aan de Corcyraeërs, tegen de Corinthiërs te hulp
zond (TRUC. 1, 51.). Later werd hij in het Hermocopiden- proces van Alcibiades (z. a.) betrokken en, hoewel hij door de daders te verklikken
zijne eigene invrijheidstelling bewerkte en zijnen
vader, dien hij met vier broeders genoemd had,
redde, bleef toch de verdenking op hem rusten
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Andraenlon Andromeda.

en werd hij later met atimie gestraft, 415 v. C.
(PLUT. ALC. 18 en V. THuc. 6, 60.) . Hij begaf

zich nu naar Cyprus, van waar - hij in 411 onder
de regering der 400 terugkeerde, doch moest terstond weder naar Elis vlugten en kou van daar
eerst bij de algemeene amnestie, na den val der
30 tyrannen, terugkeeren (400). Nu kreeg hij
weer eenigen staatkundigen invloed, doch een
mislukt gezantschap naar Sparta (394) veroorzaakte op nieuw zijne verbanning, waarin hij zeker gestorven is. Vier redevoeringen zijn van
hem in hun geheel nog over ; zij zijn eenvoudig
en ongekunsteld, soms wat gerekt : 1) xa r' ' A?xcptd^ou (415), hare echtheid wordt betwijfeld;
2) 7LFpl Tij; &auTo4 xaa68ou (uit zijne ballingschap,
gehouden in 410) ; 3) itcpZ 'rwv guaTrlp(wv ; 4)
nept TAIL ^PQC AaxsBacµov(ous elp^vrlc, heeft betrekking op dat ongelukkig gezantschap, gehouden omstreeks 393 (insgelijks betwijfeld).
Andraemon, Av6pat wv, 1) vader van
Thoas, den aanvoerder der Aetoliërs in den trojaanschen oorlog (xoM. IL. 2, 638.), Toen Oeneus
koning van Calydon, door de zonen van zijn broeder Agrius, gevangen werd gehouden, bevrijdde
Diomedes hem. Oeneus schonk daarop de regering aan zijn zwagerszoon Andraemon (APOLLOD .
1, 8, 1.). — 2) Zoon van Oxylus en echtgenoot
v an Dryope (OVID. MET. 9, 363.).
'Av6pa7ro6caµov 7pap tegen dcv^puiro6ca-rdQ
gerigt, d. i. tegen hem, die vrije menschen tot slaven maakt, of vreemde slaven aan hunnen heer
ontrooft. De klagt behoorde tot de jurisdictie
der elf mannen. Straf : de dood; verg. 9 v 6 e x a.
'Av 8 p sic, zoo heetten de gemeenschappelijke
maaltijden der volwassen mannen bij de Cretensers, terwijl de jongelingen zich in dy Xac ver
verg. S y s s i ti ë n. Hier zat matigheid-enigd,
voor en de verkondiging van der voorvaderen lof,
benevens opwekking tot goede zeden. Iedere
stad had daarvoor een afzonderlijk gebouw. De
vreemden werden daarbij met de meeste achting
bejegend, daar hun de hoogste plaats gegeven
werd (zvtxai TpáTce ac); huisvesting werd hun elders
bereid (xocpi' dpcov). Zie vooral ATHIN. 4, 22.
Andriscus, Av6ptaxo;, van lage afkomst, gaf
zich uit voor een zoon van den laatsten koning
van Macedonië, Perseus, en ruide de Macedoniers op tegen de rom. heerschappij, 149 v. C.
Onder den naam van Philippus hield hij zich langer dan een jaar staande tegen de rom. veldheeren, tot dat hij door Caec. Metellus geslagen
werd. Een thracisch vorst, tot wien hij gevlugt
was, leverde hem uit en Andriscus werd door
Metellus in zegepraal rondgevoerd (VELLEJ. 1, 11.
FLO,R. 2, 14. AMM. 14, 1 1.).

zamenloop van omstandigheden gebeurde het nu,
dat de op hem losgelaten leeuw dezelfde was,
dien hij vroeger die dienst had bewezen. Het dier
in plaats van hem toen aan te grijpen streelde en
likte hem. Hij ontving daarop, behalve de vrijheid,
den leeuw ten geschenke, die nu ten tweede male
in zijn onderhoud voorzag.
Andrág oa of Andrógéon, 'Avnp6Ysw,
zoon van Minos, koning van Creta, woonde de
pas ingevoerde feesten der Panathenaeën in Athene bij en behaalde in alle wedstrijden den prijs,
waardoor de nijd van Aegeus werd opgewekt,
die hem, onzeker op welke wijze, uit den
weg liet ruimen : Minos hierover verontwaardigd,
verklaarde den Atheners den oorlog en legde hun
die vernederende schatting op, van welke eerst
Theseus (z. a.) hen bevrijdde. Ter zijner eere
werden jaarlijks op verlangen van Minos in den
Ceramicus lijkfeesten gevierd en werd hij daarbij vereerd onder den naam van Eurygyes.
'A v S p o X v1 ía, eigenlijk menschenroof. Te
Athene bestond de volgende wet: 'Eciv Te; Rcatp
kavdT(p á7*o41v, ut P TouTOV Toil rposr^xouacv

etvac Táá áv^p6Xi (ac, áv SExu 'rota cpóvov
uzá X wcv, l Tout dicox'rs&av'ras
tk 8^
dcv6poX7 4)ked e1vat
µ t T tcuv,
ov ^^,
ir
xP
P tow

DE-

MOSTI . ADV. ARISTOCR . p. 647.). Zoo als uit den
zamenhang blijkt, is de beteekenis dezer wet deze : Wanneer een Athener in een vreemden staat
een geweldigen dood sterft, zoo rust op de bloedverwanten de natuurlijke en godsdienstige verpligting, den moord te wreken. Weigert de bedoelde
staat voldoening te geven, of den moordenaar uit
te leveren, en neemt deze daardoor eenigermate
zelf de schuld op zich, dan mag de vervolger van
den moord tegen de burgers van den vreemden
staat androlepsie van niet meer dan drie personen piegen, die hij dan te Athene voor den regter moet brengen, geheel naar de wijze eener geregtelijke aan
Wat nu het lot van de geroofden-klagt('pc^).

werd, weten wij niet. Werd de dv8po>`ra onregtmatig en onwettig bevonden, dan verviel de
aanklager in eene boete. — Het opnemen van
een wegens misdrijf voortvlugtigen Athener
(ix c) was daarentegen iederen staat geoorloofd
en zelfs een heilige pligt; verg. i x T ;.
Andromache, Avapoµaxi , vrouw van den
trojaanschen held Hector, en dochter van Eëtion,
koning van Thebe in Cilicië (xoM. IL. 6, 395.).
Homerus schildert ons haar als eene der edelste
vrouwen, die haren niet minder edelen echtgenoot de trouwste, teederste liefde toedroeg en
zijnen dood diep betreurde, toen Achilles, die hare ouders en broeders vermoordde, ook hem geveld had; ook later bleef zij hem steeds in liefde

Andróclen, 'AvapoxA^;, tegenstander van gedenken (IL. 6, 414. 22, 460.). Neoptolemus, de
Alcibiades, na diens verdrijving het hoofd der de- zoon van Achilles, voerde haar, na de inneming
mocratische partij, later door de oligarchische van Troje, met zich naar Epirus, alwaar zij hem 3
partij ter dood gebr agt (THUG. 8. 65. PLUT. ALC. zonen schonk, doch hij stond haar later weer af aan
Helenus, zoon van Priamus, aan wien een ge19 . ANDOC . 1, 28.).
Andr©cIu.s, N Av6poxXo;, een, door het verhaal deelte van Epirus was ten deel gevallen (vIRG.
Jij SEN. BENEF. 2, 19, 1. en GELL. 5, 14, 10 en AEN. 3, 294 en v.) Zij stierf in Azië, waarheen
v., bekend geworden slaaf van een rom. proconsul zij Pergamus, haren derden zoon bij Neoptolemus,
in Africa, alwaar hij zijnen meester naar de woes- gevolgd was.
tijn ontvlugtte, en daar door een leeuw, dien hij
Andromeda, 'Av6pop4, dochter van Ceeen splinter uit den poot had getrokken, gevoed pheus, koning van Aethiopië. Toen zijne vrouw
werd. Toen hij later het hol van den leeuw ver Cassiopea, door zich op de schoonheid dezer dochter
geraakte hij weder in de magt van-latenhd, te verheffen, de Nereïden beleedigd had, strafte
zijn vorigen meester en werd veroordeeld om voor Poseidon het gebied van Cepheus, door het zenden
de wilde beesten geworpen te worden. Door een van een zeemonster waaraan . volgens een orakel

'AvJ'pwv ----Annales .
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Andromeda moest worden prijsgegeven. Zij werd
nu aan eene rots geklonken, doch door Perseus
gered, aan Wien haar vader haar toen verloofde,
niettegenstaande Bene aan Phineus gedane belofte, waardoor er tusschen Phineus en Perseus
een strijd ontstond (APOLLOD. 2, 4, 5. OVID. MET .
4, 670 en v. 5, 1-235.). Pallas Athene plaatste
Andromeda onder de sterrebeelden.
'Avs thv en dv^ wvtrtc, z. huis.

ding werd door Caligula en Claudius aangelegd.
In den Anio ontlastte zich ook do beek Digentin

650 v. C. de coloniën Acanthus en Stagira stichkon (Time. 4, 84, 88.). Stad van denzelfden

(VIRG. AEN. 3, 80.).

van Horatius (EP. 1, 18, 104.).

Anius, "Avtoc, zoon van Apollo en Creiisa of
Rhoeo; deze werd door haren vertoornden vader
in Bene kist in zee geworpen, waarin zij naar Delos dreef en hier Anius baarde. Apollo leerde
hem de voorzeggingskunst en maakte hem tot zijn
priester en tot koning van het eiland. Den GrieAndros, -us, •j"Avapoe, t. Andro, het noor- ken bewees hij hulp op hunnen togt naar Troje
delijkste eiland der Cycladen, slechts 10 mijlen (OVID . MET . 13, 650 en v.). Aeneas kwam op zijvan den zuidhoek van Euboea verwijderd, 41 [3 ne rondzwervingen ook te Delos en zou de dochmijlen groot, aan Dionysus geheiligd. Het steeg ter van Anius Lavinia, eene beroemde wigchelares,
spoedig tot magt en aanzien, zoodat het reeds in gehuwd en met zich naar Italië genomen hebben
ten

naam, met eene voortreflijke haven Fcwpotisthv
(Port. Gaurio ) aan de Z. W. kust, ruim genoeg
voor eene geheele vloot, en het kasteel Gaurium.
Na de perzische oorlogen, waarin het deli Perzen
was toegedaan, werd liet door de Atheners onder
-worpen
onderdrukt.
Anemorea, 'AvEEacopatr1, stad op de grenzen
van Phocis bij Delphi, reeds door Homerus ver -

Anitorgis of Anistorgis (LIP . 25, 32.),
stad in Hispania Baetica; hare ligging is onzeker.
Hasdrubal en de Scipio's streden hier tegen el-

kaar.
Anna P erennes is de godin van het jaar,

wier feest de Romeinen met het herlevende jaar
lente, op den 15. Maart,-getijd,nhbr
onder scherts en vrolijke maaltijden op het veld
van Mars vierden. Men smeekte de godin : ut
annare perannareque cómnmode liceat. Zij gaf een
meld (IL. 2, 521.).
Anemiirium, 'AvsµoOptov, t. kaap Anemur, lang leven, voorspoed, gezondheid en overvloed.
de uiterste Z. hoek van Cilicië, ten 0. van den Hierop berust ook de overlevering, dat eene kloeke
berg Cragus. In het N. 0. van den landtong oude vrouw, Anna geheeten, aan het rom. volk,
ligt de stad van denzelfden naam (Liv . 33, 20. toen het naar den heiligen berg was uitgeweken,
TAC. ANN. 12, 55.).
dagelijks uit de voorstad Bovillae, versch gebakken
brood in overvloed bezorgde, om, welke reden haar,
Angitia, z. Anguitia.
Augli, germaansche volkstam in het midden na de terugkomst in de stad, een heiligdom zou
van N. W. Duitschland tot in het cimbrische zijn opgerigt. In lateren tijd vermengde men deze
schiereiland, van waar zij later, omstreeks 430 godin met Anna, zuster van Dido, en vertelde dat
n. C., met de Saksers naar Britannië overstaken, zij uit Carthago naar Italië tot Aeneas vlugtte, en
verg. TAC. GERM. 40.
dat zij, door den minnenijd van Lavinia vervolgd,
Angrivarii, later Angers of Engers, duitsche zich in de rivier Numicius stortte, waarin later ook
volkstarn ten Z. van de Chaucen, tusschen de Aeneas (z. a.) verdween ; als riviernymph werd zij
Bructeren (ten Z. W.) en Fosen (ten Z. 0.) aan vervolgens onder den naam Perenna vereerd (OvID.
weerszijden van den Visurgis (Weser), door een FAST. 3, 523 en v.).
aarden wal van de Cheruscen gescheiden (TAC.
Annáles, nam. libri. Gelijk overal bij de
ANN. 2, 19 .). Meestal waren zij vrienden der Ho- oude volken, teekenden ook te Rome in de oudste
ineinen (TAC. ANN. 2, 8, 22 .) . Volgens TAC. GERM. tijden de priesters de merkwaardigste gebeurtenis33 . bezetten zij later ook het land der Bruc- sen van liet jaar in de annalen of jaarboeken op,
teren.
voornamelijk de pontifices of de Pontifex Maxi-

Anguitia of Angitia, slangengodin bij de
Marsers en Marrubiërs, rondom het meer Fucinus,

Bene toovenares en godin met genezende kracht.
Vroeger zou zij in een bosch bij het meer gewoond en het gebruik van tegengift geleerd heb
ook verstond zij de kunst om slangen door-ben,
tooverformulieren te wurgen. La,teren maakten
van haar eene zuster van Medea en Circe. Nenius
Anquitiae, vine . AEN . 7, 759.
A.nigrtts, "Avt'poe., t. rivier van Hagius-Isidorus, kleine rivier van den Peloponnesus in Tri
dezelfde als de Mtvur^to bij Homerus (IL.-phylia,
11, 722.). Hercules zou deze rivier door den stal
van Augias geleid hebben.
Anio (nis), 'Avíwv, t. Teverone, rivier van
Italië, ontspringt bij Treba in het gebergte der
Hernicers; vormt in haar bekoorlijken loop bij Tibur beroemde watervallen en maakte de grens scheiding uit tusschen Latium en liet land der Sabijnen ; 3 mijlpalen ten N. van Home valt zij in
den Tiber. Dikwijls wordt zij bij de ouden genoemd. Van Tibur voerde eene der oudste waterleidingen haar water naar Rome, aangelegd in 265
v. C., door Man. Curius Dentatus, uit den buit van

mus ; van daar Heetten deze jaarboeken annales
rnaximi of annales (connnentarii) Pontificum. Bij
de verwoesting van Home door de Gallen in 289

v. C., gingen zij gezamenlijk verloren. Toen echter
na het einde van den tweeden punischen oorlog
de wetenschappen te Rome begonnen te bloeijen,
maakte men ook weêr een begin met het schrijven
van jaarboeken ; doch toen waren het niet de
priesters alleen, die zich hiermede inlieten. Het
schrijven der romeinsche geschiedenis nam daarmede een aanvang. Q. Fabius Pictor (omstreeks
200 v. C.), L. Cineius Alimentus, L. Acilius (omstreeks 150 v. C.), worden als de eerste annalisten
genoemd, die tevens in het grieksch schreven; op
hen volgden, en wel in 't latijn, L. Cassius Hemina (omstreeks 150), C. Fannius (omstreeks 135),

C. Sempronius Tuditanus (omstreeks 130), Coelius
Antipater (voornamelijk over den tweeden punischen oorlog), Cornelius Sisenna (omstreeks 80,
tot op Sulla's tijd) een der uitstekendste, naast
hem Q. Claudius Quadrigarius (voornamelijk over
het tijdvak van den brand van Rome door de

Gallen, 289 v. C. tot op Sulla), Q. Valerius Antias, die om zijne onnaauwkeurigheid dikwijls door
den oorlog tegen Pyrrhus; Bene andere waterlei- Livius (die veelvuldig gebruik maakte van de an-
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nalisten) berispt wordt, en andere minder uitste- dat regt en tevens de waardigheid van ridder ver
mits hij den vereischten census bezat.-kregnhail,
kenden. Sedert begon het schrijven der geschiedenis
met meer kunst beoefend en behandeld te worden, Onder de keizers ging men met het verleenen van
hoewel de naam van annalen nog dikwerf behou- het jus aurei ligtzinnig te werk en zelfs vrijgelateden werd, doch waarmede die wijze van behande- nen kregen deze onderscheiding, waardoor -zij zoolen der geschiedenis werd te kennen gegeven, die wel ingenui als equites werden. Daardoor verloor
de gebeurtenissen voornamelijk naar chronologische de ring zijne vroegere waarde en beteekenis en
volgorde ontwikkelde, zoo ,als Tacitus in zijne an- werd voor een korten tijd het teeken van goede
nalen. In lateren tijd ontstonden annalen, waarin geboorte (ingenuitas), ten minste van hare regten,
de belangrijkste gebeurtenissen naast de - jaargetal- en eindelijk het teeken eener gedeeltelijke of ver
-kregniutmgevorn(PLIN.
len vermeld worden, in een droogen vorm. Zij
33, 1 en v.). Veelvuldig werden de ringen geheetten ook chronica.
Annicéris, ' Avv(xspt;, 1) een bekwaam wa- bruikt ter verzegeling, b. v. van brieven, van oor
verdragen, ook van de voorraadkarners-konde
genmenner uit Cyrene, door wien Plato, toen Di-

in huis, van kisten en kasten, om diefachtige sla
te weeren. Bij verlovingen gaf de-venhad
bruidegom aan de bruid een annulus (den zoogenaamden pronubus (PLIN . t. a, p.). Bij den rouw
legde men de ringen af (LIV. 9, 7.).
Annus, z. jaar, romeinsch.
Anquisitio, z. judicium pop u ii.
Anser, een onbeschaamd en opgeblazen (proa a xcd &zi i4& l u rci cptAo e cic cs (CLEM.
ALEX . STROM. 2, 417 B.). Zijne volgelingen heet- cax, OVID. TRIST. 2, 435.) dichter ten tijde van
Augustus. Niet zonder eenige verdiensten genoot
ten 'Avvcxpzcoc.
Annius, -a, een romeinsch geslacht met vele hij de bijzondere gunst van Antonius (vIRG. ECL.

onysius hem bij zijne terugkeering van Sicilië op
Aegina als slaaf verkocht had, uit de slavernij
werd vrijgekocht. -- 2) Ann., cyrena^isch of hedonisch wijsgeer uit de school van Aristippus, volgeling van Hegesias (z. a.), die zich beijverde om cle
leer van 't genot te veredelen en riet zedelijkheid
te verbinden ; y cdp etv y&p N 6vov ti ovu ,

)

vertakkingen, waarvan de volgende namen merk- 9, 36. verg. PROP. 2, 25, 83.) en ontving van hem
waardig zijn : L. A n n i u s, uit Setia, latijnsch prae- het falernische landgoed ten geschenke (cie. PHIL.
tor in 340 v. C., verlangde van Rome gelijkstelling 13, 5, 11.). Of hij de daden zijns begunstigers in
der Latijnen met de Romeinen, en wel bepaalde een episch gedicht verheerlijkt heeft, kan met leen
keuze van een der consuls en van de helft-lijkde zekerheid bepaald worden.
Antaeus, 'Av Ta.io;, zoon van Poseidon en
der senatoren uit de Latijnen ; hij stierf plotseling
(LIV . 8, 3 en v.). -- T. A n n i u s L u s c u s, vijand Gaea, koning in Libye, ontzaggelijke reus, die,
van Tiberius Gracchus (FLUT, TIB . GR. 14.), consul zoo lang hij zijne moeder de aarde aanraakte, in
in 153 v. C. (cie BRUT . 20.) en redenaar. — het worstelen onoverwinlijk was. Hij daagde alle
C. Annius Luscus, vocht in den oorlog tegen vreemdelingen uit om met hem te worstelen en
Jugurtha (SAL . JUG. 77.) en tegen Sertorius in 81 doodde de overwonnenen. Hercules tilde hem van
V. C. (FLUT. SERT. 9.). --- T. A n n I u s M i 1 o, z. den grond en verworgde hem in de lucht. Zijn
M i l o. -- A n n i u s G a 11 u s, veldheer van keizer graf was bij Tingis in Mauritanië.
Antalcid.as, ' Av raXxE^a^, Spartaan, sluw
Otho, 69 n. C., nam deel aan den strijd tegen Vitellius, ontzette Placentia en vocht mede in den en geslepen van inborst, werd door zijne vader
naar Perzië gezonden, om den-stadin39v.C
slag bij Bedriacum (PLUT. 0TII. 5-8. TAC. MIST.
2, 11, 23, 44.). Ook was hij later Vespasianus koning der Perzen te zoeken te bewegen, geen
bèhulpzaam in den oorlog tegen Claudius Civilis hulp meer te verleenen aan de Atheners in den
oorlog tegen Sparta. Sparta was tot hiertoe in
(TAC. RIST . 5, 19.). — A n n i a, vrouw van Cinna,
trouwde na diens dood met M. Piso Calpurnianus dezen oorlog niet zeer gelukkig geweest en had
noch te land, noch ter zee belangrijke voordeelen
(VELLEJ. 2, 41.).
Ancona, eigenlijk jaarlijksche vrucht (annus), behaald. De Atheners en hunne bondgenooten
in 't bijzonder heette zoo het graan, dat op staats - zonden insgelijks gezanten naar Perzië. De koning
kosten in magazijnen werd opgeslagen, om in tijden der Perzen, Artaxerxes II. Mnemon, wees echter
van duurte aan de -arme burgers tegen lagere prij- aanvankelijk de voorstellen van Antalcidas van de
zen of kosteloos afgezet te worden. Soms heetten hand, tot dat de Atheners hem beleedigden, door
annonae het aan de soldaten uitgedeelde rantsoen. — Evagoras van Cyprus te ondersteunen. Nu geAls personificatie is A. de rom. godin der ja-arlijk- lukte het Antalcidas, zijne voorslagen bij den persche opbrengst van de akkers, afgebeeld met den zischen koning ingang te doen vinden, en deze behoren des - overvloeds in de linker- en korenaren loofde den Spartanen hulp, indien Athene en hare
bonclgenooten cle vredesvoorwaarden niet wilden
in de regterhand.
Annulus. Oudtijds droegen de l ,oweinen aannemen. Daar de gezamenlijke staten van Grieeen eenvoudigen ijzeren zegelring, later bedekten kenland door den langdurigen oorlog uitgeput wazij hunne vingers met gouden ringen, die van ju ren, werd de zoogenaamde vrede van Antalcidas
schitterden en die men-welndgst gesloten in 387 v. C., waarbij onder anderen de
in daartoe bestemde kistjes of dactyliotheken be- zelfstandigheid van de grieksche staten, met uit
eilanden, vastgesteld werd, ter--zonderigva3
waarde. Terwijl zij later tot sieraad dienden, werden zij vroeger slechts gebruikt om te verzegelen wijl de grieksche steden in Azië op schandelijer waren een onderscheidingsteeken der standen. ke wijze aan de Perzen werden prijsgegeven
De ouderwetsche ijzeren ringen werden spoedig door (XEN. HELL. 5, 1, 31 . FLUT. AGES. 23. ART. 21.)gouden vervangen, die de gewone onderscheiding Antaleidas later door den perzischen koning zelf
werden van alle senatoren en magistraten, tot dat met verachting . behandeld, kon dien smaad niet
ook de ridders het jus annuli aurei verkregen. De verdragen en stierf een vrijwilligen hongerdood
plebejers droegen slechts ijzeren, ten zij iemand, (PLOT. ART. 22.).
Antandrus, "Ancv^poS, t. Antandro, stad
-om bijzondere verdiensten in den oorlog of vrede,
.
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&raii de adramyttische golf in Mysië, aan den voet gen, de Antenoriden, als Heroën vereerd werden,
van den Ida, door Pelasgen of Lelegers gesticht, of hij verhuisde met de paphlagonische Heneti
door Aetoliërs vergr oot (HDT . 7, 42. 5, 26 . TRUC . naar Thracië, en van daar naar liet gebied der
S, 106.). Hier zou Aeneas zich ingescheept heb - Eugancërs aan de adriatische zee en stichtte Patavium. Verg. LIV. 1, 1.
ben (VIRG. AEN. 3. 6.).
.Aiitepilani , (verg. acies). De manipelslagAntandrus, "AvTavpo,, 1) broeder van den
tyran Agathocles. - 2) Aanvoerder der Messeiii- orde had in het eerste gelid de liastati, de jeugdige manschap (fibs juvenum pubescentium ad militiërs (PAus. 4, 7 , 4.).
Antárádus, 'AvT4croc, stad op de N. gren- ain), in liet tweede de principes, mannen in do
zen van Phoenicië, tegenover Aradus, waarvan liet volle kracht buns levens. Beiden te zamen heetten
de haven was, later Constantia, t. Tortosa of antepilani, omdat zij voor het derde gelid, de telach, stonden, die ook pilani heetten.
Tartus.
Anteambulónes, zoo heetten de slaven v an
Antesigurui zijn in de eerste plaats diegevoorname Romeinen die voor hunne hoeren uitgin nen, welke vOdr de vetdteekens vochten. Uit do
gedrang met liet verzoek date locum-geniht woorden van LIV. 38, 21. ante signa niodico interdomino ineo, des noods ook met geweld, ruimte vallo velites eunt, heeft men ten onregte hen niet
moesten maken voor hunnen heer, die te voet of de velites, ligt gewapenden, gelijk gesteld, daar de
in een draagstoel (lectica) volgde (PLIN. EP. 3, 14. antesignani volgens VEGET . 2, 2. in elk geval
SUET. V ESP . 2.). Ook wordt de naam gegeven zwaar gewapenden waren . Vroeger werden alleen
aan cliënten, die hunne patronen ecne dergelijke de liastati zoo genoemd, en daar in de slagoide
bij manipels het veldteeken van liet legioen in liet
dienst moesten bewijzen (MART. 2, 18. 3, 7.).
Anteeessores, (antecursores, CAES. B. G. 5, derde gelid, d. i. bij de triarii stond, konden ook
47.) zijn diegenen welke door den veldheer, 't zij de principes met de hastati zoo genoemd worden
afzonderlijk, 't zij bij kleine troepen, aan het mar- (LIv. 1, 8.). Ten tijde van Caesar was het de naam
scherende leger op kondschap vooruit werden ge- voor erne keurbende bij elk legioen, waarvan de
zonden. Zij waren of te voet of te paard, ante- bestemming dezelfde was, als vroeger van do
cessores equites (HIK T. B. AFR. 12.), met de specu- extraordinarii, namelijk om de voor- en achter
latores; verg. SUET. V ITELL . 17. -- In de taal
te dekken: 300 kloeke, dappere mannen-hoed
der regtsgeleerden werden de uitstekendste leera- van elk legioen, vrij van alle bagaadje, van daar
ren in dat vak, als 't ware wegwijzers, É^ri prj Taí, expediti (wat volstrekt geen ligtgewapenden zijn);
antecessores geheeten, voornamelijk aan de leer- zij behoorden steeds bij hun eigen legioen en hadscholen dezer wetenschap te Rome, Constantinopel den hierin hunne vaste plaats, doch ontvingen het
en Berytus.
bevel tot aanval of verdediging op bepaalde punten,
Antefixa, orum, zijn versieringen van gebak en streden dus, terwijl de overigen bij het veldteeaardewer k aan de daken onder de afwatering-ken ken van het legioen achterbleven, er vóór.
(quae ex opere figulino tectis aficguntur sub stilliciAntestari , Aaitestatio, van am of ante tesdio), meestal bestaande uit beeldjes, loofwerk, kran. tari, beteekent de wijze van een getuige op te
sen enz. (LIV. 26, 23. 34, 4.).
roepen bij cone geregtelijke aanklagt, als Bene vast
Ante jus, ^., tot stadhouder van Syrië be- aangenomen uitdrukking. Voor dat iemand een
noemd in 55 n. C., maar door allerlei kunstgre- ander met geweld voor den regter mogt brengen,
p en te Rome terug gehouden (TAC . ANN. 13, 22.). had hij daartoe een getuige noodig dat hij hem
Weldra trok hij door de gunst, die hij bij Agrip- naar behooren had gedagvaard. Dit geschiedde
pina genoot, en door zijn rijkdom de opmerkzaam door een daartoe bevoegden persoon te vragen :
zich. Ellendige verklikkers-heidvanNrot licet (te) antestari, en, ingeval hij daartoe bereid
wenschten zijn ondergang en voltooiden hun werk. was, door hem, onder het zeggen van memento,
-

Toen hij zijn lot voorzag, nam hij vergift, en daar
dit te langzaam werkte, opende hij zich de ade-

driemaal de oorlel (auricula) aan te raken (PLIN .

11, 45, 103: est in aure ima memoriae locus quern
tangentes antestamur). Nu kon de ged aagde zich
Anteinnae, zeer oude sabijnsche stad aan slechts door borgstelling tegen geweld verzekeren;
de zamenvloeijing van den Anio en Tiber (ante do aanklager kon hem obtorto collo rapere in
amnern), geraakte door de oorlogen niet Rome in jus. Bij cerlooze (in fames, intestabiles) personen
verv al (Liv. 1, 9 en v. PLIN . 3, 5, 9.).
gebeurde dit zonder het vragen van getuigen.

ren, 66 n. C. (TAC. ANN. 16, 14.).

Antennae, z. scheepvaart.
Anténor, 'Av t-rivwp, zoon van Aesyetes, man
van Theano, eene zuster van Hecuba, aanzien

Verg.

VIRG. ECL. 6, 3. noR. SAT. 1, 9, 74 en v.

Antestatus, z. mancipatio.

Antlaéa, "Av8nna, j) stad in Messenië (Bons.

IL. 9, 151.). -- 2) Stad aan den Hellespont, door
Milesiërs en Phocensers gesticht.
Anthedon, r1 'AD th, 1) aan de noordehen gastvrij opnam en ook later den raad gaf om lijke helling van den Messapius, de meest noorde Helena terug te geven (ir,. 3, 148, 203. 7, 347.). lijke stad aan de kust van Boeotië (HOaz. IL. 2,
Deze genegenheid voor de Gr ieken kreeg in latere 508.), met een goede haven, aldus geheeten naar
verhalen nog meer ontwikkeling. Hij zon, gezon- Anthedon, den vader van Glaucus, die hier in een
den om over den vrede te onderhandelen, Troje zeegod veranderd werd (oviD . MET . 7, 232. 13,
aan Agamemnon verr aden hebben; hij opende de 905.). De inwoners (klein van gestalte en met
poorten der stad en stelde de Grieken in het bezit rood haar) leefden meer in 't water dan op 't
van het Palladium. Tot loon werd zijn huis bij de land, en hielden zich bezig met het vangen
verovering der stad gespaard ( PIND. P YTII. 5, 83.) van viseb en piurper:schelpen. -- 2) Hav enstad in
en hein vrije aftogt vergund. Hij ging met Me- Judaea.
nelaus scheep, en bleef, liet zwerven op zee moede,
Autïiêlé , 'A 4h Xr, vlek aan den ingang van
in Libye te Cyrene achter, waar zijne nakomelin- de Thermopylae, waar, bij een tempel van Demeter,
Trojaan. Bij Homerus behoort hij tot de-lijk
wijze oudsten des volks die, toen Menelaus en Ulysses te - Troje kwamen, om Helena ter ug te eischen,
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dere dichters, als Archilochus, Solon, Sirnonides,
enz. gerangschikt naar de afzonderlijke makers.
Een nieuwen druk bezorgde F r. Jacobs in 13
deelen, 1794 -1814 . Later bezorgde hij ook naar
het door Spaletti gemaakte afschrift van den
Cod. Pa l a t., dat zich in Gotha bevindt, een afaE-Xcva ;
druk van de anthologie van Cephalas in onveranTa61 -roc P6&a, ra8l Tic ia, Taai ta xaka a X va.
Anthemus, + 'Av4s iou;, stad op Chalcidice, derde orde in 3 deelen, 1813 --1817. De epigramniet ver van de thermaïsche golf, door Philippus men der Anthologia graeca, uit zeer verschilvan Macedonië aan de Olynthiërs afgestaan (TRUC. lende tijden afkomstig, zijn van zeer verschillende
waarde ; een groot gedeelte er van behoort tot de
2, 99. DEMOSTH. PHIL. 2, p. 70 R .).
Anthemusia, stad en landstreek in Meso- voortreflijkste overblijfselen der grieksche dichtpotamië, in de nabijheid van Edessa, vooral onder kunst. Zij toonen ons den rijkdom en den dichterlijken aanleg van den griekschen geest, die met
de latere keizers meermalen genoemd.
Antliene, 'AvWrjvr^, vlek in Cynuria, landschap smaak en gemakkelijkheid, met fijnheid van gevoel
en bevalligheid van uitdrukking, de meest verschil
van den Peloponnesus (Time. 5, 41 .).
betrekkingen en rigtingen des in- en uitwen--lend
Anthermus, z. beeldhouwers.
digen levens wist te behandelen. Van de epiAntliesteria, z. D i o n y s u s.
grammen-dichters, die in de anthologie voorkomen,
Antlhesterion, z. jaar, grieksch.
noemen wij hier : S i m o n i d e s van Ceos, den ei'AvDEu , z. Dionysus.
Anthologia graeea, d. i. grieksche genlijken stichter der epigrammatische kunst, van
b 1 o e m 1 e z i n g. Onder dezen naam 'Av4}okoTía 559-469 v. C., Anacreon, 524 v. C. , Calli verstonden de Grieken verzamelingen van kleine, m a c h u s van Cyrene, T h e o e r i t u s van Syravoornamelijk epigrammatische gedichten. De oud cuse, Asclepiades van Samos, Leonidas van
dergelijke verzameling werd bijeengebragt door-ste Tarente, 280 v. C., M n a s al c a s van Sicyon, 248
den dichter Meleager uit Gadara, omstreeks 60 V. C., R h i a n u s van Bena op Creta, 224 v. C.,
v. C. Deze verzameling, die hij cticpavos, krans, Dioscorides, 200 v. C., Antipater van Sidon
noemde, bevatte, behalve stukken van hem zelf, en Meleager van Gadara, 60 v. C., Antipater
gedichten van 46 gelijktijdige en vooral ook van van Thessalonica, C r i n a g o r a s van Mitylene,
oudere dichters, zoo als Archilochus, Alcacus, Leonidas van Alexandrië, Lucillius, PhiSappho, Anacreon, Simonides, enz. Phi 1 i p p u s 1 i p p u s van Thessalonica, 1. eeuw n. C., L e o n t ivan Thessalonice, waarschijnlijk onder Trajanus, us, Rufinus, Paulus Silentiarius, Agavoegde bij deze verzameling nog eene keur van t h i a s van Myrina (onder Justinianus).
Authologia lating, of romeinsche dicht
epigrammen, van ongeveer 13 dichters, die sedert
verzameling, als wij uit de griek--bundel;zk
Meleager hadden uitgemunt. Dergelijke anthologien werden weldra vervaardigd door D i o g e n i a- sche oudheid bezitten, kan de latijnsche niet aan
Eerst na het herleven der classieke letter--wijzen.
n u s van Heraclea en S t r a t o uit Sardes (onder
Hadrianus), vervolgens onder Justinianus door kunde, werd men er op bedacht, om alle kleinere
A g a t h i a s van Myrina. Deze verzamelingen zijn gedichten en verzen der Romeinen, die in schrift
niet allen bewaard gebleven. Daaruit zocht, in de of in steen gebeiteld tot ons waren gekomen, te

de vergaderingen der Amphictyonen gehouden
werden (HDT . 7, 200.).
'A v» s i. a, een dans bij de Grieken, waarbij de
olgende woorden gezongen worden:
xaX3
IIá^ Voc t 1'óa, ro ot r a, tot

10.

eeuw onder Constantinus Porphyrogenetes, verzamelen. De eerste verzameling van Jos.

Constantinus Cephalas, eene nieuwe, uitvoerige anthologie bijeen, niet meer in alphabetische orde, zoo als Meleager en Philippus, maar
naar de gelijkheid van inhoud, in 15 boeken. Behalve de epigrammen van vroegeren tijd, bevatte
zij menige nieuwe bijdrage. Hieruit maakte in de
] 4. eeuw de monnik Maximus P l a n u d e s een
uittreksel in 7 boeken, dat, bij het herleven der
wetenschappen in Italië, door de zorg van den ge
Joh. L a s c a r i s, voor 't eerst ge--lerdngik
drukt werd te Florence in 1494, onder den titel:
'AvDoXo1ía $cc popwv i7rr'paµµ4rwv ; later gaf Hugo
d e G r o o t er Bene voortreflijke latijnsche vertaling
van in het licht. — Intusschen had S a 1 m a s i u s
] 606 in de graaflijke bibliotheek te Heidelberg een
handschrift der anthologie van Constantinus Cephalas ontdekt. Deze Codex Pa l a t in u s kwam
in 1623, met de overige schatten dier bibliotheek
naar Rome, in 1797 naar Parijs en in 1815 weder
naar Heidelberg. De in de A n t h o l o g i a Pia72 u de a ontbrekende epigrammen waren door Salnlasius afgeschreven en door verdere afschriften in
het bezit van vele geleerden gekomen. Eindelijk
bezorgde R. F. P. B r u n c k eene verzameling in
3 banden, 1772-1776, welke behelzen de anthologie van Cephalas (met uitzondering van een
aantal onbeduidende epigrammen uit den christelijken tijd) en alle van elders bekende epigrammen, benevens de fragmenten van verscheiden an-

S c a 1 i g e r, in 1573, bevat slechts 350 dichtstukjes;
de tweede van P. B u rm a n n de j., van 1759-73
in 5 boeken, naar verschillende klassen gerangschikt,
14.57 dichtstukken ; eene latere verzameling van
H. M e ij e r, in 1835, die tevens getracht heeft om
de verschillende stukken van vroegeren en lateren
tijd te schiften en het geheel beter te rangschikken, bevat 1704 nommers. — Overigens ligt het
in het karakter der rom. dichtkunst, dat zij in
rijkdom van oorspronkelijke en epigrammatische
of korte, kernachtige, spreukmatige dichtstukjes
verre bij de grieksche moest achterstaan.
'A v l p eI x c u (&axupca, axapí^sç), vuurpot of
komfoor, waarvan men zich ook wel bediende ter
verwarming van een vertrek.
Antihropophái, 'Av$pcnnopáïot, menscheneters, werden door de ouden in verschillende streken
der aarde geplaatst : in Scythië ten N. en N. O. van
den Borysthenes (nDT . 4, 18, 100-125.); ook ten
N. O. van de caspische Zee, (PLIN . 6, 20.) en in
de binnenlanden van W. Africa bij den Niger
i

(PLIN. 6, 35 .).

Anthylla, "Avauxxa, stad in Beneden -Aegypte,
tusschen Canopus en Naucr atis, wier inkomsten,
sedert de overheersching der Perzen, aan de koningin waren afgestaan om haar schoeisel te bekostigen (HDT . 2, 97, 98.).

Antics, z. Valer ins.
Anticlëa, *Av r(zAsw,. dochter van Autolyeus,

A nti cyra --^- An tigc nus.
vrouw van Laërtes, bij Sisyphus, naar men zegt,
moeder van Ulysses. Zij stierf van verdriet over
de lange afwezigheid haars zoons (oD. 11, 85,
200. 15, 356.).

Antiera, 'Av r(xtppa, 1) stad in Phthiotis,

in de nabijheid van den Oeta aan de malische
golf (IIDT. 7, 198.). -- 2) Stad op de kust van
Phocis, aan den voet van den Parnassus, ten 0.
van het Cirphisgebergte, het homerische Cyparissus (IL. 2 , 519 .). Beide steden, vooral de laatste, waren bekend door het nieskruid, dat, naar
men zeide, een geneesmiddel was voor krankzinnig
zwaarmoedigheid, van daar de spreekwijzen:-heidof
'AvTtxxippa- as cei, naviga Anticyram, caput tribus
Anticyris insanabile, (non, . SAT . 2, 3, 83, 166.
DE A. P. 300.) -- In den heiligen oorlog werd het
phocensische A. door Philippus verwoest, het verhief
zich echter spoedig weder, tot dat het onder de
Romeinen geheel in verval geraakte (LIP . 32, 18.
POL. 9, 33.). Bouwvallen bij Aspropiti.
'AvTi8oitc, eigenl. ruiling (verg. ook ketroupyia),
een maatregel door Solon ingesteld, ter voorkoming van de verdrukking van arme burgers. Wanneer iemand, aan wien eene groote staatslevering,
b. v. eene trierarchie of choregie, was opgelegd,
meende dat een rijkere dan hij overgeslagen was,
dan kon hij, zoo deze de levering weigerde, eene
ruiling van vermogen aanbieden, om dan uit dat
verkregen vermogen zich van den hem opgelegden
last te kwijten. Terstond werd door beiden op
het vermogen van partij beslag gelegd, en zijn
huis verzegeld. Na drie dagen gaven partijen
onder eedsverklaring hun inventaris (cht6 aaty) op,
om tot grondslag van het onderzoek te strekken.
Werden partijen het dan niet eens, dan had er eene
regterlijke beslissing plaats in Bene diadicasie (z. a.).
Viel de beslissing ten nadeele van den eischer uit,
zoo bleven de zaken als voor den eisch tot rui ling. In het tegenovergestelde geval had de rui ling plaats, of de verliezende partij tsam de liturgie, die oorspronkelijk aan den eischer opgelegd
was, op zich. I)e mijnwerken, die in erfpacht
waren genomen, werden bij de ruiling niet onder
het vermogen opgenomen. Isocrates heeft eene
afzonderlijke redevoering rspi rivtt^6QEw; geschreven.

&ntigóue, 'Av rtyóvw, dochter van Oedipus
bij zijne hem onbekende moeder Iocaste, zuster
van Eteocles en Polynices. Zij vergezelde haren
vader, toen deze na de ontdekking van zijn gruwelijk lot zich van het gezigt beroofd had, in bal
dat hij te Colonus bij Athene in een-lingschap,to

bosch der Eumeniden de rust van het graf had gevonden. In deze betrekking stelt het treurspel ons
haar voor als eene edele lijderes, vol opofferende
kinderliefde. Later, toen de beide broeders, in een
tweegevecht om den vaderlijken troon, gevallen
waren en de toen regerende vorst van Thebe,
Creon, broeder van Iocaste, verboden had om het
lijk van Polynices, die in den strijd tegen zijn vader
gevallen was, te begraven, trotseerde hare-land
edele broederliefde het koninklijk bevel , en de eer
voor goddelijke wetten was bij haar sterker-bied
dan die voor menschelijke geboden. Voor hare
stoute daad, om het onbegraven lijk haars broeders met stof te bedekken, werd zij wreedaardig
in een onderaardsch hol opgesloten en stierf daar
den hongerdood; haar verloofde, Haemon, zoon
van Creon, benam zich op haar lijk het leven. —
Eene andere Antigone wordt vermeld als de vrouw
vin Peleus en de moeder van Polydora ; eerie
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derde als de dochter van den trojaanschen koning
Laomedon (oviD. MET. 6, 43.).

Antigonéa, -niia, ' AvTtyoveta, -Ex, 1) stad
van Epirus, in het landschap Chaonië, aan de rivier Aous, niet ver van de ceraunische bergen
(LIV . 32, 5.). -- 2) Stad in het macedonische landschap Mygdonia. — 3) Stad op het schiereiland
Chalcidice (Liv. 44, 10.). — 4) Stad ir, Syrië aan
den Orontes. Ook Alexandrië, Troas en Nicaea
droegen eene wijle dien naam.
Antigonuus, 'AvTiYovoQ, een der beroemdste
veldheeren uit de school van Alexander den G.,
hij onderscheidde zich vooral in de veroveringstogten van den grooten koning. Hij stamde
af van de vorsten van Elymiotis en trok in
't jaar 334 v. C. met Alexander naar Azië.
Deze benoemde hem tot stadhouder van Phrygië
(333) . Eerst na den dood van Alexander deed
hij zich krachtiger gelden, en geraakte al aanstonds
int vijandschap met den beroemden veldheer en
staatsman Eumenes, voor wien hij, volgens de regeling van den rijksbestuurder, Perdiccas, de hem
toegezegde provinciën zou veroveren, doch wei
aan dit bevel te gehoorzamen. Ilij moest-gerd
de vlugt nemen tot Antipater. Toen deze na den
dood van Perdiccas rijksbestuurder werd, ontving hij niet alleen Phrygië terug, maar ook het
opperbevel tegen Eumenes, die de regten van
Alexanders familie verdedigde. Antigonus was in
den strijd tegen heal gelukkig, en sloot hem in
de bergvesting Nora in Cappadocië in (PLUT .
NEP. EUM. 5. DIOD. 25-40.). Na de
veldheeren, die voor Eumenes partij trokken, over-

EUM. 9, 10.

wonnen te hebben (320) en na den dood van
Antipater (319), sloten Antigonus, Ptolemaeus en
Cassander, waarbij zich later nog Seleucus voegde,
tegen Polysperchon, die de plaats van Antipater
had ingenomen, een verbond, en knoopten tevens
met Eumenes onderhandelingen aan, die hiervan
gebruik maakte, om uit Nora af te trekken, in
Cappadocië een leger te verzamelen en Phoenicië
te veroveren (PLUT. EUM . 12.). Met de veldheeren
der oostelijke provinciën verbonden, viel hij Antigonus aan (316), doch werd, door een gedeelte
zijner troepen verraden, aan hem uitgeleverd en

ter dood gebragt (NEP. EUM. 7. PLUT . EUM . 17 en
v.). Antigonus was nu meester van geheel VoorAzië, en verkreeg nog daarenboven Syrië, nadat
Seleucus, tot hiertoe in het bezit daarvan, uit
vrees voor de lagen van Antigonus, naar Aegypte
gevlugt was. Nu gaf de toenemende magi van
Antigonus aanleiding tot een verbond van ver
tegen hem, 315. Na een lan--scheidnvlr
gen strijd van 315-312, werden aan Antigonus
zijne veroveringen in Voor -Azie bij den vrede ver
deze was echter van korten duur, want-zekrd;
reeds in 310 deed Ptolemaeus van Aegypte een
inval in Voor-Azië, en veroverde Phoenicië en vele
kuststeden, terwijl Antigonus van zijne zijde een Ieger naar Griekenland zond, onder zijn zoon Demetrius Poliorcetes, den koningstitel aannam en in Acgypte binnen drong, doch na groote verliezen, ten
gevolge van de voortreflijke verdediging van Ptolemacus, naar Syrië moest terugtrekken, 306 ( PLUT .

en V. JUSTIN. 15, 2. DIOD. 20, 73 en
v.). i)aar liet eiland Rhodus zich met Ptolemaeus
verbonden had, ontving Demetrius in 304 van zijn
vader bevel, om het eiland te onderwerpen, doch
kon hier niets uitrigten. Van daar ijlde hij weder
naar Griekenland en sloeg Cassander, die zich tot
DEM. 15
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tysimachus van Thracië, Ptolemaeus en Seleucus
om hulp wendde, 302. Deze overwonnen met
vereenigde magt Antigonus in den bloedigen slag
bij Ipsus in Phrygië in 301, waarin de grijze veldheer zijn leven verloor (PLTTT. DEM. 28-30. JUSTIN.
15, 4.). Antigonus, ook KuxXw geheeten, omdat
hij al vroeg een oog had verloren, had een heerschzuchtig maar standvastig karakter; hij was een
uitstekend veldheer, en de eerste die door het aannemen van den koningstitel, onder Alexanders
veldheeren de gedachte opwekte, om, daar Alexanders nakomelingen een speelbal der partijen waren, nieuwe koningsgeslachten te stichten.
Antigónus IJoson, 'AvTh1ovo; &wacuv,
(semper daturus, die veel belooft maar weinig
geeft), ook'E7rfrpoi:oS geheeten, zoon van Demetrius
van Cyrene en kleinzoon van Demetrius Poliorcetes, voogd van Philippus, den zoon van Demetrius
II., 230 v. C., vervolgens echtgenoot van de weduwe van Demetrius, Chryseis, en daardoor koning
van Macedonië (LIP. 40, 54.), waarover hij met
beleid regeerde. Na een opstand in zijn rijk gedempt te hebben, riep hem de strateeg der Achaeërs,
Aratus, tegen de Spartanen te hulp, die hij overwon. Na zijne terugkomst in Macedonië verijdelde
hij een inval der naburige Illyriërs in 221, doch
stierf nog in 't zelfde jaar (PLUT. ARAT. 34, 46.

28, 3. POL. 2, 47.).
Antigonus Gonatas, rovars;cc, (d. i. met
een ijzeren plaat voor de knie), zoon van Demetrius Poliorcetes, nam deel aan de oorlogen zijns
vaders, en hield zich in de door hem ten onder
steden staande, toen deze in 287 uit-gebrat

JUSTIN.

Macedonië verdreven werd. Te vergeefs wendde
hij zijne pogingen aan om voor zijn vader, die
door Seleucus van Syrië gevangen werd gehouden,
de vrijheid te verwerven (BLUT. DEM. 51.). Na
diens dood, in 283, werd hij koning van Macedon i ë; door Seleucus verdreven, moest hij het na
diens overlijden, in 280, in 't bezit laten van Ptolemaeus Ceraunus, tot dat hij in 276 weder op
den troon kwam. Hij overwon de Galliërs, die in
zijn land gevallen waren (JUSTIN. 25, 1.), werd in
273 door Pyrrhus van Epirus overwonnen en ver
(PLUT. PYRRH. 26.), doch heroverde zijn-drevn
land, toen deze naar den Peloponnesus getrokken
was. Nog eens verloor hij na den dood van
Pyrrhus zijn rijk aan diens zoon Alexander van
Epirus, versloeg hem echter later en veroverde
zelfs Epirus (PLUT. PYRRH. 34.). Zijne latere oor
bleven zonder gevolg. Hij-logenmtdAchaërs
stierf 80 jaren oud, in 240 v. C.
'Avttypa?eu; z. rpacpsóc
'A v r typ a y , eigenl. tegenschrift, beteekent de
tegenspraak van den aangeklaagde, tegenover den
aanklager; dv rtypc psaDae, eene tegenspraak inleveren, die door de dvrw ioma moest bekrachtigd worden; verg. attische regtsvordering. Ook beteekent het de bestrijding van de ontvankelijkheid
eener regtsvordering; en verder de tegenklagt, d.
i. eene bepaalde aanklagt van den beklaagde, tegen den klager, over hetzelfde of soms ook over
een geheel ander onderwerp; b. v. wanneer Timarchus Aeschines aanklaagt, bij het doen van rekenschap na zijne zending, en deze zich tegen die
aanklagt niet verdedigt, maar beweert, dat zijne
partij door andere misdrijven atimie verdiend heeft,
en dus onbevoegd is om eene aanklagt in te stel
terwijl hij hem daarover bepaaldelijk aan -len,

-klagt.

Antilibánus, 'AvrtXE3uvoc, t. Dsjebel el
Wast es Sjark, een gebergte dat zich in het Z.
van den Libanon (z. a.) afscheidt, en daaraan
evenwijdig in eene N. rigting door Syrië tot aan
de phoenicische grenzen voortloopt; de hoogste
top is in het Z. de Hermon, t. Dsjebel es Sjeik

2. 20, 4.).
Antiloehus, 'Av (Xoyoc, zoon van Nestor en
Eurydice, ging met zijn vader naar Troje, en was
daar onder de jongere helden een der schoonste
en dapperste. Zijne heldendaden : IL. 4, 457. 5,
580. 13, 545. 15, 572. 16, 317. Na Patroclus
was hij de liefste vriend van Achilles (z. a.) weshalve hij door de Grieken gekozen werd, om
hem het bezigt van den dood van Patroclus over
te brengen. Achilles wreekte zijnen dood, even
als dien van Patroclus, door Memnon te vellen.
Deze had namelijk, kort na den dood van Hector,
Antilochus in een gevecht gedood (oD. 4, 187.),
(ARR.

terwijl hij zijn vader uit een doodsgevaar redde.
Daarom wordt hij als een toonbeeld van ouderliefde voorgesteld (FIND. PYTH. 6, 28.).
-- Antimaeiius, 'AvTfpaxos, grieksch dichter en
taalgeleerdo uit Colophon of uit het naburige
Clams, omstreeks 404 v. C., een oudere tijdgenoot
van Plato, wiens vriend hij zou geweest zijn. Zijne
voornaamste gedichten waren het uitvoerige Epos
T h e b a ï s en het elegisch gedicht L y d e, uit verscheiden boeken bestaande; het eerste gedicht behandelde de beide thebaansche oorlogen, het laatste bevatte een cyclus van heldengeschiedenissen.
De dichter gaf er den naam L y d e aan, naar zij ne minnares, over wier dood, naar men zegt, de
dichter zich wilde troosten, door zich in de geschiedenis van vroegere tijden l, te verdiepen. A.
is vooral in zoo ver van belang, als hij de stichter
der geleerde poësie is en alzoo de voorganger der
alexandrijnsche dichters. Daarom werd hij ook
door de Alexandrijnen zeer hoog geschat en ver
epische dichters van som -kregindcao
eerste plaats na Homerus. Zijn taal is,-migend
in afwijking van de homerische eenvoudigheid, gezocht en geleerd, vermengd met verouderde en uit
verschillende dialecten genomen woorden ; hij pronkt
met een toestel van onbekende mythen en oud
verklaringen; daarbij is hij wijdloopig-heidkung
en gezwollen en mist de kunst van zamenstellen.
Als taalgeleerde bezorgde hij eene recensie der
homerische gedichten.
Antinoópólis, prachtige stad aan den 0.
oever van den Nijl, door keizer Hadrianus gesticht, ter nagedachtenis van zijnen gunsteling Ant i n o u s (z. a.), die aldaar in de rivier verdronk

(PAUS. 8,

9. DIO CASS. 69, 1 1.).
Autinous, 'A' r&voo-, 1) zoon van Eupithes
van Ithaca, de ruwste en onbeschaamdste onder
de vrijers van Penelope, die naar de heerschappij
van Ithaca en Telemachus naar het leven stond.
Hem trof het eerst de pijl van Ulysses (oD. 4 T
660, 773. 16, 363. 17, 458. 18, 42. 22, 8,
48.). — 2) Uitstekend schoon jongeling uit Bithynië, lieveling van keizer Hadrianus, dien hij op
zijne reizen vergezelde : hij verdronk in den Nijl.
De keizer, om zijne nagedachtenis te eeren, liet
hem onder de Iferoën opnemen, stichtte op de
plaats des ongeluks de stad Antinoöpolis (z. a.), liet.
voor hem te Mantinea in Arcadië een tempel bouwen
en stelde ter zijner eere feestspelen in. Ook werd
zijn naam aan een sterrebeeld gegeven. Op munten
en cdelgesteenteu prijkte zijne beeldtenis, en in tal-

Antiochia—Antiochus III.
boze borst- en standbeelden werd hij voorgesteld,
gelijk aan Dionysus.

Antioehtia, 'Avrtoy£nc, naam van vele steden.
A. Epidaphnes (rl tri IM(rvris), zoo geheeten
naar een naburig kreupelbosch, hoofdplaats van
liet syrische rijk in een vruchtbare streek aan den
Orontes, 120 stadiën van de zee verwijderd. Gesticht door Selencus Nicator, verhief zij zich spoedig en bevatte 4 groote afzonderlijke deelen. Ook
in den christentijd is zij beroemd als zetel van den
patriarch, en door de aldaar in de 3. en 4. eeuw
gehouden kerkvergaderingen. Na de verwoesting
door den perzischen koning Cosroës (540 n. C.),
werd zij door Justinianus herbouwd onder den
naam van Theopolis, t. Antakia. --- A. a d .Pis i
i a ni, op de grenzen van Phrygië, gebouwd door-d
de inwoners van Magnesia aan den Maeander;
bekend door het heiligdom van den NE' v 'Apxato;,
den phrygischen Medyrees; als romeinsche colonie
Cuesarea geheeten. — 3) A. ad Ma e a n drum,
stad in Carië.
Antioelhus, 'AvTEoxos, veldheer van koning
Philippus van Macedonië, vader van Seleucus van
Syrië (JUSTIN. 3, 4, 17. 15, 4, 3.).
Antiochus I., Soter, CUTrjp (redder, wel
naam hij na het overwinnen der Galliërs aan --ken
nam), was een zoon van Seleucus Nicator, koning van Syrië (JUSTIN. 17, 2, 10.). In hevige
liefde voor zijne stiefmoeder Stratonice ontvlamd,
stortte hij in eene zware ziekte. Zijn vader van
de oorzaak der ziekte onderrigt, stond hem Stratonice tot vrouw af, benevens de heerschappij over
de landen aan gene zijde van den Euphraat, met
den koningstitel (FLUT. DELI. 38. en 39.), waarbij
hij in . 281 ook nog de overige landen van Azië
tot aan den Hellespont voegde, waarna hij zich naar
Macedonië, het land zijner geboorte, terug begaf.
Wegens onlusten in Azië, sloot A. met Ptolemaeus
Ceraunus, den moordenaar zijns vaders, vrede
(JUSTIN. 24, 1, 9.) ; daarna voerde hij oorlog tegen
Eumenes I. van Pergamus en de in Azië binnen
Galliërs ; deze werden door hein over--gedron
wonnen, tegen den eerste was hij minder gelukkig.
In een nieuwen oorlog tegen de Galliërs sneuvelde
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van Cappadocië, van hem tot Ptolemaeus, daarna,
toen deze hem wilde gevangen houden, werd bij
op zijn verdere vlugt door roovers vermoord.
Antiochus III., tweede zoon van Seleucus
Callinicus, beklom in het jaar 224 den syrischen
troon (impubes adhuc rex, zegt .JUSTIN. 29, 1, 3.).
De eerste jaren zijner regering waren rustig, maar
in 221 begonnen de binnen- en buitenlandsche oor
krachten van het rijk der Seleuciden-logen,di
ondermijnden. Zijn eerste oorlog was tegen den
verwijfden Ptolemaeus Philopator van Aegypte,
dien hij Phoenicië en Coelesyrië zocht te ontruk ken. Intusschen kwamen verscheiden stadhouders
in Boven-Azië in opstand, en Antiochus moest
zijne wapens tegen hen koeren, versloeg ze (220)
en onderwierp het tot nog toe onafhankelijke
Klein- Armenië. Elierop wendde hij zich weder
tegen Aegypte, hetwelk ondersteund werd door den
opstand van Achaeus, stadhouder van Voor-Azië.
Antiochus verloor den bloedigen slag bij Raphia,
217 v. C., en sloot spoedig daarna vrede (POL. 5,
82. JUSTIN. 30, 1 en v.). Achaeus daarentegen werd
overwonnen, gevangen genomen en op bevel van
Antiochus ter dood gebragt. De eerste jaren verliepen nu niet het maken van toebereidselen ter
onderwerping van de provinciën in Voor-Azië en
in Oost-Azië aan den Indus, die vroeger tot het
syrische rijk behoord hadden, als ook van de rij
-kenvaPrgmus,CpdociëenPt.Nu
begon hij in het jaar 212 den oorlog tegen de
Parthen en Bactriërs, die hij wel gelukkig bevocht
en waardoor hij den bijnaam „ de G r o o t e" ver
maar toch niet geheel onderwerpen kon en-kreg,
veeleer hunne onafhankelijkheid moest erkennen.
Van een togt naar Indië, dien hij daarop ondernam, keerde hij, met rijke buit beladen, huiswaarts.

Intusschen was Ptolemaeus Philopator (205) gestorven en door zijn zoon Ptolemaeus Epiphanes,
een knaap van 5 jaren, opgevolgd. Nu waande
Antiochus Aegypte gemakkelijk te kunnen veroveren en sloot een verbond met Philippus van Macedonië; zelfs veroverde hij Palaestina en Phoenicië en won in 1.98 den slag bij Phaneas aan den
Jordaan. Van een togt tegen Eumenes van Pergamus wisten hem de met dezen verbonden Romeinen door vleijerij en beloften af te brengen,
daar zij vreesden, dat hij Philippus van Macedonië,
met Wien zij in oorlog waren, zoude ondersteunen.
Weldra echter zag Antiochus in, dat hij door de
Romeinen misleid was, en besloot hij Philippus te
helpen (197.). Doch de nederlaag van dezen bij
Cynoscephalae, deed hem van zijn voornemen afzien ; evenwel bragt hij de steden langs den Hel
zijne-lespontdhraciCesonu
magt, 196. Nu echter verlangden de Romeinen,
na het overwinnen van Philippus, geheel in strijd
met hun vroeger gedrag, van Antiochus ontruiming van den Chersonesus en van de provinciën
van Syrië, die vroeger aan Aegypte hadden behoord. Antiochus, die intusschen reeds met Aegypte eene overeenkomst had getroffen, verzette zich
hier tegen en wees elke inmenging van Rome van
de hand. Terwijl hij zich evenwel op eenige
punten tot toegevendheid bereid betoonde, rustte
hij zich tevens tot den oorlog uit, en schonk aan
Hannibal, die voor de hinderlagen der Romeinen
uit Carthago had moeten vlugten, gastvrijheid

C.
Antiochus II., met den bijnaam Theo s
god, dien de Milesiërs hem uit dankbaar
gaven, dat hij hen van den tyran Timarchus-heid
verlost had). Hij voerde een ongelukkigen oorlog
met Ptolemaeus Philadelphus van Aegypte, waaraan hij slechts een einde kon maken, door zijne
vrouw Laodice (Laudice, JUSTIN. 27, 1, 1.) te ver stooten en Ptolemaeus dochter, Berenice, te huwen,
250 v. C.; toen echter Ptolemaeus in 248 gestorven was en Laodice teruggeroepen werd, liet deze,
naar wraak dorstende, eerst Antiochus en vervolgens Berenice, die naar Antiochië verbannen was,
met haar kind om het leven brengen, in 247.
(volgens Justinus met behulp van haren zoon Seleucus Callinicus).
AntioelauS, jongere broeder van Seleucus
Callinicus, die Antiochus II. in de regering opvolgde, verkreeg 14 jaren oud als stadhouder van zijnen
broeder, Voor-Azië tot aan den Taurus (JUSTIN.
27, 2, 6 en v.) en ondersteunde hem tegen Ptolemaens Evergetes. Maar spoedig streefde hij naar
de heerschappij over het geheele syrische rijk, van
waar hij den bijnaam Hierax (i puy, havik) kreeg zonder evenwel zijne verstandige raadgevingen
te volgen (LIV. 34, 60. JUSTIN. 31, 2, 8.).
(JUSTIN. 27, 2, S.). Na verscheiden nederlagen
vlugtte hij tot zijn schoonvader, koning Artamenes Toen heni nu in 192 de Aetoliërs om hulp tegen
hij, 261 v.

72

Antiochus IV.—Antioclius.

Rome verzochten, stak hij met een leger naar regering te voeren. Lysias sloot terstond met de
Griekenland over; de Grieken echter hielden, uit Joden een verdrag, trok tegen Philippus op en
vrees voor de Romeinen, zich stil en Antiochus overwon hem, I62 v. C. Kort hierna kwam De-

bcleedigde Philippus, zoodat hij van deze beiden
geen hulp kon verwachten. Na het innemen van
eenige steden, bragt hij den winter op Euboea
door, hoewel Hannibal hem den raad gaf den oor
naar Italië over te brengen (LIv . 36, 11 . PLUT-log .
SLAM. 16.). In het voorjaar van 191 rukte hij
op, doch werd bij Thermopylae door L. Acilius
Glabrio geslagen (PLuT. CAT. 13. LIV. 36, 13.).
Ook zijn vloot leed verscheidene nederlagen, en
ongehinderd kon L. Cornel. Scipio, die door zijn
broeder P. Scipio Africanus als legaat met raad
werd bijgestaan, naar Azië oversteken, waar Antiochus in 190 bij Magnesia overwonnen werd en
den vrede verzocht. Hij verkreeg dien in 189
tegen aanzienlijke opofferingen, daar hij Voor Azië tot aan den Taurus afstaan, zijne oorlog schepen en olifanten uitleveren, 15000 talenten in 12 jaren betalen en gijzelaars stellen moest.
Hannibal en den Aetoliër Thoas, benevens eenige
andere vlugtelingen, wier uitlevering de Romeinen
geëischt hadden, hielp hij om te ontkomen. De
afgestane provinciën schonken de Romeinen aan
hunne bondgenooten, koning Eumenes en de Rhodiërs (LIV . 37, 55. 38, 37 en v.). Zoo werd de
heerschappij van Antiochus aanmerkelijk verzwakt.
Bij een inval in het land der Elymaeërs plunderde
hij den tempel van Zeus, om zich van de tempel schatten meester te maken, doch werd daarbij door
de verbitterde inwoners gedood, in 187 (JUSTIN .
32, 2, 2.).

Antiochus IV., bijgenaamd Epiphanes,
'Eztttpxv. Zijn vader Antiochus de G. had hem
als gijzelaar naar Rome moeten zenden, doch in
het jaar 175 werd hij vrijgelaten en in zijne plaats
kwam Demetrius, zoon zijns broeders Seleucus,
als gijzelaar te Rome. Nadat Seleucus door zijn
minister Heliodortis, die zelf naar de regering
stond, vermoord was, maakte Antiochus zich van
den troon meester. Spoedig hierna begon hij den
oorlog tegen Aegypte, om Phoenicië, Palaestina
en Coelesyrië te heroveren; dit gelukte hem en
bij den vrede behield hij die landen, doch het

door hem bezette deel van Aegypte moest hij
ontruimen, toen hem de romeinsche gezant Popi lius Laenas in naam van den senaat met den oorlog bedreig de (LIV. 44, 19. 45, 11. en vooral
JUSTIN . 34, 3., waar het gedrag van Popilins zeer
aanschouwelijk geschilderd is). Niet zoo gelukkig
was hij in den strijd tegen de Joden, die hij van
167-164 om hun geloof onderdrukte en van de
rijke tempelschatten te Jeruzalem zocht te berooven ; het geslacht der Maccabaeërs streed met hel
gelukkig tegen hem en zijnen veldheer-denmo
Lysias. Evenzoo ongelukkig liep een veldtogt tegen het Oosten af, op welken hij te Tabae in
Perzië in het jaar 163 stierf. De hem te laste gelegde gebreken zijn gedeeltelijk overdreven of
ongegrond : hij was vriendelijk en goedhartig,
maar over 't algemeen te zwak en toegevend jegens zijne - raadgevers. — Zijn zoon
Antiochus V., Eupator, E 'JTrc twp , was

metrius uit Rome, nani zijn neef Antiochus en
Lysias gevangen en liet ze in 161 ter dood bren-

gen (JCSTIN. 34, 3.).

Antiochus VI . met den bijnaam T h e o s,
®sóá, god, zoon van Alexander Balas, liet zich
tegenover Demetrius Nicator in 144 v. C. tot kor►ing uitroepen, maakte zich, met behulp van Diodotus Tryphon, bijna van het geheele rijk meester, doch werd reeds in 141 door Tryphon vermoord (JUSTIN. 36, 1, 7.).

Antiochus VIL, opgevoed te Sida in Pamphylië, van daar S i d e t e s, 1c8^ & Ti ;, verdreef den
overweldiger Tryphon, 138 v. C. (JUSTIN . 36, 1.),
onderwierp den joodschen vorst Johannes, 132 v.
C. en sneuvelde in een slag tegen de Parthen in
130 (JUSTIN .

38, 10.).

Antiochus VIII., zoon van Demetrius Ni
bijnaam van DtXoµrjrwp en rpv7t6.,-cator,hden
haviksneus, heerschte, na den moord zijns vaders,
over een deel van Syrië, verdreef met behulp der
Aegyptenaren zijn mededinger Alexander Zabina,
ruimde zijne moeder Cleopatra door het vergift,
dat zij voor hem bereid had, uit den weg, en
werd, na een langdurigen strijd met zijn halfbroe-der Antiochus Cyzicenus om het bezit van het rijk,
in 97 v. C, vermoord. De laatstgenoemde
Antiochuis IX., Cyzicenus, aldus ge-

heeten naar zijn verblijf te Cyzicus na den dood zijns
vaders A. Sidetes, ook met den bijnaam P h i 1 op a t o r, sneuvelde in 96 V. C. in een slag tegen
Seleucus Epiphanes, zijns broeders zoon (APP . syuu.
69.), tegen wien hij den strijd om de heerschappij
had moeten voortzetten.
AntioCILus X., ETsasr'jc, Pius, overwon Seleucus Epiphanes, onderdrukte den opstand, ver
diens broeders Antiochus Philadelphus-wektdor
en Philippus, zonen van Ant. Grypus, versloeg

beiden aan den Orontes, doch sneuvelde zelf tegen

de Parthen. Onder hevige binnenlandsche oorlogen werd hij opgevolgd door Philippus.
Antiochus AI., Plilladelplaus, (ook
Epiphanes geheeten), mededinger .van den vorige, verdronk, na den ongelukkigen slag aan den
Orontes, op zijn vlugs, in die rivier.
AntiocIuus XII., Otóvuaos, ook een zoon
van Ant. Grypus, vatte de wapens op tegen Philippus (z. A n t i o c h u s X.), doch sneuvelde in een
strijd tegen een arabischen volkstam (JUSTIN . 40, 1.).
Antiochus XIII., A iaticus, zoon van
Antiochus X., werd gedurende zijn verblijf te Rome door den senaat als koning van Syrië erkend,
werd ook door Lucullus in het jaar 68 v. C., na
het overwinnen van Tigranes van Armenië, die
Syrië aan zich onderworpen had, op den troon
bevestigd, doch reeds in 65 door Pompejus weder
onttroond. Hij was de laatste koning uit het geslacht van Seleucus.
Antioehus van Ascalon, beroemd wijsgeer
der oude academie, leefde te Athene, Alexandrië
en te Rome en was leermeester van Varro, Cice.
ro en andere beroemde Romeinen. Eene ontwikkeling zijner leer vinden wij bij Cicero (ACAD. 2,
19 en v.); hij zocht de leer der stoïcijnen met die
der academie te vereenigen (germanissimus stoicus,
si pauca mutasset. dc. ACAD. 2, 43 .).

bij zijns vaders dood 13 jaren oud en bevond zich
met den veldheer Lysias, die reeds vroeger tot
zijn voogd benoemd was, juist bij de belegering
van Jeruzalem. Onverwachts verscheen Philippes,
vroegere gunsteling zijns vaders, om, volgens diens
Antioeltus van Commagene en zijne opvollaatsten wil, voor den minderjarigen koning de gers. 1) Misschien dezelfde als Asiaticus, de laat-
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ste der syrische koningen, die, door Pompejus van
zijn rijk beroofd, in het bezit gelaten werd van
Commagene. In den strijd van Pompejus en
Caesar ondersteunde hij den eerste met hulptroepen. Later, in 38 v. C., werd hij door Antonius
aangevallen en vruchteloos in zijne hoofdstad Samosata belegerd. Onder Augustus werd hij naar
Rome ontboden, om zich te verantwoorden wegens
den moord, aan een gezant zijns broeders gepleegd. Door den senaat veroordeeld, werd hij op
bevel van Augustus ter dood gebragt in 29 v. C.

vele zaken voor de aziatische provinciën geregeld
te hebben, keerde hij, hoewel Eumenes hem eerst
wilde aanvallen, ongehinderd naar Macedonië terug
in 320. Reeds in het volgende jaar stierf hij aaii
eene zware ziekte, nadat hij nog eerst in zijne,
laatste oogenblikken den grijzen Polysperchon, een
oud veldheer van Philippus en Alexander, met
voorbijgang van zijn trotschen en wilden zoon
Cassander, tot rijksbestuurder benoemd had.
Antiputter, uit Sidon, omstreeks 90 v. C.,
epigramnm en dichter.
(DIO CASC . 52, 43.). -- 2) Onder Tiberius treffen
Antipater, uit Thessalonica, schreef insgelijks
wij weder een Ant. als koning van Commagene grieksche epigrammen en was een tijdgenoot van

aan, na wiens dood in 16 n. C., het rijk als rom.
provincie bestuurd werd. -- 3) Ant. zoon van den
vorige, werd in 38 n. C. door Caligula in zijns
vaders rijk hersteld, doch bij den keizer in ongenade gevallen, verloor hij het weder, tot dat
Claudius keizer geworden, het hem in 41 n. C.
terug schonk (SUET. CAL. 16. Dio CABS. 60, 8.). -4) Ant., waarschijnlijk een zoon van den vorige,
is de laatste die als koning van Commagene ver
wordt. Hij ondersteunde Nero tegen de-meld
Parthen in 55 n. C. (TAC . ANN . 13, 7.). -- Toen
Vespasianus in 69 in het Oosten tot keizer werd
uitgeroepen, sloot hij zich aan dezen aan, en leverde hulptroepen aan Titus bij het beleg van Jeruzalem. In 72 van afval verdacht, verloor hij de
kroon en moest zijne overige dagen te Rome doorbrengen (TAC. EIST . 5, 1.).
Antiope, 'AvTto7cr^, dochter van den riviergod
Asopus in Boeotië (LIOM. OD . 11, 260 .); zij werd bij
Zeus moeder der tweelingbroeders Amphion en Zethus (z. A m p h i o n). Hare bestraffing door de haar
vervolgende Dirce, die het onderwerp is der kunst
stier, heeft ook voor ver -groepvandfsich
treurspelen de stof geleverd ; doch de daar-scheidn
handelende stukken van Euripides,Livins Andro--over
nicus en Pacuvius zijn ons niet bewaard gebleven.
Antipater, 'Aver( Tpo;, een der trouwste
vrienden en bekwaamste veldheeren van Philippus
van Macedonië, in wier ook Alexander toonde
het grootste vertrouwen te stellen, door hem, bij
zijn Logt naar Perzië, als stadhouder van Macedonië en beschermer van Griekenland achter te laten. In die betrekking dempte hij een opstand in
Thracië, sloeg de Spartanen en hunne bondgenooten, welke zich aan de macedonische heerschappij
zochten te onttrekken, bij Megalopolis, in 330 v.
C., en bevestigde daardoor de heerschappij over
Griekenland. Hij hield dit gewigtig bestuur gedurende Alexanders afwezigheid, tot dat deze in

323, door de onophoudelijke klagten zijner moeder
met wantrouwen tegen Antipater vervuld, hem naar
Azië tot zich riep. Daar echter Alexander, nog
voor dat dit bevel ten uitvoer was gebragt, kwam
te sterven, bleef Antipater, ook gedurende het regentschap van Perdiccas, in Europa (JUSTIN. 13, 4.)
en sloeg de Grieken, die na Alexanders dood op
nieuw de wapenen hadden opgevat, bij Lamia in
322, waarbij Craterus, zijn schoonzoon, hem hulp
verleende. Toen bij de spoedig daarop uitgebroken twisten over den ledigen troon, Perdiccas naar
de regering streefde, verbond Antipater zich met
Antigonus, Craterus en Ptolemaeus tegen hem en
stak met een leger over den Hellespont. Craterus
sneuvelde in een veldslag tegen Eumenes, Perdiccas werd door zijn eigen troepen vermoord en
Antipater tot rijksbestuurder benoemd (Dion. 18, 25-39.). Na een opstand van liet leger bedwongen en

Augustus.
Antipater, uit Cyrene, was een leerling van
Aristippus (dc. TUSC. 5, 38.).
Antipater, uit Tarsus, was leermeester van.
Panactius en tegenstander der academici.
Antipater, uit Tyrus, een wijsgeer en aan
Stoa, leefde te Athene omstreeks 44-hangerd
v. C. en was bevriend met den jongen Cato (FLUT.

CAT. 4. CIC. OFF. 2, 24.).

Antiphánes, 'A' n pócvr^s, dichter der middel bare attische comedic uit Rhodus, zoon van Stephanus, trad voor 't eerst in 388 v. C. op en bereikte een ouderdom van 70 jaren. Hem worden
260 stukken toegeschreven, waarvan een groot gedeelte slechts naar den titel en uit enkele fragmenten bekend is. Hij bezat geest en aanleg voor
de tooneelpoësie, zoo als uit de verscheidenheid
zijner onderwerpen blijken kan; evenwel vond
Alexander de G. geen behagen in de anders zeer
gezochte stukken van dien dichter.

Antiphates, ' AvTt:^ lT"iS, 1) de wreede koning der Laestrygonen (van daar een bijnaam voor
eiken wreedaard, juv. 14, 20.), die 11 schepen
van Ulysses met steenen verbrijzelde, zoodat deze
slechts met één ontkwam (xoM. OD. 10, 106 en v.
OVID. MET . 14, 234.). --- 2)

Zoon van den ziener

Melampus, grootvader van Amphiaraus (Ho-m. op.

15, 242 en v.). — 3) Zoon van Sarpedon, togt-

genoot van Aeneas, door Turnus geveld (viRG.
AEN. 9, 696.).

Antiphon, 'Avrtycuv, van Rhamnus in Attica, geboren in 480 of 479 v. C., volgens anderen
488, ontving van zijn vader Sophilus, een sophist,
de eerste opleiding tot welsprekendheid, waarin hij
later uitmuntte, zoodat bij in den alexandrijnschen
canon de eerste plaats inneemt. Op het staatkundig tooneel zijns vaderlands speelde hij een belangrijke rol: gedurende den peloponnesischen oor
voerde hij afzonderlijke legerafdeelingen aan,-log
maar voornamelijk bewerkte hij, als aanhanger

der oligarchische partij, den val der democratie
door de instelling van den raad der vierhonderd,
waarvoor hij, toen deze spoedig weer afgeschaft
werd, met zijn leven boeten moest. Door Theramenes van hoog verraad aangeklaagd werd hij

veroordeeld, 411 v. C. (TRUC. 8, 68, 90.). Als
rhetor is hij ijverig werkzaam geweest : hij opende
Bene eigene school voor welsprekendheid met het
houden van oefeningen voor de staatkundige rede naarskunst, en, zoo hem al niet de eer der uitvinding toekomt, was hij het toch, die aan den staatkundigen redenaarsstijl in Athene de rigting en
ontwikkeling gaf. Slechts eenmaal trad hij zelf
als redenaar op, en wel ter zelfverdediging (cic.
BRUT . 12.); overigens maakte hij redevoeringen
voor anderen. Van de 60 hem toegeschreven redevoeringen hield men reeds in de oudheid 25
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voor onecht en zijn slechts 17 tot ons gekomen,
grootendeels Aó'ot cpovtxoi, d. i. over halszaken,
evenwel slechts 3 naar aanleiding van bestaande
feiten, de overigen zijn slechts ter oefening opgesteld; ook zijne rhetorica, r vt SrlTopri.l, is nies
tot ons gekomen. — Met hem moet niet verward
worden de sophist Ant. een voorname tegenstander van Socrates (XEN. _MEM . 1, 6.), waarschijnlijk
op bevel der 30 tyrannen gedood.
Antiphon, 'AvTtpwv, treurspeldichter, leefde
en werkte eerst te Athene, vervolgens bij den tyran Dionysius, dien hij bij zijne treurspelen geholpen zou hebben, maar door wien hij ook om zij ne vrijmoedigheid om 't leven gebragt is. Twee
titels van treur spelen, Andromache en Meleager,
zijn van hem bekend.
Antiphus, "Av rtcpo^, naam van verschillende
bij Homerus voorkomende personen : 1) zoon
van Priamus en Hecuba, met zijnen broeder
door Achilles gevangen genomen, maar voor los
vrijgelaten, werd hij later door Aga--geldwr
memnon geveld (IL. 4, 490. 11, 101 en v.). -- 2)
Zoon van Pylaemenes en Gygaea, bondgenoot der
Trojanen (IL. 2, 864.)..-. 3) Heraclide, zoon van
Thessalus, kwam als aanvoerder der bewoners
van Cos en andere eilanden met 30 schepen naar
Troje (u,. 2, 675.). -- 4) Zoon van Aegyptius,
togtgenoot van Ulysses, door den cycloop Polyphemus verslonden (oD. 2, 19 .).
Antipolis, 'AvrhtoXts, t. Antibes, colonie van
Massilia in Gallia Narbonensis, ten W. van de
grensrivier Varus, later romeinsch municipium ; be
kend door bereiding der merkt, eene soort van pekelnat voor visch.
Autiquare, z. l e x.
Antiquarius was de gewone benaming voor
een schrijver die bij voorkeur oude vormen en
uitdrukkingen gebruikt (qui vocabula prisca et obsoleta diligenter consectatur, SUET. OCT. 86.), als
ook voor iemand die meer van oude geschriften
toont te houden dan van nieuwere voortbrengselen der letterkunde (antiquos scriptores aliis antefert, TAC. DE OR. 21.). Zulk eene rigting openbaarde zich reeds vroeg te Rome, dikwijls ver
belangstelling voor nationale ontwik--enigdmt
keling tegenover grieksche beschaving.

vooral bij zijne opvolgers tot vele ongerijmdheden
in hunne leer en tot Bene overdreven dierlijke levenswijze voerde. Hij verwierp alle eigenlijke bespiegeling;, hoewel hij in zijn werk b p►uatxós er
niet gel el buiten gebleven schijnt te zijn (olc. DE
N. D. 1, 13, 32. Antisthenes in eo libro, qui Physicus inscribitur, populaces deos multo$, naturaleni
unum esse dicens, tollit vim et naturam deorum) ;
daarentegen bepaalde hij zich voornamelijk tot de
zedekunde. In dit opzigt leerde hij, even als na
hem Diogenes, dat de deugd bestaat in onaf hankelijkheid van behoeften en vermijding van het
kwaad; want zij is op zich zelf voldoende tot
geluk en behoeft slechts eene socratische kracht
(a rdpx Tif dps'rriv swat tpós sum ovia, µrsvós
îcpoS roµivrjv ;Tt µcl IwxpuTrxrjS iayóoc. kcov µEV
iócov rut µvr' Asia at, Tcuv ó . sois óµo(wv Tó
dXiywv jpr^rtV DIG . L. 6, 11, 105,). Door zijne

levenswijze, waarin hij zelf eer. voorbeeld van gestrengheid en onthouding was, en door zijne indrukwekkende en aangename voordragt verwierf hij
zich een tal van aanhangers. Zijne talrijke, in het
zuiverst attisch geschreven werken, omvatten het geheele gebied der wijsbegeerte, doch zijn op twee na,
een paar onbeduidende en waarschijnlijk- onechte
opstellen ter oefening (µTAE rac), verloren gegaan.
Anfistia gees, een plebejisch geslacht (Llv.
6, 30.). waarvan de volgende personen de merk
zijn: 1) P. Antistius, 88 v. C.-wardigste
volkstribuun door Cicero (BRUT . 64.) als redenaar
en pleitbezorger geprezen, werd (vELLEJ. 2, 25. cie.
BRUT. 90 . ) in den oorlog tusscheu Sulla en Marius
op bevel van den jongen Marius ter dood gebragt.
2) T. A n ti s t i u s, ondersteunde als quaestor van
Macedonië uit nooddwang Pompejus, doch sloot
zich na diens nederlaag aan Caesar aan ; stierf
echter kort daarna (cie. AD TAM . 13, 29.). — 3)
C. A n t _i s t i u s V e t u s, onder wiens vader Caesar,
68 v. C., in Spanje gediend had, genoot Caesars
vertrouwen, die hem tot quaestor maakte. Als
volkstribuun stond hij in 57 aan de zijde van Ci-

cero tegenover Clodius; in de burgeroorlogen vinden wij hem in Syrië, waar hij tegen Caecilius
Bassus strijd voert (CIC . AD ATT. 14, 9. PLUT.

CAES. 5.). -- 4) Antistius Labeo, deelgenoot
van de zamenzwering tegen Caesar, stierf na den
rlpptov, t. Castello di Ro- slag bij Philippi een vrijwilligen dood (PLOT. BRUT.
Antirrhi'um, 'Av,
melia, kaap op de grenzen van Aetolië en Phocis, 12. 57.). Zijn zoon, die denzelfden naam droeg, was
vormt met de daartegenover liggende kaap Rhium een beroemd regtsgeleerde ten tijde van Augustus en
in Achaie den slechts 5 stadiën wijden ingang van een groot voorstander der oude vrijheid (TAC. ANN.
3, 75.). — 5) L. Antistius Vetus was in 55
de corinthische golf.
Antissa,, "Av -rt a, stad en haven op de W. n. C. consul met Nero, vormde als veldheer tegen
kust van het eiland Lesbos

(THUG . 3. 18. 8, 23.).

Geboorteplaats van Terpander.
Antíisthenes, 'Av tt&vri s, van Athene, stichter der cynische school, leefde omstreeks 400 v.
C., zoon van een Athener en eene thracische
vrouw, dus voao;, bereikte een ouderdom van 70
jaren. In zijn jeugd had hij den sophist Gorgias
gehoord en vervolgens zelf die kunst onderwezen ; later sloot hij zich aan Socrates aan, dien
hij tot in zijne laatste ure trouw bijbleef (XEN.
MEM. 2, 5. 3, 4, 4. 11, 17 . SYMP . 2, 10. 3, 7.).
Na diens dood opende hij zelf eene school in het
Cynosarges, een gymnasium dat voor Atheners

van onwettige geboorte (vóaot) bestemd was, van
waar zijne leerlingen vaker Kvvtxol dan Anthisthenisten genoemd werden. Hij vatte uitsluitend ééne 1
rigting van de socratische wijsbegeerte op en ontwikkelde die met de uiterste consequentie, wat

de Germanen het plan, om de Moesel en de Saone
door een kanaal te verbinden, waar ook Drusus
reeds over gedacht had. Toen Nero hem (65)
naar het leven stond, doodde hij zich zelven, verg.
TAC. ANN . 13, 53. 16, 11.). --- 6) Antistius S o -

s i a n u s bekleedde onder Nero verscheiden ambten; om een spotdicht werd hij door hem verbannen, maar later 66 weer naar Rome teruggeroepen. Vespasianus zond hem op nieuw in balling-

schap (TAC. ANN. 14, 47 . HIST . 4, 44.). --- 7) A nt i s t i a, vrouw van Pompejus, werd in 32 v. C.
door hein verstooten, toen Sulla zijne stiefdochter
Aemilia aan hem wilde uithuwelijken (PLUT . CULL.
33. POMP. 9.).

A.ntium, "Awrtov, t. Torre d'Aezo, zeer oude
stad

in Latium, op eene

ver

in zee vooruitsprin-

gende rots ; volgens de sage door een zoon van
Ulysses en Circe gesticht, vroeger het verblijf van

'AIVTWU.oc-(ax

etruscische zeeroovers ; door Tarquinius Superbus
tot het latijnsche verbond gebragt, voegde zij zich
later bij de Volscen, waarna zij in 468 v. C. door
de Romeinen veroverd en gecoloniseerd werd (Liv.
2, 64 en v. 3, l.). Voor de tweede maal ingenou en, verloor zij al hare oorlogschepen, wier sneb ben ter versiering van liet spreekgestoelte te Rome gebruikt werden (LIV. 8, 14.). Later verhief
de stad zich weer aanmerkelijk als lievelingsverblijf der groote wereld. Beroemde tempels waren
die van Aesculapius, Neptunus en Fortuna; alsook
het paleis van Nero, die hier geboren werd.
'Av'wp oaia, z. regtsvordering, attische.
Antonia, dochter van Antonius en Octavia,
moeder van Cn. Domitius, vader van Nero (SUET.
NER. 4.).
Antoni, jongere zuster van de vorige, vrouw
van Drusus, moeder van Germanicus, van den Tateren keizer Claudius en van Livilla (SUET. CLAUD.
1. TAC. ANN. 3, 3. 11, 3.) ; zij stierf, diep bedrukt
over het verlies van haar onvergetelijken echtgenoot, in 't jaar 38 n. C.
Antonia, dochter van den romeinschen kei
eerst gehuwd aan Pompejus Magnus,-zerClaudis,
later aan Cornelius Sulla (SUET. CLAUD. 27. TAC. ANN.
13, 23.), werd op bevel van Nero ter dood gebragt
(SUET. NER. 35. TAC. ANN. 15, 53.).
.lntoninus Pius (eigenl. Titus Aurelius
Fulvius Bojonius Antoninus Pius) werd in 86 n.
C. te Lanuvium geboren; de familie zijns vaders
stamde af uit het zuiden van Gallië (JUL. CAPITOL. ANT.
P. 1. EUTR. 8, 8.). Tot den manlijken leeftijd gekomen, hield hij zich ijverig bezig met den landbouw,
i

nam achtereenvolgens verscheiden staatsambten
waar, en trok de opmerkzaamheid van Hadrianus
tot zich, die hem tot de waardigheid van consul
verhief en hem na den dood van Verus tot zoon
aannam. Door zijn zachten en edelen inborst ver
hij zich de genegenheid der Romeinen. Reeds-wierf
bij het leven van Hadrianus, die in zijne laatste
jaren wantrouwend en streng werd, redde hij vele
senatoren, die Hadrianus met den dood bedreigde,
het leven, en na het afsterven van den keizer bewoog hij den senaat, die over de laatste handelingen van Hadrianus verstoord was, het aandenken van den keizer naar gebruikelijke wijze te
Beren. Daar hij hetzelfde deed door het bouwen
van tempels ter zijner eere, zou hij wegens dezen
eerbied aan zijn aangenomen vader betoond, den
bijnaam Pius gekregen hebben (SPART. HADR. 27.
CAPITOL. ANT. P. 2. EUTR.

8, 8.). Het romeinsche

rijk steeg onder hem tot een in lang niet gekenden bloei. Hij bevorderde de welvaart der provinci ë n, eerbiedigde de regten van den senaat, leende
het oor aan den raad zijner dienaren, gaf voor
wetten, was spaarzaam voor zich zelf, mild-treflijk
jegens zijne onderdanen, betoonde hulp aan ver scheiden door aardbeving verwoeste aziatische steden, verzachte door milde gaven een hongersnood in Italië, verfraaide Rome door liet bouwen
van tempels, theaters, praalgraven, bevorderde
kunsten en wetenschappen en gaf aan de leeraren
in de wijsbegeerte en rhetorica eene jaarwedde.
Zelf leefde hij eenvoudig en huislijk, schafte alle
overbodige praal af en nam weinig van de staats inkomsten voor zich. Daardoor genoot het rijk
onder hem eene bijna onafgebroken rust. Ook de
christenen behandelde hij met toegevendheid en
zachtheid. Bij eene zamcnzwering strafte hij slechts
den bewerker, de overige deelnemers wilde hij
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niet eens kennen. Zijne geregtigheid was zoo geroemd, dat vreemde vorsten en volken hem tot
seheidsregter kozen of zijne bescherming zochten.
Toch moest hij, tegen zijn zin, een oorlog voeren
tegen de Mauren in Africa en tegen de Briganten
in Britannië (PAUS. 8, 43, 3.). Een opstand der
onrustige Joden werd met weinig moeite gedempt.
Hij stierf na Bene regering van 23 jaren (138--161) v. C.). Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon M. Aurel. Antoninus, dien hij aangenomen en
tot zijn opvolger bestemd had.
Antoninus, 11I. Aurelius, met den bij
gewoonlijk eenvoudig M. Au--namPhilospu,
relius, stamde af van eene aanzienlijke in Spanje
te huis behoorende familie. Zijn vader was de
praetor Annius Verus, zoo als hij ook eigenlijk
heette. M. Aurelius, geboren te Rome den 26.
April 126 n. C., was reeds in zijne jeugd ernstig
en verstandig, legde zich ijverig op de beoefening
der wijsbegeerte toe onder de leiding van Ilerodes
Atticus, Fronto, Junius Rusticus e. a. en verwierf
zich de liefde van Hadrianus, door wien ook Antoninus Pius gedrongen werd hem tot zoon aan te
nemen. Sedert nam hij den naam aan van M.
Aurelius Antoninus en werd in hetzelfde jaar (139)
quaestor; hij trouwde met Faustina, dochter van
zijn aangenomen vader. Zijn inborst was niet ongelijk aan dien zijns voorgangers : opregt, nederig,
zacht, vriendelijk. In het jaar 161 kwam hij aan
de regering. Bij een te Rome heerschenden hongersnood, betoonde hij met zijn broeder L. Verus,
dien hij tot mederegent had aangenomen, veel
zorg en overleg. Een opstand in Germanië en
Britannië werd gedempt, een oorlog tegen de Parthen in 165 gelukkig door L. Verus ten einde
gebragt. Veel moeite veroorzaakte hem de in 161
uitgebroken oorlog met de Marcomannen in het
tegenwoordige Bohemen, waarbij zich nog andere
duitsche en pannonische stammen aansloten (cAPITOL. ANT. PHIL. 14 en v.). Zelfs tot bij Aquileja
in Boven-Italië drongen de vijanden door. Daarbij kwam nog een verwoestende pest, die zelfs een
gedeelte van het leger wegrukte (EUTR. 8, 12.),
De keizer trok zelf ten strijde en behaalde ver
overwinningen; in dien tijd stierf in 170-scheidn
V. C. L. Veras, op de terugreis naar Italië. I)e
keizer, die zich intusschen naar Rome begeven
had, brak reeds in het volgende jaar weer naar
Pannonië op, nadat hij zijn door pest en veldsla gen verzwakt leger aanzienlijk versterkt had. Hij
won een slag op den toegevroren Donau ; een
tweeden door de legio fulniinatrix (DIO CASS. 71,
9.), die volgens het verhaal uit christenen bestond,
en dwong den vijand eindelijk tot den vrede, verzekerde dien echter, door vele barbaren in de
grensprovinciën te vestigen en door langs de grenen wallen op te rigten, die hij met soldaten liet
bezetten. Van hier trok hij naar Azië, alwaar zijn
bevelhebber Avidius Cassius een opstand verwekt
had. Na den moord van Cassius bleef de keizer
vrij lang in Azië en hield bij zijne terugkomst
met zijn zoon Commodus een zegepraal in 176.
Bij deze gelegenheid werden vele achterstallige belastingen vrijgeschonken en de burgers ontvingen
rijke geschenken. Reeds in 179 moest hij op nieuw
tegen de trouwlooze Marcomannen te veld trekken, versloeg ze bij Carnuntum in Pannonië, doch
stierf nog gedurende den oorlog in het volgende
jaar 1 S0, waarschijnlijk te Sirmium. Hoewel zijne
regering tegen zijn zin oorlogzuchti ; was, zorgde
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hij toch voor het welzijn zijner onderdanen door
voortreflijke wetten, voóral in den eersten tijd zijner regering, vermeerderde het aantal geregtshoven
en schonk den senaat meer magt dan een zijner
voorgangers gedaan had; daarbij had hij een afkeer van weelde en pracht en leefde zelf zeer
spaarzaam. Hij was zacht en vriendlijk, wat hij
vooral jegens de familie van Avidius Cassius toon
Zijn inborst en zijne geheele zienswijze spreekt-de.
luide in het door hem vervaardigd geschrift: Tic
EC, &nuTÓv, in 12 boeken, eene verzameling van
zedekundige beschouwingen, waarin hij zich voor
een aanhanger dér stoicijnsche wijsbegeerte ver
maar overeenkomstig zijn zachten aard de-klart,
strengheid dier leer wat tracht te verzachten. Bui
bestaat er van zijne togten een itinerarium,-tendi
benevens eenige brieven van hem aan I`ronto, in
diens verzameling van brieven.
Antoninus Liberalis, leefde onder Antoninus Pius, omstreeks 147 v. C.; van hem bezit
wij eene verzameling mythen, karn oppw6Ewv-ten

u iuyw j.
i:I. Antonius, orator, grootvader van den
drieman, een der eerste redenaars van Rome, geb.
in 144 v. C., consul in 100, nadat hij in 105 te-

gen de cilicische zeeroovers gestreden had, in 98
censor, voegde zich in den burgeroorlog bij de
partij van Sulla en werd in 88 op bevel van Cinna door de woede der aanhangers van Marius omgebragt. In Cicero's werk de Oratore vertegenwoordigt hij tegenover den fijn beschaafden Crassus, de natuurlijke welsprekendheid zonder streng
wetenschappelijke vorming; wel niet geheel afkeerig van grieksche wetenschap, vermeed hij daarvan
toch, uit een zuiver nationaal oogpunt, den minsten
zweem van navolging.
11. Antonius Creticus, uit de plebejische
Bens Antonia, vader van den beroemden drieman,
kreeg in 74 v. C. het bevel om de zeeroovers
langs de kusten der middellandsche zee te vervolgen; hij streed echter niet nadrukkelijk tegen hen,
maar plunderde slechts Sicilië en zou zelfs met de

movers gemeene zaak gemaakt hebben. Van een
aanval tegen het eiland Creta, waar hij ook na
groote verliezen stierf, verkreeg hij den bijnaam
Creticus. -- Zijn broeder
L. Antonius Hybrida, onderscheidde
zich door zijn roofzuchtig karakter. Hij plunderde in 85, toen hij met Sulla uit Azië terug keer
Griekenland, nam vervolgens deel aan de vo--de,
gelvrijverklaringen van Sulla (PLUT. cAES. 4.)
werd in 70 om herhaalde rooverijen uit den senaat gezet, maar spoedig er weer in opgenomen
(cie CLUENT . 42.). Daarop werd hij aedilis, en in 65
praetor. Aan de zamenzwering van Catilina nam
.

hij heimelijk deel, zonder er openlijk voor uit te
komen, wat hem zijn verlangen naar het consulschap belette, 't welk hij in 64, te gelijk met den
bij hem gehaten Cicero, verkreeg (PLUT. cic. 12.
cle. CAT.. 3, 6.). Na het uitbreken der zamenzwering moest hij een leger tegen Catilina naar Etrurië voeren, doch gaf onder voorwenden van ziekte,
het bevel aan Petrejus over op den dag van den
slag. Daarna trok hij naar zijne provincie Macedonië, en begon hier, als ook tegen de naburige
Dardanen en Bastarnen, zijne gewone rooverijen,
doch leed tegen beide een nederlaag. In het jaar
59 werd hij aangeklaagd wegens deelneming aan
de zamenzwering van Catilina en wegens afpersiligen (VAL. MAX. 4, 2, 6,) en ondanks de verde-

diging van Cicero veroordeeld (cic. FLACC. 35.).
Van zijn later leven weten wij weinig meer, dan
dat hij na zijne veroordeeling zich op het eiland
Cephallenia ophield.
H. Antonius (Triumvir), zoon van A. Creticus, geb. 83, bragt zijn jeugd door in zwelgerijen
en uitspattingen ; vocht in 58 tegen Aristobulus
in Palaestina, vervolgens onderscheidde hij zich in
Aegypte. In 't jaar 54 sloot hij zich bij Caesar
aan, nam deel aan de gallische oorlogen (CAES. B.
G. 7, 81. 8, 2, 38, 46.) en werd door medewer-

king van Caesar in het jaar 50 augur en volks
Toen de verhouding tussehen Caesar en-tribun.
Pompejus steeds dreigender werd, voegde hij zich
bepaald aan de zijde van Caesar, die hem gedurende den oorlog in Spanje het opperbevel in
Italië opdroeg. Hij vocht mede bij Pharsalus en
werd ?nafister equitunn, geraakte echter wegens zij ne levenswijze met Caesar in onmin, met wien hij
zich in 45 weder verzoende. Daardoor werd hij
met hem consul (PLUT . ANT . 11.), wilde hem toen
de kroon opzetten (PLOT . 12.) en bevorderde al
de plannen van den dictator. Na den moord van
Caesar werd hij wel eerst wat bezorgd over zich
zelf, wist echter spoedig uit de omstandigheden
voordeel te trekken, en maakte zich meester van
het aerarium (cie PHIL . 2, 37.), riep den senaat
den 17. Maart bijeen en verkreeg van hem zij ne goedkeuring op alles wat Caesar gedaan had
(aid. 39.). Nu zocht hij in zijn eigen belang
werkzaam te zijn, terwijl hij, niettegenstaande hij
zich schijnbaar met Cassius verzoende, de woede
des volkse tegen de moordenaars van Caesar steeds
zocht aan te vuren, vooral door voorlezing van
het testament van Caesar, waarin deze de burgers
zeer mild bedacht had (Dio cASS. 44, 35.). Den
senaat wist hij voor zich te winnen, door het afschaffen der dictatuur en het terugroepen van den
jongen Pompejus ; de menigte vleide hij door uit
landerijen, en legde het testament van-delingva
.

Caesar ten uitvoer, door uitkeering van al de
daarin bepaalde giften, waarbij hij trouwens zich
zelf niet vergat. Aan Brutus en Cassius ontnam hij hunne provinciën. Moeilijk werd zijne
houding tegenover Octavianus, den neef van Caesar, dien hij in den beginne trotsch behandelde, doch
later weer opzocht om door zijne gunst Gallië te
verkrijgen ; weldra echter braken nieuwe oneenigheden tusschen hen uit. Dien ten gevolge begaf
Antonius zich naar zijne provincie Gallië; in dien

tijd hield Cicero tegen hem zijne beroemde philippische redevoeringen. Antonius belegerde D.
Brutus, die uit Gallië verdrongen was, in Mutina,
ontving daar het bevel om Gallië te ontruimen, en
werd, op zijne weigering, voor vijand van het va
verklaard en bij Mutina door Octavianus ge--derlan
slagen, waarna hij genoodzaakt was naar Gallië
terug te trekken, 43 (DIO CASS . 46, 29 . APP.
B. C. 3, 60-76.), waar hij zijne magt door de
spaansche legioenen versterkte. Toen de senaat nu,
uit wantrouwen tegen Octavianus, de republikein sche partij begunstigde en Brutus aan het hoofd
van het leger stelde, verzoende Octavianus zich met
Antonius en sloten deze beiden, benevens Lepidus,
een verdrag op het einde van 43 (PLUT. ANT . 19.),
voor den tijd van vijf jaren, gedurende welken
zij de provinciën onder elkaar verdeelden, hunne
vijanden verba^iden, de goederen van hen verbeurd
verklaarden en zich tot den strijd tegen Brutus en
Cassius uitrustten. Dit is het zoogenaamde laatste
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d r i e ni a n s e h a p. Na de grootste gruwelen te eenigen tijd in zwelgerijen en genot, terwijl ver
Rome gepleegd te hebben, trokken zij naar Malegioenen van hem afvielen, beproefde-scheidn
eedonië en ontmoetten hunne tegenpartij bij Phi- nog eens den strijd tegen Octavianus, die tegen
lippi. De republikeinen werden in een bloedigen hem was opgetrokken, en toen deze ongelukkig
veldslag vernietigd, hunne aanvoerders stierven een uitviel, en hem het gerucht van Cleopatra's zelfvrijwilligen dood. Antonius had zich in den slag moord ter oore kwam, stortte hij zich in zijn
bijzonder onderscheiden. Eene nieuwe verdeeling zwaard. Toen hij echter vernam dat zij nog leefder provinciën had hierop plaats, waarbij Antoni- d e , liet hij zich tot haar brengen en stierf in haus het oostelijk gedeelte van het rijk verkreeg, re armen (PLUT. ANT. 76. 77.).
waar hij terstond in zegepraal rond trok. In
G. Antonius, broeder van den drieman, dienCilicië zag hij de om hare schoonheid wijd be- de als legaat onder Caesar (49 v. C.), werd ver
roemde aegyptische koningin Cleopatra, en volgde
Macedonië en later op bevel-volgensprati
haar naar Alexandrië in den winter van 41-40. van Brutus ter dood gebragt (PLUT. BRUT. 28.).
Terwijl hij zich in hare netten liet verstrikken,
L. Antonius, jongere broeder van den drieverwoestten de Parthen Azië: doch Octavianus man, was in de burgeroorlogen op Caesars zijde.
maakte zich in stilte gereed tot de uitvoering van Na diens dood ondersteunde hij de plannen zijns
zijne heerschzuchtige plannen. 'Wel hield een broeders, die door zijn toedoen eene akkerwet,
nieuw verdrag hen nog aaneengesloten, en zelfs hoewel met geweld, doordreef (cie. PHIL. 9, 6.).
met Sextus Pompejus, die thans vijandig tegenover Aan de oorlogen zijns broeders nam hij wel deel,
hen stond, werd een vergelijk van korten duur ge- maar zonder schitterenden roem. In 't jaar 41
troffen. Ook rustte Antonius zich uit tot een hield hij eene zegepraal over de Alpenvolken, in
veldtogt tegen de Parthen, maar na eenige vruch- den volgenden winter van 41 tot 40 voerde hij
telooze gevechten ging hij naar Athene, waar hij den perusijnschen oorlog tegen Octavianus. Veel
zich als Bacchus eer liet bewijzen en bragt daar droeg hiertoe bij Fulvia, de eerste vrouw van den
het jaar 37 door. Eene hernieuwde verkoeling drieman Antonius, daar zij veronderstelde, dat haar
tusschen hem en Octavianus, dien hij met troepen man zich stellig aan de verleidingen en bekoor
tegen Pompejus helpen wilde, werd door zijne tweede
onttrekken en tot haar zou-lijkhednvaCoptr
vrouw Octavia, zuster van Octavianus, bijgelegd; terugkeeren, wanneer hij met Octavianus in twist
ook werd het driemanschap voor een tweede geraakte. I )aartoe bediende zij zich van de nieuvijftal jaren verlengd. Antonius ging hierop naar we akkerwet, en trachtte de verdeeling der landeSyrië, werwaarts Cleopatra hem volgde, en werd nu rijen aan de legioenen te verhinderen en trok zich
geheel en al in hare strikken verward, zoodat hij ook later de belangen van hen aan, die daardoor
haar verscheiden romeinsche provinciën schonk en bevoordeeld waren. Zoo kwam het tot een oor
een even avontuurlijken als vruchteloozen veldtogt
waarin Antonius door Octavianus en zijne-log,
tegen de Parthen ondernam (PLUT. ANT. 37. 51. veldheeren Agrippa en Salvidienus (APP. B. C. 5,
FLOR. 4, 10. VELLEJ. 2, 82.), zonder haar nieu- 20-49.) in de stad Perusia in Etrurië, gedurende
we geschenken te kunnen aanbieden. Daarop ging den gebeden winter, belegerd werd. Na het mis
hij met Cleopatra naar Aegypte. Gelijktijdig (in
poging ter ontzetting der stad-lukenva
36) viel Sextus Pompejus, die zich tegen Antoni- en na verscheiden vergeefsche uitvallen, werden
us zeer dubbelhartig had gedragen, een zijner Ie - de belegerden door hongersnood gedwongen met
gaten in handen, die hem ter dood liet brengen. Octavianus in onderhandeling te treden. Antonius
Een verzoening met de door hem verstooten Oe gaf zich aan hem over verzocht om genade voor
werd door Cleopatra verhinderd, die weder -tavi zijne vrienden, waarna Octavianus zich met hem
voor haar en hare kinderen romeinsche pro--om verzoende en hem weldra tot praetor in Spanje
vinciën van hem ten geschenke kreeg. Daardoor benoemde. Cicero schildert zijn karaker zeer tot
werd de vijandschap tusschen hem en Octavianus zijn nadeel (PHIL. 7, 6. 10, 10. 14, 3.); zijne lades te grooter, en toen in 't jaar 32 de consuls tere lotgevallen zijn ons niet bekend.
Rome verlieten en zich naar Antonius begaven,
M. Antonius Antyllus, zoon van den
die, naar zij geloofden, de volkspartij, waartoe zij drieman en Fulvia, geb. in 86 v. C., was bestemd
behoorden, toegedaan was, was de oorlog tusschen om na zijns vaders dood over Aegypte te heer de beide driemannen niet langer te vermijden. schen, doch werd op bevel van Octavianus ter
Daar Antonius nu, in plaats van zich te verinan- dood gebragt (SUFT. OCT. 63. PLUT. ANT. 81.).
nen, zich geheel aan Cleopatra overgaf, ja zelfs
Jtilus Antonius, jongere broeder van den
een testament in haar voordeel maakte, verlieten vorige. Augustus behandelde hem na den dood
hem vele zijner aanhangers, en verklaarde de se- des vaders met goedheid, en vereerde hem meernaat hem den oorlog. Nu rustte hij zich uit, trok malen niet ambten (VELLEJ. 2, 100. SUET.
met 100000 man voetvolk, 12000 ruiters en CLAUD. 2. TAC. ANN. 4, 44.). Later wilde Augu500 oorlogschepen tegen Octavianus op (PLUT. stus hein wegens ongeoorloofden omgang met zijne
ANT. 65. FLOR. 4, 11.), die ongeveer 100000 man
dochter Julia ter dood laten brengen, echter schijnt
en 250 schepen had, en leverde hem den zeeslag hij door een vrijwilligen dood die straf te hebben
bij Actium, dien Cleopatra bijwoonde (5. Sept. 31), voorkomen. Horatius prijst zijne verzen, OD.
die echter zelf het eerst de vlugt nam. Toen 4, 2. -- Zijn zoon Lucius, de laatste van dit geAntonius dit bemerkte, volgde de verblinde man slacht, stierf te Massilia in ballingschap 26 n.
haar spoedig. Agrippa's bekwaamheid behaalde C. -- Van de overige mannen van denzelfden
voor Octavianus eene schitterende overwinning naam, die niet tot deze familie behoorden, verdie(PLUT. ANT. 65-68. VELLEJ. 2, 85.) en het lenen vermelding:
ger te land gaf zich na de vlugt van den veldheer
Antonius Musa, beroemd arts te Rome,
zonder tegenstand over. Antonius had zich naar die Augustus van een zware ziekte genas door het
Alexandrië begeven, waar Cleopatra slechts op gebruik van koude baden (SUET. AUG 81.). Sehare eigene redding bedacht was ; hier leefde hij dert schijnt ale waterkuur, vooral van koud water
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zeer in zwang gekomen te zijn

(HOR. EP. 1,

15, 3.).

Antonius Primus, uit Gallië afkomstig,
trad onder Galba in romeinsche dienst, diende
verder onder Otho en Vitellius en toen de laatste
scheen te moeten onderdoen, voegde hij zich bij
Vespasianus. Met de iroesische en pannonische
legioenen trok hij naar Italië (TAC. RIST . 3, 6.),
sloeg Vitellius twee malen bij Cremona en bestormde de stad (TAC. RIST . 3, 27 en v.). , Nu
werd hij overmoedig, trok plunderend door Italië
en ging op Rome los. Voor de stad kwam het
tot een bloedigen strijd met Vitellius, terwijl het
capitool, dat door Sabinus, broeder van Vespasianus, bezet was, door de vlammen verteerd werd
(TAC. HIST . 3, 78.). Rome zelf werd ingenomen,
Vitellius vermoord, en Antonius heerschte met
teugelloos geweld, terwijl Mucianus, aan wien
Vespasianus het eerst het bevel tegen Vitellius
had opgedragen, hem tegenwerkte. Hierover ontevreden, begaf hij zich naar Vespasianus, die
hem wel vriendelijk, maar zonder onderscheiding
ontving (TAC. HIST. 4, 80.). Zijne verdere lotgevallen zijn niet bekend.
C. Antonius Saturuinus, leefde onder
Domitianus, tegen wien hij gedurende zijn bestuur
van Boven -Germanië een opstand verwekte (SUET.
DOM. 6 en v.). Norbanus Maximus overwon hem
en behandelde hem genadig, doch Domitianus liet
hem weldra ter dood brengen.
Antonius Polemo, leefde onder Trajanus en diens opvolgers, en stichtte een rhetorschool
te Smyrna. Zijne redevoeringen, waarvan wij er
twee bezitten, genoten in de oudheid veel bijval.
Hij stierf 56 jaren oud een vrijwilligen dood, daar
hem het leven wegens hevige pijn van de jicht
ondragelijk was geworden.
Antrón, ' AvTpw' v, stad van Phthiotis in Thessalië, aan den ingang van de malische golf.
Anubis, ''AvouRts, een der voornaamste Aegyptische godheden, was bij dit volk, hetwelk het
leven, dat zich in dieren openbaarde, als iets goddelijks vereerde, oorspronklijk de hondengod, om
welke reden hij in menschlijke gedaante met een
hondenkop wordt voorgesteld. Cynopolis in Mid-

Anytus, "Avuros, zoon van Anthemio, een
rijke leerlooijer in Athene, die allengs tot de hoog
geraakte, zoodat hij zelfs met Thra--steranib
sybulus aan het hoofd der democratie stond, door
welke de 30 tyrannen verdreven werden. Lang
met Socrates bevriend, werd hij later zijn vijand
en aanklager (z . PLAT. MEN., XENOPH. APOL ., verg.
Socrates). Hij werd echter, zoodra de Atheners over den dood van Socrates berouw kregen,
verbannen, waarna hij zich naar Heraclea in Pontus begaf. Evenwel zouden de inwoners hem ook
weer van daar verdreven of zelfs gesteenigd
hebben.

Aoede, z. M u s a e.
Aon, "_Awv, zoon van Poseidon, oude boeotische
koning, van wien een der oudste boeotische volk stammen, de Aonen, en het aan Phocis grenzende
deel van het land, Aonië, zijn naam ontving. Dit
gedeelte, waarin de Helicon en de bron Aganippe
(Aoniae aCruae, OVID. FAST . 3, 456.) lagen, wordt
dikwijls bij de dichters vermeld, en de naam dien
ten gevolge ook dikwijls op geheel Bo.eotië toegepast. Van daar heeten ook de Muzen Aonides
of Aoniae sorores, OVID. MET . 5, 333. 6, 2. joy.
7, 58.

Aornus, "Aowos, een dikwijls voorkomende
naam voor hooggelegen steden en burgten, 1) in
Bactrië door Alexander den G. ingenomen (ARR.
3, 29, 1.). --- 2) In Indië (ARR . 4, 28, 1.), volgens
Strabo (15, 1. p. 688.) bij de bronnen van den
Indus, juister in een hoek tusschen de rivieren
Kophen (Kabul) en Indus. Nieuwe reizigers ver
daaronder den berg Azarneh.
-stan
'A 7r a l' m T rl is bij de Atheners, eene zoowel om
de wijze van aanleggen als om de gevolgen, bijzonder strenge soort van openlijke aanklagt, werkelijk van de ypap rl (z. a.) verschillend. Terwijl
bij eene gewone schriftelijke aanklagt het aan
zaak moest voorafgegaan worden-brengvad
door Bene dagvaarding van den beklaagde door
den aanklager (^pósxXraes), waarbij de aangeklaagde op vrije voeten bleef en zich door vrijwillige ballingschap aan de gevolgen eener waarschijnlijke veroordeeling kon onttrekken, was liet

eigenaardige der a7ragwy,j, dat de aangeklaagde
terstond door den aanklager voor de regters
van instructie (in vele hiertoe behoorende gevallen
de elfmannen) en, indien de aanklagt werd aangenomen, onmiddelijk na gemaakt proces-verbaal
in de gevangenis gevoerd werd, tenzij hij drie
borgen stelde. De veroordeeling had bijna in alle
gevallen de doodstraf ten gevolge. Meestal kon
deze vorm van aanklagt slechts dan worden aangewend, wanneer iemand in fdagranti (&t' aU rowwpop) betrapt werd, b. v. bij diefstal, straatroof
en Andere gemeene misdaden of xaxovpY1µuru
(z. x a x o u p.► y o S), ook bij moord (doch alleen,
wanneer deze met roof gepaard ging en de moordenaar zich openlijk op de markt of in de tempels vertoonde), verder tegen metoecen (ingezeten
vreemdelingen), die hun metoecium niet betaald
hadden (z. µ ï T o c x o s) en in andere gevallen.
Een verwante vorm is de Éc^r^Y ^6cs waarbij de
aanklager den magistraat zelven op de plaats der
misdaad brag;t, om den dader gevangen te nemen,
doch waarbij voor het overige dezelfde handelwijze als bij de uhru wprj gevolgd werd.
.Apamêa,'A7t1i.zca, naam van verscheiden steLIV. 4, 59. 5, 22.) ; sedert 396 v. C. romeinsche
denin Azië, grootendeelszoo geheeten naar de vrouw
colonie.
van S eleucus Nicator : 1) in de zuidelijke punt
'Avu7roriEaía, z. kleeding, grieksche.
den-Aegypte was de hoofdzetel zijner vereering.
Hij was een zoon van Osiris en van Nephthys,
en werd na zijne geboorte te vondeling gelegd.
Isis, de vrouw van Osiris, liet hem door honden
weer opzoeken en voedde hem met haren zoon
op. Gelijk de hond de gezel en de wachter der
menschen, zoo is de godheid, die den hond ver
gezel en de wachter der goden,-tegnwordi,
ook de wachter aan de poort van de boven- en
onderwereld, weshalve hij later met den griekschen
Hermes Psychopompus vereenzelvigd werd (Hermanubis). Ook wordt hij voor de hondstar gehouden. Zijn dienst kwam in lateren tijd naar
Griekenland en Rome.
Anxur, bij romeinsche prozaschrijvers meestal
Tarracina, t. Terracina, overoude, waarschijnlijk
pelasgische, later volscische stad, geheeten naar
den volscischen God Anxur (Jupiter), een weinig ten 0. van den mond van den [Jfens, aan de
Via Appia, met een kasteel op een steile kalkrots,
terwijl de stad zich in de vlakte tot aan de pomptijnsche moerassen uitstrekte (HOR . SAT . 1, 5, 26.
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van het eiland Mesene bij den zamenloop van
den Euphraat en Tigris, t. Coyne. -- 2) Westwaarts van Edessa aan den Euphraat, t. Romcala. -- 3) A . ad Orontem s. Axium, door Seleu-

Sacer, een afzonderlijk gelegen heuvel aan den
Anio, 3 mijlpalen ten N. 0. van Rome, bekend
door de secessio plebis, in 494 v. C. ; M. Gaurus,
digt bij Puteoli, JL Vesuvius enz. (z. d. art.).
cus vergroote hoofdstad van het landschap ApaAper, M., een hoofdpersoon van den dialogos
mene in Syrië, in de nabijheid van een meer, met de oratoribus, waar hij de oude manier van rede
groote stoeterijen en parken met olifanten. Caeverdedigt, overigens niet bekend; evenwel-voern
cilius Bassus hield na den slag bij Pharsalus hier telt de maker van den dialogos hem onder de
een langdurig beleg uit (Cie. AD ATT. 14, 9. PAM. celeberrinna tuit ingenia foci nostri.
12, 18.). -- 4) A. Rhagiana ('A. irpós `Payai-C),
Aper, het everzwijn, lievelings- en hoofdgehoofdplaats van het landschap Choari✓ne, op de regt (caput coenae) van romeinsche gastmalen, anigrenzen van Parthië en Medië, ten Z. van de mal propter convivia natuin (Juv. 1, 141.); P. Ser
caspische poorten, door Grieken gebouwd. — 5)
vader van dien Rullus, tegen wiens-vilusR,
A. Cibutus, Kc3wT6s, t. Dineir, aan den Marsyas, akkerwetten Cicero twee redevoeringen hield, leerde belangrijkste stad van Phrygië met levendigen de 't eerst hoe men het in zijn geheel aan tafel
handel en in den tijd der Romeinen zetel van een kon voorzetten (PLIN . 8, 51, 78. verg. VARR. DE
conventus juridicus. -- 6. A. Myrhon, vIupXnth' , a. R. 2, 4, 10.). I)e smaken verschilden over de
in Bithynië, niet ver van de zuidkust der cianische voorkeur der umbrische, tuscische, lucanische en
golf, met een haven.
laurentijnsche. „ Het voortreflijke eikelvoer der
Apaturia, a 'Ararovpca, (van d=^cµa en ital. bosschen gaf dien fijnen smaak aan het zwijns,:a Topta, bijeenkomst der Phratriën), een atheensch vleesch, welke de ital. hammen en salami met regt
feest, waarop de burgers hunne kinderen - in hun- tot een delice voor de lekkerbekken maakt." w.

ne phratriën opschrijven en opnemen lieten, bij
den ionischen stam algemeen (HDT. 1, 147.); evenwel vond men buiten dezen stam ook dergelijke
feesten. In Athene werd het in de maand Pyanepsion (October--November) gedurende drie dagen gevierd ; de eerste dag heette Doprla of D op.
7tla, van dop Lov, avondmaal, dewijl de phratoren
zich aan het huis van een rijken medebroeder ter
avondmaal vereenigden ; de tweede wegens het
offer dat aan Zeus Phraticus en aan Athene gebragt werd 'Avccopuccs (van ávaP fiózn=a ►^zPózcv, offeren). Op den derden dag, Koupawrcg, werden de
in dat jaar geboren kinderen, als ook die vroeger
geboren maar nog niet ingeschreven waren, aan
de vergaderde phratoren voorgesteld en, nadat
hunne wettige geboorte door den vader onder Bede
verzekerd was, in de phratrie opgenomen en de
naam op de naamlijst der phratoren (cppcc optx
ypaµµaTziov) ingeschreven. Voor elk der aangeboden kinderen werd een schaap of geit ten offer
gebragt en na de inschrijving werd het offermaal
gehouden. Zoo iemand zich tegen de inschrijving
verzette, voerde hij het offerdier van het altaar

E. WEBER op juv. t. a. p.

Apex (misschien eer verwant met peetere dan
met apere), eigenlijk de dunne met wol omwonden
tak of pluim, virga oleaginea, op de muts, ook het
in een kegelvormigen top uitloopende hoofddeksel,
met name de vilten barret der priesters, gelijk aan
de grieksche xu p3aaf e, voornamelijk door de Finmines en Salii gedragen, door den Flamen Dialis
in den regel, behalve ten zijnen huize ; naar men
meent ingevoerd door Ascanius. De muts was
wit en uit het vel van een offerlam kegelvormig
vastgénaaid (LZV . 9, 41. LUC. 1, 604.). Ook wordt
het woord soms met de perzische tiara, insgelijks
een kegelvormig hoofddeksel der vorsten, ver
daar figuurlijk gebruikt voor ons-wiseldnva
„ kroon" (CIC. DE SEN. 17, 60. LIV. 1, 36. HOR. OD.
1, 34, 14. 3, 21, 20.).

Aphaca, Tic ''Acpaxa, in het 0. V. Aphek, t. Afka, aan het riviertje Adonis in Coelesyrië, tusschen

Heliopolis en Byblus aan de phoenicische grenze%,
met een beroemden Venustempel en een orakel,
eerst door Constantijn den G. opgeheven.
Apháreus, 'Acpapu , aangenomen en schoon-

weg en de aanwezigen beslisten dan de stem- zoon van den redenaar Isocrates, redenaar en

ming over de toelating of weering.
treurspeldichter te Athene, schreef redevoeringen
'AnEz eUlzpos en c taXsu^Ép was, z. over wetenschappelijke en regtsgeleerde onderweróoSXos.
pen, onder anderen eene in de zaak zijns vaders:
Apelles, z. schilders.
Trp{)s 11'Iz7axX ,ziór^v zrzpi Tils dvTtc ocrzw; ; daarenboApenninus, 'A7t&vvcvos, hoofdgebergte van ven bij de 37 treurspelen, en behaalde twee mahet italisch schiereiland, Bene voortzetting. der len op de Dionysiën en twee malen op de LeAlpes maritirnae, 90 geogr. mijlen lang. Aan de naeën de overwinning. Hij schreef tusschen. 't
westzijde is de helling van dit meestal kale kalk jaar 369 en 346 v. C. (PLUT . X ORATT. p. 839.
dat door vele kloven gesneden wordt,-gebrt, C.). Van zijne werken is echter niets over.
vrij steil. Het bevat de bronnen van al de rivieAphetae, 'Aalrat, stad op het schiereiland,
ren van Italië en bereikt zijn grootste hoogte, aan den ingang van de pagasaeische golf, waar
over de 8000 v., in Samnium;

vervolgens ver - de Argonauten Hercules achterlieten, zoo geheeten

deelt het zich in twee takken, waarvan de een
ten W. bij het voorgebergte Leucopetra (C. deli'
Armi) eindigt, de andere ten 0. -uitloopt in het
.Prom. Salentinum (C. Maria di Leuca). Opmerkenswaardig zijn de Mons Argentarius (M Argentaro aan de etruscische kust bij Cosa); M. Ciminus of Ciminius (M. Ciinino) aan een meer van
dien naam in Etrurië ; M. Soracte (M. di S.
Oreste) bergtop 5 geogr. M. ten N. van Rome;
111. Algidus (Ariano), M. Albanus (Albano), M.
Massicus (AP. Dragone), op de grenzen van Can ipanië, bekend om zijn voortreflijken wijn ; ill.
-

naar ucclri u, afstooten der schepen. Hier ankerde
de perzische vloot en Xerxes liet er een wedloop
houden (EDT . 7. 193. 8, 6.).
'A cp F- Toi rl N i p a t, de dagen, waarop te Athene
de senatoren, noch der regtbanken, zitting hielden,
voornamelijk de feestdagen, maar ook de throppcllz
ijµlpac, dies nefasti, die voor ongeluksdagen gehouden werden (b. v. de drie laatste dagen der
maand) waarop dan ook geene regtzittingen, behalve de cpovcxl, gehouden werden.
Aphidna,"Acpcdva, bij Carpandriti, een der 12
cecropisclie steden van Attica, niet ver van Dece-
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ha. De Tyndariden veroverden de vesting, waarin
Theseus Helena verborgen hield (HDT. 9, 73.);
ook ten tijde van Demosthenes was zij nog ver
-sterk.
Aphrodisia, Tot 'Acppo íata, een feest aan
Aphrodite gewijd, met de meeste plegtigheid te
Paphos, (buitendien ook te Amathus van daar
V. Amathusia) op Cyprus gevierd, in den tempel
haar door Cinyras gebouwd, uit wiens familie dan
ook de priesters gekozen werden, wier hoofd

'Ay rwp heette.

Aphrodisiac, 'Ap poócffíac, 1) grensstad tusschen Carië en Phrygië, met een prachtigen
Aphroditetempel, waarvan nog trotsche bouwvallen overig zijn. Omdat de inwoners in de burgeroorlogen tusschen Caesar en Pompejus, Antoni-us en Octavianus, zich gelukkig bij de partij, die
later overwon, gevoegd hadden, werden zij vrij
verklaard (PLIN . 5, 28, 29 .) en kregen het regt
van asylum (TAC . ANN . 3, 62.). Sporen van de
oude stad meenen reizigers in het tegenwoordige Gheira of Keireh gevonden te hebben. --- 2)
Oude naam van G a d e s z. a. — 3) Cilicische
kuststad, tegen over Cyprus, met een ruime haven (Llv. 33, 20.).-4) Eiland op de kust van Cyrenaica met een Aphroditetempel. (HDT. 4,
169.).-5) Eiland aan de carmanische kust in de
perzische golf (PLIN . 6, 25, 28.).
Aphrodite, Appoaírr^, Venus, volgens Ho'

van Zeus en
Phone, volgens Hesiodus (THEOG . 190.) echter was
merus (IL. 5, 371, 428.) dochter

zij uit het schuim aypó; der zee geboren, en op
het eiland Cyprus aan wal gestegen ('Aypoy€vota,
'Avaauoµe'vi, Ku pol vsea). Zij is de godin der
liefde en schoonheid en overtreft alle andere
godinnen in bevallig- en bekoorlijkheid. De Horen,
die alles tot ontwikkeling en bloei doen komen, de
Chariten (Gratiën) Pitho, Pothos en Himeros, persoonsverbeeldingen van vurig minverlangen, zijn
in haar gevolg; in haren gordel bevindt zich de
tooverkracht aller bekoorlijkheden, die zelfs den
'^
menschen
215
(IL. 14,
.) •. en goverleiden ..
wi'ze

den, alles wat leeft, is aan hare magt onderworpen (HoM . HYMN . IN VEN.). Zij schenkt schoonheid en het geluk der liefde en wordt alzoo ook
Bene godin van 't huwelijk. Door 't huwelijk ver
zij het volk in eene maatschappij; van daar-enigt
werd zij b. V. te Athene als Ilavlrip oc vereerd.
Deze kreeg echter in lateren tijd de beteekenis
eerier godin van laagzinnelijke liefde, en tegenover
haar stelde men eene 'A. oupavka, om eene reine,
hemelsche liefde te kennen te geven. Volgens
eene plaats der Odyssea is A. de vrouw van Hephaestus, die volgens de Ilias met Charis gehuwd
is ; doch zij bemint Ares. Door hare verbinding
met Ares is zij dan ook in 't vervolg eene krijgsgodin ('Apsía) geworden, die in wapenpraal vermaak schept ; bij Homerus echter heeft zij weinig
geschiktheid voor de werken des oorlogs (IL. 5,
312----430 .). $ — De voorstelling en de vereering
der uit het water gestegen liefdegodin kwam uit
Azië tot de Grieken; zij was gelijk de syrische
Astarte de gepersonifiëerdt voortbrengingskracht
der natuur, die uit de vochtigheid alle leven op
aarde doet ontstaan, doch heeft bij de Grieken
allen vreemden tooi afgelegd en is geheel eene nationale godheid geworden. Het eiland Cyprus,

het eerst op de eilanden en aan de kusten ingevoerd, en daar zij zelf haar oorsprong uit de vochtigheid der zee had, bleef zij ook steeds met de
zee in verbinding ; voornamelijk in havens en aan
de zeekusten had zij hare heiligdommen en zij
schonk een gelukkige vaart (Aeµve0a, E -nkoea,
Fakrj vaíu). Van de oude plaatsen waar zij vereerd werd, had zij vele bijnamen : Kurptc, Ilapíuc,
'Aµa&ouaíct, 'IáaMía, Kvt6ía, Kua9psca, 'Epuxhri (naar
den berg Eryx in Sicilië, waarheen de dienst door
Phoeniciërs gebragt was). Kinderen van A. en
Ares, z. Ares ; bij Anchises had zij Aeneas. -Aan A. waren als zinnebeelden der liefde gewijd
de myrte, de roos, de appel; als die der vrucht
maan, de duif, de mosch, de haas;-barheid,
als zeegodin heeft zij den dolfijn in haar gevolg.
Door de kunst wordt zij voorgesteld als eene bekoorlijke maagd in al den glans eener jeugdige
schoonheid, met een innemend teeder, langwerpig
gelaat, vol lieftallige bevalligheid, met smachtende
oogen en lagchenden mond. Een der schoonste
en beroemdste standbeelden is de thans nog bestaande Venus de Medicis. -- De Romeinen bragten de voorstelling van Aphrodite op hunne Venus over, the oorspronklijk eene godin der tuinen
schijnt geweest te zijn. Onzeker is het wanneer
hare dienst naar Rome is gekomen en om welke
reden zij met Venus vereenzelvigd is ; doch eerst
Caesar en Augustus verhieven haar in Rome tot
hooge eer. Zij zou namelijk door Aeneas, de
stammoeder van het romeinsche volk en in 't bij
geslacht zijn (Tr Gene--zondervahtjulisc
trix). — Venus was bij de Romeinen vooral de
godin der huwelijksliefde ; zij had in de stad hare
heiligdommen onder zeer verschillende namen:
Concilialrix, yiriplaea, Myrtia (Murtia, Murcia,
myrtegodin), Cloacina (de reinigende), Calva (mis leidster ?) enz. Op de kalendae van de aan haar
gewijde maand April, vierden de romeinsche vrouwen een feest ter harer eere (oviD . FAST . 4, 1.).
Aphroditopolis,'Appo^CTr 7rokt , naam van
verscheiden steden van Aegypte, waarvan er eene
in Heptanomis aan den oostelijken oever van den
Nijl, twee in Thebaïs aan de westzijde dier rivier
en eene vierde in Delta lag.
Aphthonius, 'A.pfóvtoc, sophist en rhetor
die in het begin der 4. eeuw n. C. te Antiochië
leefde. Hij schreef Proyymnasniata rhetorica, eigenlijk eene omwerking van een ouder werk van
Hermogenes, welke nog in de 16. en 17. eeuw
op scholen en hoogescholen tot grondslag voor
de beoefening der rhetorica gebruikt werd. De
voornamelijk door hem behandelde chrie, die veel
bij het onderwijs gebruikt werd, kreeg naar hem
den naam van aphthonische. Ook worden hem
40 aesopische fabels, zonder twijfel oefeningsproeven in de scholen, toegeschreven.
Aphytis, "Apurrcc, stad op het schiereiland Pallene in Macedonië, met een tempel van Jupiter
Ammon (ruuc. 1, 64.).
Apia, 'Ath^, oude naam van Peloponnesus,
naar Apis, zoon van Aegialeus (AESCH . SUPPL.
790.).
Apiciu

, M. Gabius, beroemd lekkerbek
en smulbaard ten tijde van Augustus en Tiberius ; bij de romeinsche schrijvers is zijn naam tot
een spreekwoord geworden. Hij bragt zijn goed

er door en hoewel hem nog een aanzienlijk gemoetten, was een hoofdzetel harer vereering. In deelte overbleef, nam hij vergift in, uit vrees van
Griekenland werd de dienst der overzeesche godin te zullen verhongeren. — Onder den naam van
waar aziatische en grieksche zeden elkaar ont-
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Apidanus-.--Apoilo.
(°o e l i u s A p i cz u s (n ,isschien Coelii Apicius) bezitten wij omstreeks uit de 3. eeuw nog een geschrift over de kookkunst (de re culinaria) in 10'
boeken.
Apidánus, 'Art&avós, t. Brysia of Blacho
Jani, linker bijrivier van den Enipeus, welke laatste uitloopt in den Penëus in Thessalië.
Apron., 'AThwv, alexandrijnsch taalgeleerde, die
in de eerste helft der 1. eeuw n. C. te Rome onderwijs gaf, en veel schreef, wat op enkele fragmenten na verloren is gegaan, namelijk XÉ^Eu;
`()l,7pc-/ad, gelijk hij ook de laatste onder de critici
was, die zich met eene uitgaaf der homer. gedichten bezig hield. Een klaagschrift „ tegen de Joden" dat hij op verzoek der inwoners van Alexandrië aan keizer Caligula rigtte, is ons slechts uit
het daartegen gerigte antwoord van Flay. Josephus
bekend.
Apis, "A,^ts, de door de Aegyptenaren als god
vereerde heilige stier te Memphis. Hij had aldaar
een tempel met twee kapellen tot woning op eene
groote opene plaats en werd koninklijk verzorgd
door een tal van priesters, die hem in gouden scha
spijs en drank voorzagen. Daarenboven-lenva
gebruikte men hem ook om voorspellingen te
doen, door er op te letten in welke kapel hij
ging, of hij de hem aangeboden spijs tot zich nam
of weigerde enz. Men offerde hem tusschenbeiden
roode stieren. Jaarlijks werd ter zijner eere een
maand lang in geheel Aegypte een feest gevierd,
dat met zijn geboortedag eindigde; op dezen dag
werd hij in heilig feestgewaad rondgeleid. Wanneer hij 25 jaar oud was, werd hij in een bron,
die slechts aan de priesters bekend was, verdronken en gebalsemd in een gouden doodkist bijgezet. Stierf hij vroeger, dan heerschte rouw in liet
geheele land, tot dat er een nieuwe Apis gevonden
was. Was dit gebeurd, dan werd hij naar Nilopolis . in Boven -Aegypte gevoerd en daar gedurende
40 dagen in een tempel bewaard en dan op een
schip met een gouden cel naar Memphis gebragt.
Men geloofde dat de Apis door een lichtstraal van
den hemel geteeld werd; de teekenen, waaraan hij
kenbaar was, waren : geheel zwarte kleur, een drie-

of vierkantige witte vlak op 't voorhoofd, een
witte halvemaanvormige vlak op de regterzijde,
een zwarte vleeschknobbel, in den vorm van een
kever, onder de tong, en een staart met tweederlei soort van haar. De vereering van den Apis is
oorspronklijk een uitvloeisel van de dierendienst
der Aegyptenaren (z. A n u b is), later stelde hij het
beeld voor eener andere godheid. De ziel van
Osiris, die de zon beteekent, beweerde men dat in
Apis leefde en van den een in den anderen overging.

Verg.

HDT. 3. 27 en v. DIOD. 1. STRAB.

17. p. 562. PLIN. 8, 46.
Apium, aii ivov, eigenlijk bijenkruid (van daar
de naam), epee, eene plant, waarvan verschillende
soorten voorkomen, wier wortels door de ouden
gegeten werden. De geurige (TiEOCu. 3, 23.) bladen van het buigzame (van daar udum, non. OD.
2, 7, 23. 7roXóyva 7cTOV, THEOCB. 7, 68.) gewas

werden veel tot kransen gebruikt, zoo als in 't
bijzonder de overwinnaars in de isthmische en ne
spelen daarmede vereerd werden, en wel-meïsch
de eersten met kransen van moeraseppe (iX oAt.
vov), de Iaatsten van bergeppe (dpso^ÉXe ov). Niet
minder echter was het gebruik dezer kransen bij
vrolijke maaltijden (xoR. OD. 1, 36, 16. 2, 7, 24.

4, 11, 3.) ; som s werden zij ook voor een tegen-

overgesteld

doel bij lijkfeesten en op grafsteenen

gebruikt (PLIN. 20, 11.).

'A ir v c u a T( it t v s C v, den beker zonder rusten in
één teug ledigen. Dit gebeurde wanneer men iemand aan een feestmaal toedronk, of als boete voor
liet niet vervullen eener opgegeven taak, b. v. raadsels
(aivlflaTa, yphpoc). Van daar de Threïcia amystis,
de zonder rusten naar Thracische wijze geledigde
beker, bij HOR. OD. 1, 36, 14 en v. Verg ORELL .
.

t. a. p.

'A;toSpxTat z. rp6co8ot.
'Atoypacpri z. regtsvordering, attisch.
Apollinares ludi, z. ludi.
Apollináris uit Alexandrië, taalgeleerde en
presbyter te Laodicea, vertaalde in de 4. eeuw n.
C. de geschiedboeken des 0. V. in hexameters en
vervaardigde daaruit, naar 't model van Euripides, Menander en Pindarus, treurspelen, blijspelen en hymnen.
Apollinaris, z. Sidonius en Sulpicius.

Apoklinis promontorium, 'A t6XXwvo;
1) de W. punt der golf van Carthago, ten
N. van Utica, waarschijnlijk dezelfde als het Pr.
pulchrum, waar Scipio Africanus major landde, en
't welk volgens het eerste romeinsch-carthaagsch
verdrag de grens voor de romeinsche scheepvaart
zou wezen ; t. kaap Farinas of Ras Zibib (Liv. 30,
azpov,

24. 29, 2 7.). -- 2) Voorgeb. in Mauritanië, t.
kaap Mostagan.
Apollinopolis, naam van verscheiden steden in Aegypte, 1) A. magna (tokt µs^' Xr^ 'A 7cokAwvos), t. Edfu, met prachtige tempelbouwvallen
in Thebaïs, op den westelijken oever van den Nijl;
de inwoners waren vijanden der krokodillen. —
2) 'A. LLXPC aan den 0. oever dier rivier in Thebaïs, aanzienlijke handelsplaats.
Apollo, 'Ató1,Xwv, zoon van Zeus en Leto (Latona), eene dochter van den Titan Coeds (xnsion.
THEOG. 918. HOM. IL. 1, 21, 36.). Bij Homerus
([L. en OD.) noch Hesiodus vindt men de plaats zijner geboorte vermeld ; volgens den hymnus op
Apollo werd hij op het eiland Delos aan den voet
van den berg Cynthus (ArjXtos, KuOto;) te gelijk

met Artemis geboren, toen Leto, door Hera en
den draak Pytho vervolgd, hier eindelijk Bene
veilige wijkplaats gevonden had. Apollo, de reine
(toij[o;), is een god des h e i 1 s en der o r d e, hij
is de beschermer der wet, van al wat goed en
schoon is in de natuur en onder de menschen.
Hij verkondigt den menschen den wil van Zeus,
den bestuurder der wereld en den handhaver van
wet en geregtigheid, met wien hij innig verbonden
is, en waakt over de vervulling daarvan. Wie
zich tegen de wetten van Zeus verzet, wordt door
den toorn van Apollo gestraft ; met zijne pijlen die
hij met een zilveren boog afschiet, bereikt de vertreffende (&xrlÇ3óXos, ixaTOC, &xáepyo;, dpyup6 Toos,
xX 'JTUTOyOS, arcipotens, arcitenens) den misdadiger
en brengt hem dood en verderf aan. Dat onder
-vondeAla,ctrseNiobmha
kinderen, de Grieken in het leger voor Troje
(STOM. IL. 1.). Maar even als Apollo aan den eenen
kant als verdelgende godheid, ovXto; ('A7:okkwv van
t6XXu .0 ?) dood, pest en landplagen zendt, zoo
brengt hij daarentegen ook zegen aan en weert
het verderf af (riXE ixaxoS, dxkaco;, am r p, Hatiiwv,
[latwv, Hcdcei, medicus), hij schenkt kracht ter overwinning. Uit deze eigenschap van eene heilaan
godheid moet zijne betrekking tot de-lbrengcd
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kudden verklaard worden : hij weert ziekten van
de kudden af, als ook den wolf (Aux6x'rovos) en
vermeerdert hare vruchtbaarheid. Hij is zelf een
herder en weidt de kudden van Admetus en Laomedon (IL. 2, 766. 21, 448.). -- Als verkondiger
van den wil van Zeus is hij god van de voorzegging en het orakel. Aan zijn helder voorzienend oog
is niets verborgen, maar zijne uitspraken zijn voor
liet beperkte menschenverstand dikwijls donker,
daarom heet hij Ao^fas, de duistere. De . voor
plaats waar hij zijne voorspellingen geeft,-namste
is Delphi of Pytho (van daar Ilvfttoc), 't welk hij
spoedig na zijne geboorte in bezit nam, na den
draak Python geveld te hebben (HYMN . IN APOLL .
282 en v.). Vóór hem hadden Ge (en Poseidon),
vervolgens Themis het orakel in bezit. Daarenboven had Apollo nog orakels te Abae in Phocis,
bij Thebe aan den Ismenus, bij de bron Tilphossa in Boeotië, te Clarus bij Colophon, te Didyma bij Miletus en elders ('ACácos, 'Iaµrlvtos, KMápcoc, Ovpaios, IIa rapEVs). Door zijne godspraken
had Apollo den grootsten invloed op de openbare
aangelegenheden der Grieken, op hunne staatsinrigtingen, op de verhuizing hunner stammen en de
stichting van colonie-steden ; hij is s t e d e n s t i c hter en coloniënzender (PxriY Tre, xrI ric),
steden- en wegenbeschermer (cyucays), hij
heeft zelfs de muren van Troje (IL. 7, 452.) en
van Megara gebouwd. — De veelwetende godheid,
die in orakeltaal den goddelijken wil openbaart,
bezit ook de gave der dichtkunst, van het
gezang en s n a r e n s p e 1. Bij li omerus (IL. 1,
603.) speelt hij bij den maaltijd der goden op de
lier en de muzen begeleiden hem met haar gezang.
Zoo wordt hij in 't vervolg meester van alle schoone kunsten en aanvoerder der muzen (Mouaay&Tres). —
Met den alzienden zonnegod Helius is de alwetende ziener Phoebus Apollo, de helschitterende (Àvxno^), eerst later vereenzelvigd geworden. Apollo
was een der grootste goden bij de Grieken, wiens
dienst algemeen verbreid en van den gewigtigsten
invloed op de beschaving der Grieken was; vooral bij de Doriërs werd hij grootelijks vereerd. De
voornaamste zetels zijner eerdienst waren het dal
Tempe, Delphi, van waar zij zich over Boeotië en
het aangrenzende land verbreidde, Creta, Delos,
de kusten van Klein-Azië. De feesten ter eere van
Apollo vallen voornamelijk in de lente, waarin hem
ter eere reinigings- en zoenfeesten op vele plaatsen
gevierd werden; onder anderen bij de Atheners
en bij de Ioniërs in 't algemeen de OapyrjXca. De
pythische spelen, waaraan geheel Griekenland deel
nam, werden alle 4 jaren in den nazomer gehouden. Op het voorgebergte Actium, alwaar 'Air.
Ax tcoc een, volgens de overlevering, door de Argonauten gebouwden tempel had, vierde men ter
zijner eere om de 3 jaren met wedspelen en zeegevechten een feest, "Axwrea, Actia, Actiaca; sedert
Augustus om de 5 jaren met nieuwe pracht. —
Apollo had een talrijk nageslacht ; inzonderheid
heetten zieners en zangers en grondvesters van
steden en landstreken, waar hij bijzonder vereerd
werd, zijne zonen. Behalve andere dieren waren
hem gewijd de zwaan en de wolf, en van de planten de olijfboom, de palm en de laurier. De
laurier (&lpvi) is volgens de fabel ontstaan door
de herschepping van de door Ap. beminde en vervolgde nymph Daphne (OVID. MET. 1, 452 en
v.). — De beeldende kunst stelt Ap. voor als een
fraai gelokten, krachtigen jongeling van rijzige

gestalte, met trotsehe, zuivere gelaatstrekken. Het
beroemdste thans nog bestaandestandbeeld is de
Ap. van Belvedere in het Vatikaan : hij is daar
voorgesteld als de overwinnende god, die met een
gevoel van edelen overwinnaarstrots en maar half
onderdrukten strijdlust zijn gevelden vijand (Python ?) verlaat. -- De Romeinen ontvingen de
Apollod:ienst van de Grieken. Reeds ten tijde der
koningen zou het delphisch orakel door hen geraadpleegd zijn. In 't jaar 432 v. C. bouwde men
hem te Rome den eersten tempel als Ap. nn e d i
c u s, den god die pestziekten afweert, in welk
opzigt de Romeinen hem voornamelijk vereerden.
Ten tijde van den 2. punischen oorlog werden ter
zijner eere de a p o l l i n a r i s c h e spelen (ludi Apollinares) ingevoerd. Door Augustus, die dezen god
hoog vereerde, werd het vieren der s a e e u 1 a r is e h e spelen (ludi saeculares) in plaats van aan
Dis en Proserpina, aan Apollo en Diana gewijd.
Apol.lodvruw, 'A*cokk68wpoc, 1) bloeddorstig
tyran in Cassandrea op het schiereiland Pallene,
omstreeks 279 v. C., later door Antigonus Gonatas verjaagd (POL. 7, 7, 2. AELIAN. V. H. 14, 41.). —
2) Treurspeldichter uit Tarsus, van wien Suidas
6 titels van treurspelen opgeeft; wel te onderscheiden van een anderen Apollodorus uit Tarsus,
een taalkenner, die over de Medea van Euripides
schreef. -- 3) Blijspeldichter uit Athene; volgens
Suidas schreef hij 47 stukkep en behaalde vijf malen de overwinning. -- 4) Blijspeldichter uit Carystus op Euboea, en 5) blijspeldichter uit Gela
op Sicilië, tijdgenoot van Menander. Naar wien
dezer dichters Terentius zijne Hecyra en zijn
Phormio bewerkt heeft, is onzeker, als ook van
wien dezer dichters de bewaard gebleven fragmenten afkomstig zijn. — 6) Van Athene, geleerd
taalkundige en geschiedschrijver, zoon van Aselepiades, leerling van Panaetius en Aristarchus,
bloeide omstreeks 140 v. C. Zijne talrijke ge-

schriften over

velerlei onderwerpen werden oud-

tijds hoog geschat en veelvuldig gebruikt. Wij
bezitten nog slechts de in 3 b. en
hoewel waarschijnlijk niet in zijn geheel tot ons
gekomen, is het voor ons het belangrijkste handboek voor de kennis der grieksche mythologie.
Stijl en taal zijn duidelijk en zuiver. — 7) Academisch wijsgeer omstreeks 80 v. C., tijdgenoot
van Zeno den epicurist. — 8) Uit Pergamuni, omstreeks 60 v. C., beroemd rhetor, die reeds op
hooge jaren Octavius, later keizer Augustus, te
Apollonia in de rhetorica onderwees. — 9) Schilder uit Athene, z. schilders.
Apollónia, 'Arrokkwvla., een stadsnaam, die
dikwijls voorkomt; de belangrijkste zijn : 1) stad,
onzeker waar gelegen, aan de N. zijde van Sicilië (cie VERR . 3, 49.). — 2) Stad van de ozolische Locriërs bij Naupactus (LIV. 28, 8.). — 3)
Stad aan den mond van den Aous in Illyrië, eene
door strenge handhaving van wet en geregtigheid
bekende welvarende colonie der Corinthiërs en
Corcyraeërs (THUC . 1, 26.); ten tijde der Romeinen merkwaardig als zetel van wetenschap en ge.

leerdheid (Octavius, Maecenas), t. Polina. — 4)
Colonie der Milesiërs in Thracië, aan den Pontus
Euxinus, met een tempel en een colossus van den
god, - dat later naar Rome gevoerd werd (HDT. 4,
90, 93. JUSTIN. 15, 2. Liv. 34, 49. 43, 21. cie.

. 11, 11.), t. Sizeboli. -- 5) Stad op Chalcidice. -- 6) Stad op Creta. — 7) Stad in Cyre-
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naïca, de haven van Cyrene, eene van de Penta-

Apollonius 'Anro7rreiv.
polis aldaar en geboorteplaats van den aardrijkskundige, Eratosthenes ; t. Marza Susa.
Apollonius, 'AnoXXwvcos, 1) Rh o di us,
episch dichter en taalkenner uit Alexandrië, bloeide
onder Ptol. Euergetes (247--221 v. C.) en Ptol. Philopator (221-204), leerling van Callimachus, met
wien hij in een twist geraakte over de grondsla
Terwijl Callimachus in een sier -gendrpoësi.
geleerde wijze van voorstellen behagen schep--lijke,
te en voor zijnen tijd de herleving van het epos
bestreed, beproefde Ap. door de eenvoudigheid van
Homerus na te streven, zijne krachten aan een
episch werk van grooteren omvang, namelijk de
thans nog bestaande Argonautica. Toen hij
dit te Alexandrië voorlas, zegt men dat het door den
invloed van Callimachus algemeen werd afgekeurd.
Daarop begaf Apollonius zich naar Ithodus, waar
men hem het burgerregt schonk (van daar R h o d i u s)
en hij eene rhetorische school opende. Later keerde hij naar Alexandrië terug en las er op nieuw
zijne omgewerkte en herziene Argonautica voor,
doch thans met algemeenen bijval. Dien ten gevolge ontving hij in 196 v. C. onder Ptol. Epiphanes de betrekking van bibliothecaris, welke hij
waarschijnlijk tot aan zijn dood behield. Behalve
het genoemde epos maakte hij nog KTEatcs (stichtingen van steden) en epigrammen, die voorname
tegen Callimachus gerigt waren. De Argo--lijk
nautica zijn verdeeld in 4 boeken. Zonder diepe
opvatting van karakters en toestandep, zonder eene
scheppende verbeeldingskracht, behandelen zij de
stof der Argonautensage in een onafgebroken geschiedkundige voorstelling, eenvoudig en zonder

opsiering (verg . QUINCT . 10, 1, 54.); ter verlevendiging van het dorre verhaal zijn hier en daar
enkele schoone vergelijkingen, langere episoden,
schilderingen van plaatsen enz. met kunst ingelascht. In zijn taal tracht hij Homerus te volgen;
evenwel is zij veel korter en beknopter, kunstma
geheel, in vergelijking-tigernhad,zo t
met de eenvoudige, natuurlijke poësie van Homerus, al de kenmerken draagt van een met moeite
zaamgesteld kunstproduct. Bij de Romeinen vond
het, gelijk over 't geheel de alexandrijnsche poësie,
bijval en navolging, gedeeltelijk in enkele bijzon derheden, b. v. Virgilius in het 4. boek der Aeneis,
gedeeltelijk in - het geheel, zoo als in de Argonautica van Valerius Flaccus. -- 2) A. uit P e r g a in
Pamphylië, „ de groote wiskundige ", zoo als hij
reeds bij de ouden heette, slechts overtroffen door
zijn leermeester Archimedes; van 250-220 v. C.
gaf hij te Alexandrië en te Pergamuin onderwijs
Cu schreef over de kegelsnede, xwvt-4a aro x zia, in
8 boeken, een werk dat veel opgang maakte, welks
methode thans nog gevolgd wordt. Slechts de eer
boeken bestaan nog in 't oorspronkelijke, de-ste4
laatste 3 in eene arabische vertaling, het laatste
ontbreekt geheel. — 3) A. van T y a n a in Cappadocië, leefde waarschijnlijk omstreeks 50 n. C.
meest te Aegae in den tempel van Aesculapius,
aanhanger eener met oostersche en nieuw platonische denkbeelden vermengde leer der pythagorische wijsbegeerte. Nadat hij zijn vaderlijk erfgoed
aan de armen had geschonken, deed hij verre rei
Azië tot in Indië, door Europa en Afri--zendor
ca en begaf zich eindelijk naar Rome terug, en
schijnt aan het hoofd eener school te Ephesus in
hoogen ouderdom gestorven te zijn. Zijne strenge
ascetische levenswijze volgens pythagorische leefre gels en de hem toegeschreven wonderen verschaf-
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ten hem een overdreven aanzien; men hield hens
voor een knap toovenaar en vertelde van hem
allerlei wonderbaarlijke dingen ; zijn leven is door
Philostratus, echter meer romantisch dan historisch,
beschreven. De heidensche schrijvers (Hierocles)
stelden hem op één lijn met Christus, waartegen
weder christelijke bisschoppen (Eusebins Pamph.)
zich verhieven : dergelijke vragen en beschouwingen zijn ook nog in lateren tijd ten zijnen opzigte
gedaan geworden. Op zijn naam worden verscheidene werken, hoogst waarschijnlijk onecht, gesteld; slechts 85 brieven zijn nog voorhanden. —
4) A. M o 1 o n, stichter van eene school voor de
welsprekendheid op Rhodus, doch ook zelf rede
kwam als gezant onder Sul--nariegtszk,
la (88 v. C.) naar Rome, waar Cicero hem hoorde
(PLUT. cie. 3. CIC . BRUT . 89.) die hem later (77
V. C.) op Rhodus bezocht en verzekert van hem het
vermijden van alle overtollige uitvoerigheid geleerd
te hebben (cie . BRUT . 91.). -- 5) A., bijgenaamd
S o p h i s t a, leefde ten tijde van Augustus als taalkenner te Alexandrië en vervaardigde een lexicon
op Homerus, X ns `Uµr^pcxad, dat in de 15. eeuw
op de bibliotheek te St. Germain gevonden niet
zonder waarde is voor de verklaring der homer.
glossen. — 6) A., bijgenaamd i óaxokoS (grom nier), leefde omstreeks 163 n. C. te Alexandrië,
waar hij in het Bruchium opgevoed werd, gaf te
Rome onderwijs en keerde eindelijk weder naar
Alexandrië terug. Hij werd de grondlegger der
systematische spraakkunstleer en in dit opzigt
houdt Priscianus hem voor een model, grainmaticoruin princeps. Van zijne talrijke werken zijn
ons slechts 4 bewaard gebleven : Tspl a'uvtci sws
(over de zamenvoeging der rededeelen) , irep) au' Tw
(voornaamwoord), ictpl a►uvl sµwv (voeg -vµ1as
(bijwoorden). — 7)-worden),7tpi&1lµCTwv
A. uit M y n d u s, hield zich met astronomie bezig,
voornamelijk met de verspreiding der chaldacïsche
stelsels, en schreef over de cometen (SEN . QU . NAT .
7, 3, 17.).

Apollonis, ' AzoXXwvfs, stad op de grenzen
van Lydië en Mysië, tusschen Pergamum en Sardes (CIe. AD Q. FR. 1, 2, 3. AD ATT. 5, 13. FLACC.

21^ 29, 32. T AC . ANN . 2, 47.) .
A ;c o i. u y a Xc a c. Daar de ouden geene servetten hadden, gebruikten zij aan den maaltijd voor
het reinigen der handen broodkruimelen, die tot
een deeg gekneed werden (iito1^uy uXk ); ook werd
den gasten wel een bepaald daarvoor bestemd
deeg voorgezet. I)e Romeinen daarentegen bedienden zich van de m a p p a e (z. a.).
' A o v í c!I a a `4 a c beteekent het wasschen der
handen na den maaltijd; te gelijk met het water
werd den gasten het aii ' iu (aµrjp.a), Bene soort
van welriekende zeep, aangeboden.

Apónu s fons of Apóni foes, t. Abano,

stad ten Z. W. van Patavium, in Boven - Italië, met
zwavelbronnen van bijzondere geneeskracht (Aquae
Patavinae), benevens een orakel (SUET. TIB . 14.
SIL. PUN. 12, 218.).

'A7roµc'µ7racv, oZou.itr'l , u7t6raµc1ts, -áitóXatq s, áTr0Xt£ rst', d t6Xtt t'i ypá c a a a a c, uitdrukkingen bij echtscheiding gebruikelijk, de eerste van den man, de laatste van de
vrouw. Echtscheidingen waren te Athene zeer
gemaklijk en menigvuldig. De áró7tap. bestond daarin, dat de man de vrouw eenvoudig met
de aangebragte huwelijksgift naar het huis van
hem, in wiens inagt zij gestaan had, haren wópcos,

'Aió
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r dic— Appianus.

terugzond. De vrouw moest daarentegen in eigen
persoon een schriftlijk verzoek met opgave der
redenen bij den archont indienen. Met weder
goedvinden had de scheiding hoogst een -ijdsch
zonder de minste regterlijke bemoeijing,-voudig,
plaats, ten zij men het over de huwelijksgift (,tpoíS,
z. a.) niet eens was. -- Werd door een van beide
partijen de regtmatigheid der scheiding betwist (op
grond waarvan dit geschieden kon weten wij niet),
dan kon de man een aanklagt thtoXel eew;, de
vrouw een d7ro^t4u Ews bij den archont indienen

(verg. PLUT. ALC. 8.).
'A7t6cpasts, z. dvTi^oats.

Joor het orakel of door een besluit van een daar
bevoegd priester-collegie godlijke vereering-toe
werd toegekend, zoo als aan Lyeurgus in Sparta,
aan Harmodius en Aristogiton, aan de gesneuvelden bij Marathon er plataeae, ja, in latere ver
tijden zelfs aan nog levende menschen,-basterd
zoo als 't eerst -aan Lysander. De vergoding der
rom. keizers, somtijds ook van keizerinnen, werd
op besluit van den senaat of van den opvolger
bepaald. Na de plegtige begrafenis werd een wassen beeld van den overledene op een ivoren baar
gedurende 7 dagen in het paleis ten toon gesteld,
vervolgens door ridders en senatoren naar het forum en van daar naar het marsveld gedragen.
Hier werd het, prachtig uitgedost en met kostbaar
reukwerk, op een brandstapel geplaatst, die door
den nieuwen keizer werd ontstoken. Een adelaar
vloog van den top van 'den toestel ten hemel;
deze droeg naar het volksgeloof de ziel des keizers
naar de goden. Van nu af werd de ziel des
afgestorvenen godlijke eer bewezen, men noemde
hem D i v u s, bouwde hem tempels en stelde priesters voor hem aan (HERODIAN. 4, 2.).
'Atcotrpótato;, z. averruncus.
Apparitor is de algemeene naam voor de
dienaren der overheden. De voornaamste zijn
scribrie, lictores, viatores, praecones, die vaste collegies vormden en voor hun leven in hunne bediening bleven, terwijl de accensi geen gezelschap
uitmaakten en in eene persoonlijke betrekking tot
de overheid stonden, zoodat hunne bediening te
gelijk met die van hun meester eindigde. Dienaren van de ambtenaren in de provinciën waren
interpretes, statores, tabellarii. Ook stonden den
overheidspersonen de talrijke servi publici 'ten dienste (z. de betrekkelijke art). In den tijd der keizers werden deze dienaren steeds talrijker, z. officium.
Appellatio noemt men het inroepen van de

'A t o ,p o p á heette 1) wat in Sparta ieder burger
tot de gemeenschaplijke maaltijden (auaaírta, z.
a.) moest bijdragen. -- 2) In Athene de opbrengst, die de slaven (zeker slechts zij die buiten 1
huis woonden, o XWpls oixoi^vres) aan den heer
moesten betalen (z. a ot X o S).
Apophoreta, Tic átopóprjTa, vooreerst geschenken van eetwaren, die de gasten van den
maaltijd meê naar huis ontvingen, vervolgens in 't
algemeen geschenken, welke men elkaar bij feest
gelegenheden, in 't bijzonder bij de viering-lijke
der saturnaliën, aanbood.
'Aitoppd6ss riaepac, z. aye rof.
'A c ó p p ri T a heetten 1) in Athene voorwerpen,
waarv an de uitvoer verboden was, zoo als graan
en alles wat voor de uitrusting der vloot van belang was : b. v. timmerhout, touwwerk enz. -- 2)
Zekere scheldwoorden, als dv8pocp6vos, pbbaarctb,
waarvan men zich in Athene tegen iedereen, op
alle plaatsen, onthouden moest, op straffe van 500
drachmen. — 3) Wat als geheim niet mogt geopenbaard worden, b. v. d e mysteriën.
'Aroa'rc ou ypay-r'„, 6txr^, z. ouXoc.
A ?t o T o A c t s, waren in Athene beambten, 10
in getal, die zorg moesten dragen voor eene gelijkmatige uitrusting en het gelukkig uitloopen der
oorlogschepen, en het regt hadden den nalatigen hulp van een overheidspersoon, opdat deze door
triërarch te binden ( rperjpapyo — o►ey urtó zijn veto de uitvoering van een dreigend onregt
'

,

TWV ch o 0o 9WV E094rr, DEMOSTU. DE COn. p . 262 .).

Men vindt ook dat aan hen was opgedragen het
voeren van processen over scheepsgereedschap, dat
den staat toebehoorde, doch zich in handen van
particulieren bevond.
Apothèea, áTo^4rlx11, voorraadkamer of magaziju, met name voor de fijnere soorten van wijn,
die reeds op amphoren getapt was. Deze wijnkamer bevond zich steeds in het bovenste gedeelte
van het huis en dikwijls boven de badkamer, zoodat de rook er in kon dringen (HOR. SAT. 2 5, 7.
;

verhindere (intercedere), in tegenstelling der provo
d. i. het beroep op het volk als hoogsten-catio,
regter, om een onregtvaardig vonnis te ontgaan.
Deze in den republikeinschen tijd streng van elkaar gescheiden instellingen (Liv. 3, 56. 8, 33.
37, 51.) werden onder de keizers onverschillig gebruikt als beroep op een hoogere uitspraak, dewijl de provocatio op het volk had opgehouden en
op den persoon des keizers was overgegaan, die
insgelijks liet vorige veto der overheidspersonen
bezat. De appellatio van het republikeinsche tijd
kon bij elke overheid geschieden, die in rang-vak
met de overheid, tegen welke men hulp zocht, gelijk of hooger stond (CIC. DE LEGO. 3, 4.), zoo
werd b. v. de consul tegen zijn ambtgenoot en
alle andere overheidspersonen, de praetor tegen
Zijne ambtgenooten en alle overheden, behalve de
consuls, de tribunen echter tegen al de verschillende
overheden te hulp geroepen (z. t r lb u n u s). Onder de keizers ontstond in het appel een geregelde loop van instanties, en de keizer zelf kon niet
alleen de gevelde vonnissen casseren (vernietigen),
maar ook wijzigen, wat vroeger aan geen over-

op. 3, 8, 9 en v.). 1)e Cella vinaria daarentegen
vond men beneden in huis, waar de nog niet afgestoken en nog gistende wijnen bewaard werden.
ApotiteOsis, u7toldwatg, de vergoding van uit
geloof, dat de helden uit-stekndmch.H
den ouden tijd tot den rang van goden verheven
waren, trof men reeds vroeg bij de Grieken aan.
Men dacht daarbij steeds aan eene ligchamelijke
verplaatsing onder de goden, zoo als met Hercules, Achilles en a. (insgelijks bij de Romeinen met
Romulus, Aeneas) had plaats gehad. In lateren
tijd echter ontstond de voorstelling, dat het lig
verheven held,-chamvndetosrflijk heidspersoon geoorloofd was, en wel omdat ieder
die uit sterflijke en onsterflijke deelen bestond, ambt slechts voor een jaar werd opgedragen (z.
door het vuur van de sterflijke bestanddeelen be- provocatio).
vrijd en gelouterd was geworden. Eene bijzondere
Appia via, z. v ía.
soort van apotheose was bij de Grieken in lateren
Appianus, 'A7r7rcav6b, geboren te Alexandrië,
tijd die, dat aan historische personen na hun dood leefde in de 1. helft der 2. eeuw n. C., eerst als
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zaakwaarnemer te Rome, dan als opzigter van den
keizerlijken fiscus in de provinciën. Omstreeks het
midden der 2. eeuw schreef hij Pu date of `PwN.atxi ta rop(a in verscheiden afdeelingen, welke in
ethnographischen vorm de geschiedenis van ieder
land en volk behandelen, tot dat het in het romeinsche rijk wordt opgelost. Het bevat 24 boeken, waarvan le eerste 5 gedeeltelijk, vele andere geheel verloren zijn en nog slechts de volgende bestaan : 6. 7. (Spanje, oorlog met Hannibal),
8. (carthaagsche geschiedenis), 11. (syr. en parth.
geschiedenis, deze laatste onecht), 12. (Mithridates),
13-17. (rom. burgeroorlogen, het alIerbelangrijkste) en 23 . (illyr. geschiedenis). Als geschiedschrijver staat hij wel op romeinsch standpunt,
doch is tevens waarheidlievend en eenvoudig en
heeft, hoewel hij ze niet noemt, de beste bronnen
geraadpleegd.
AppioIae of Apiolae, oude stad van Latium (LIV . 1, 35.).

Appulêjus, Lucius, geboren te Madaura
in Africa onder de regering van Hadrianus, werd
opgevoed te Carthago, beoefende de platonische
wijsbegeerte te Athene, deed groote reizen en
keerde vervolgens, na een kort verblijf te Rome,
naar Africa terug, alwaar hij iets later, nadat hij
op eene tweede reis met de moeder van zijnen
vriend Pontanus, de rijke Aemilia Pudentilla, in
liet huwelijk was getreden, Carthago tot zijn
woonplaats koos en daar spoedig groot aanzien
genoot. Bij was een aanhanger der nieuw platonische wijsbegeerte, bezat groote geleerdheid en
trachtte liet in verval geraakte heidendom te zuiveren en te versterken. Ten dien einde beval hij
de herstelling der oude mysteriën aan, waarin hij
zich op zijne reizen bijna overal had doen opnemen. Dit blijkt vooral uit zijne : 111etamorphoseon
S. de asino aureo libri, waarin een tot ondeugd
vervallen jongeling, Lucius, eerst juist ten gevolge
zijner ondeugden in een ezel veranderd, doch door
de mysteriën een geheel nieuw mensch wordt.
Buitendien is het een leerrijk tafereel van de heerschande zeden dier tijden. De belangrijkste der
vele episoden van dit boek is die van Amor en
Psyche in liet 4 -fl boek, waarin, in navolging van
de platonische allegoriën, het lot der door menig
beproevingen gelouterde menschelijke ziel-vuldige
beschreven wordt. Zich zelven verdedigde hij zeer
geestig in eene redevoering de magia tegen de
beschuldiging van tooverij, die hij zou aangewend
hebben om zijne vrouw te krijgen. Daarenboven
bezitten wij van hem eenige geschriften van wijs
inhoud, de deo SoCr atis, de doginate Pla--gerin
tonis, de niundo, een werkje Florida geheeten, eene
verzameling van uittreksels uit zijne werken, en een
geneeskundig geschrift, de herbic. Zijn stijl is min
of meer gezwollen en gekunsteld.
Apries, 'Arp b, de in het 0. V. onder den
naam Pharao Hophra voorkomende aegyptische
koning, zoon van Psammis, dien Arnasis na een
ongelukkigen krijgstogt tegen Cyrene van den
troon stootte; bij regeerde van 595-570 v. C.
(HDT. 161, 169.).
.tpronius, 1) Quintus, handlanger van C.
Verres en deelgenoot zijner gruweldaden op Sicilië (cie VERR . 3, 9, 22, 23, 57 en v.). — 2) L ue i u s, romeinsch ridder, die 14 n. C. onder Drusus tegen de oproerige pannonische legioenen, in
20 als stadhouder van Africa tegen de Tacfarinas
gelukkig streed , doch in 28 als propraetor in Bene.
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den-Germanië door de Friezen geslagen werd (TAC.
ANN. 1, 29. 3, 21. 4, 73. 11, 19.).

'A rr p o a r a a 1 o u y p a cp rj . Daar ieder metoecus
en ieder vrijgelaten te Athene een patroon (itpoaraT7 . , z. p. é T o t x o S) hebben moest, kon tegen
hem, die er geen had en zijne burgerlijke zaken
zelfstandig bestuurde, bij den polemarch eene
schriftlijke aanklagt ingediend worden, met welke
gevolgen voor den aangeklaagde weten wij niet.
Dezelfde aanklagt, als een zachtere vorm in plaats
van de dr` a iwT i µzTOtxíou, schijnt nu en dan ook
tegen hem gebezigd te zijn, die zijn izroixtov
(vreemdelingengeld) niet betaalde.
Apsus, " A^! oc, rivier van Illyrië, valt in de

ionische zee.
ArcTzpoS, z. NtxY,.
Apuáni, ligurische volkstam aan de zuidelijke
helling der Apennijnen, met de hoofdstad Apua,
na langen tegenstand door de Romeinen onderworpen en grootendeels naar Samnium overgebragt,
180 v. C. (LIV . 39, 2, 20.)
Apulejus, z. A p p u l e j u s.
Apulia, ' A .ouXía, bevatte in r u i m e r e n zin
geheel het Z. 0. deel van het italische schiereiland
of de drie landschappen Daunië, Peucetië en het
zuidelijke Iapygië, hetwelk ook Messapië en Calabrië heette ; de uiterste zuidelijke hoek noemde
men ook regio Sallentinorum (alzoo de tegenwoordige napolitaansche provinciën Bari, Otranto,
Capitanata); in e n g e r e n zin alleen Daunië en
Peucetië. In zijne grootere uitgebreidheid grensde
het ten N. W. aan het gebied der Frentani, in
het N. en 0. aan de adriatische zee, in het Z.
aan de tarentijnsche golf, in het W. aan Samnium
en Lucanië. Het land wordt doorsneden door den
oostelijken hoofdtak der Apennijnen, waarvan de
voornaamste toppen zijn de M. Garganus, met
een gelijknamig voorgebergte in het 0. en de M.
Vultur aan de grenzen van Samnium bij Venusia.
Het uiterste voorgebergte van Calabrië is dat van
Iapygium. Van de rivieren ontlasten zich in de
adriatische zee de Frento (t. evenzoo geheeten)
"

en de Aufidus (Ofanto), waartusschen I)aunië lag;
van den Aufidus tot aan Tarentum lag Peucetië.
De grensscheiding langs Lucanië vormt de Bradanus (Bradano), die zich in de tarentijnsche golf
ontlast. Het land is heet, doch zeer vruchtbaar,
vooral Calabrië. De bevolking was zeer gemengd,
daar bij de oude ausonische bewoners, de Ap uili,
reeds vroeg Illyriërs en Calabriërs kwamen, benevens gricksche colonisten (z. Italia). De oor
regeringsvorm werd spoedig verdron--spronklije
gen door het stichten van vrije staten; de grieksche coloniën Tarentum en Brundusium oefenden
stoffelijk en zedelijk een heilzamen invloed op de geheele bevolking uit. Doch toen ten gevolge van de
oorlogen met de Samniten de steden zich aan de Romeinen hadden moeten onderwerpen, en de nood van
den tweeden punischen oorlog zich nog daarbij gevoeg(1 had, raakten de steden in verval, en handel
en industrie begonnen te kwijnen. De belangrijkste
steden waren : Teánum Apulum, Luceria, Arpi,
Canusium, Cannae (216), Herdonia, Asculum, Egnatia, Brundusium, Hydruntum, Venusia enz.
Aquae, naam van vele badplaaatsen en gezondheidsbronnen bij de Romeinen, waarvan ver
verdienen : 1) Aquae Aureliae of Colonia-melding
Aurelia Aquensis, t. Baden-Baden, waarschijnlijk
reeds door Hadrianus aangelegd. -- 2) Aquae
Calidae (LI` 30, 24.) in Zeugitana (Africa), niet

86

Aquae duetus--Aquila Rornanus.
-

ver van Tunis. --- 3) Aquae Cutiliae, mineraalbron
en meer (t. lago di Contigliani), zoo genoemd
naar de verwoeste stad Cutilia in Samnium, ten
0. van Reate (t. bij Civita ducale). Dit meer
werd voor het middelpunt (umbilicus) van Italië
gehouden. Op dit meer, dat 4 jugera groot
en peilloos diep was, dreef een eiland van
omstreeks 50 voet in doorsnede, dat een eigenaardigen plantengroei bezat, en waar ingewijden
aan de godin offerden. Seneca zag het eiland nog, tegenwoordig is het verdwenen. -- 4)
Aquae Labodes of Thermae selinuntiae, t. Sciacca,
beroemde badplaats aan de zuidkust van Sicilië. -5) Aquae Mattiacae, t. Wiesbaden. -- 6) Aquae
Patavinae of Aponi fons (z. a.). --7) Aquae Pisanae, bij Pisa in Etrurië, warm. --- 8) Aquae Segestanae, ten N. van Segesta op Sicilië, aan den
mond van den Simois (St. Bartholonieo), t. bij
Castellamare. — 9) Aquae Septeni, vereeniging van
verscheiden beeken in een lustoord bij Reate, t.
meer Sta. Susanna. — 10) Aquae Sextiae, t. Aix
bij Marseille, met warme mineraalbaden, romein
gesticht in 123 v. C. door C. Sextius-scheolni,
Calvinus. In de nabijheid behaalde Marius eene
overwinning op de Teutonen 102 v. C. (PLUT.
MAR. 18. FLOR. 3, 3.). — 11) Aquae Statiellae in
Ligurië met warme baden, t. Acqui. — 12) Aquae
Sullanae, bij Capua bij den berg Tifata in Campanië (VELLEJ. 2, 25.). — 13) Aquae Tarbellae, stad
der Tarbelli in Aquitanië, t. Dax, met koude en
warme bronnen. -- 14) Aquae Vetuloniae bij Vetulonium in Etrurië, waar in het warme water visschen zouden geleefd hebben.
.Aquae duetus. Daar de bronnen en
regenbakken te Rome niet toereikende waren,
werden er groote waterleidingen aangelegd, die de
stad van water voorzagen en die tot de ontzaggelijkste werken der oudheid behoorden. Zij kwamen dikwijls van zeer verren afstand en werden
op hooge onderlagen en bogen over bergen en
dalen heengevoerd (PLIN. 36, 15.). Van oudere
dagteekening waren de onderaardsche kanalen, die
het water naar de stad voerden (rivus subterraneus).
Het water, naar Rome gestroomd, werd in groote
bakken (castella, oudtijds dividicula) vergaderd,
waaruit dan drie pijpen het in drie kleinere bakken voerden. De onderste voorzag de talrijke lacus der stad (waterkommen), salientes (springfonteinen), en piscinae (vischvijvers), de middelste de
groote badinrigtingen (z. b a l n e a en th e r in a e),
de bovenste eindelijk voedde de fonteinen en kuipen in de bijzondere huizen. Het water liep door
boden of van steen gebakken buizen of pijpen
(fcstulae en tubi). Het opzigt er over hadden de
censoren en aedilen, sedert Augustus een curator
aquarum, later consularis aquarum geheeten, dien
een groot aantal ondergeschikten ten dienste stond,
(aquarii), gedeeltelijk uit de servi publici genomen.
De aquarii, waren weder naar hunne verschillende
bezigheden verdeeld in villici, castellarii, circitores,
silicarii, tectores enz. De belangrijkste waterleidingen te Rome waren in chronologische orde : aqua
Appia, Anio vetus, Marcia, Augusta, Julia (verbonden met de oudere 'Tapula), Virgo (van Agrippa), Alsictina (van Augustus, even als de Aug.
en Jul.), Claudia en .dnio novus (van Caligula en
Claudius), Trajana (van Trajanus), z. FRONTIN. DE
AQUAED. Latere keizers voegden er nog andere
minder groote bij. Ook in de grootere municipia
van Italië en de steden der provinciën legde men
-

dergelijke colossale werken aan, waarvan de overblijfsels thans nog verbazing wekken.
A quaeductus, is eene erfdienstbaarheid
(z. s e r v i t u t e s), die het regt gaf om over een anders grond water te mogen leiden (cie. CAEC. 26.
AD Qtr. P.R. 3, 1, 2.).
Aquaehaustus is eene dienstbaarheid ons
water te mogen scheppen uit de bron van zijn
buurman (Cie. CAEC. 26.).
Aquae et ignis interdietio, z. e x s i l i u m.
Aquarius, T poXooc, de waterman, een ster
dierenriem tusschen den steenbok en-rebldin
de visschen, zijn oorsprong wordt meestal in de
mythologie gevonden in Ganymedes of Deucalion
of Cecrops, waarschijnlijk ter eenvoudige aanduiding van de regenmaand ontstaan (ARAT. PIIAEN.
282 en v. Cie. N. D. 2, 44, 112. HOR. SAT. 1, 1,
36. ovrD. FAST. 2, 457. -- Over de aquarii verg.
aquae ductus.
Aquila (niet van dpx6koc, aduncus, wegens den
omgebogen bek, maar aquilus, donker of zwart,
de zwarte vogel) gr. dc#r6 van óíµc, wegens zijn
zwevende en windsnelle vlugt, de adelaar, in de
mythologie begeleider, wapen- en bliksemdrager
van Zeus, wien hij in zijne kindschheid den nectar
reikte, voor wien hij Ganymedes schaakte, naast
wiens troon hij op zijn scepter zit, het zinnebeeld
van koninklijke magt en majesteit. -- Als sterrebeeld zit de adelaar aan de oostelijke grens van
den melkweg, naar het oosten vliegend met een
pijl gewapend (cie. ARAT. 372. PLIN. 18, 27.). --In de bouwkunst zijn aquilae, oven als de roí, ver
vorm van adelaars om de figuren-sierngd
in de gevelspits te dragen (TAO. mST. 3, 71.). Bijzonder in het krijgswezen is de naam
Aquila, het veldteeken der romeinsche legioenen. Eerst onder Marius werd dit het algemeene
veldteeken voor het geheele legioen ; de verschil
co/bytes en ordines, hadden af--lendafig,
zonderlijke veldteekens (signa, z. a.). Hij was
van zilver, niet uitgespreide vlerken en werd op
een langen staak door den vaandrig (aquilifer) in
den slag gedragen, nadat hij hem overgenomen
had van den priniipilus, aan wiens zorg hij in de
legerplaats was toevertrouwd. De staak was van
onderen spits en werd in de legerplaats naast het
practorium onder een klein afdak in den grond
gestoken. Liet hij zich voor den slag met moeite
uit den grond trekken (signum convellere), dan was
dit een slecht voorteeken. Gedurende den slag
stond de vaandrig, als het leger in manipels geschaard was, in de derde rij bij de triarii, later
bij de cohorten-slagorde ten tijde van Augustus,
op den regtervleugel van het legioen bij de eerste
centurie der eerste cohorte (z. a c i e s). De ver
adelaar was een heilige pligt,-deignva
ook de plaats waar hij in de legerplaats stond,
was heilig : M u n a t i u s Pl a n c u s, door de soldaten vervolgd, neemt bij hem de wijk (TAc. ANN.
1, 39.). Het verlies van den adelaar was schandelijk, zelf strafbaar, het herkrijgen er van groote
vreugde (z. aid. 1, 60.). Sedert Augustus droeg
de adelaar ok het nommer van het legioen en
den bijnaam, roo dit er een had, (b. v. Alauda,
Rapax). Gouden adelaars kwamen sedert Hadrianus in zwang.

Aquila Romanus, romeinsch rhetor en
taalgeleerde tusschen den tijd der Antonijnen en
Constantijn den G., schrijver van een werk : de
iiiguris sententiaruin et elocutionis, gewoonlijk met
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,een gelijk werk van Rutil. Lupus te zamen uit - W. door den atlantischen oceaan, ten Z. door de
gegeven. -- J u 1 i u s A q u i 1 a, rom. regtsgeleer- Pyrenaeën, ten 0. door de Cevennen (Gallia Nar

de, schrijver van een Liber responsorum, waarvan
fragmenten in de pandecten gevonden worden. —
A q u i 1 a uit Pontus, tegen het midden der 2.
eeuw n. C. schreef eene grieksche vertaling van
het 0. V., die wegens hare meerdere getrouwheid
bij de Joden boven de septuaginta gesteld werd.
Aquilaria, stad op de kust van Zeugitana,
niet ver van de carthaagsche golf, ten Z. van het
promout. Mercurii (CAES. B. C. 2, 21.).

Aquiléj a, 'Axu?4a, rom. colonie in BovenItalië (SUET. AUG. 20.) gesticht in 't jaar 182 v.
C., die reeds terstond bij hare stichting een groot
aantal van latijnsche volkplanters tot inwoners
kreeg en bestemd was om de naburige Istriërs
(JUSTIN . 32, 3, 15.) in bedwang te houden. Zij lag
aan het riviertje Staliso niet ver van de kust en
werd spoedig een groote handelsplaats, langs welke de heerwegen naar de oostelijke landen om de
adriatische zee heen liepen. Onder de keizers
was hier de toegang tot Italië, weshalve de legers
zich hier dikwijls verzamelden (TAC. RIST . 2, 46,
47. 3, 6, 8. SUET. VESP . 6.). Hierheen voerde de
Via Aemilia, de hoofdweg naar het Oosten. Met
sterke vestingwerken voorzien, vooral sedert M.
Aurelius haar tot rijksvesting verheven had, weerde zij de indringende barbaren uit het schiereiland
en werd al grooter en rijker, naar mate onder de
latere keizers Boven-Italië van de verwoestingen
der barbaren te lijden had. In 452 werd zij door
Attila verwoest; de inwoners namen de vlugt naar
de moerassen, waarop later Venetië verrees. Het
goud uit de nabijgelegen mijnen en de menigvuldige voortbrengselen der naburige provinciën waren de voorwerpen van haren uitgebreiden han
Verg. nog LIV. 39, 22. SUET. TIB. 7. PLIN.-del.
3, 18.

ten N. door den Liger (G. Lugdunensis).-bonesi),
De Aquitani waren een iberische stam, zoowel

onderscheiden van de Celten als van de Belgen.
In de 4. eeuw werd het land gesplitst in Aquitania
prima met de hoofdstad Avaricum (Bourges) in
het N., Aq. secunda, hoofdstad Burdigála (Bordeaux) in het midden, en Aq. tertia, in het Z.
Ara, of van het grieksche aïpscv, of een zamentrekking uit aggera, de offerhaard, het altaar,
verschilt van altaria, als het algemeene van het
bijzondere, gelijk (3wµó; van kayo pc ; want altaria
was het op den eigenlijken offerhaard opgerigte
hoogaltaar, en daarom ook slechts voor de hoogere godheden, ara daarentegen voor de lagere.
Meestal was het van aarde, steen of zoden gemaakt, nu eens rond, dan langwerpig of vierkant;
in elken tempel waren er twee, eerre ara voor ge>
beden en reukoffers in het binnenste naar het 0.
en onmiddelijk voor het standbeeld der godheid,
en een hoogaltaar (altaria, later altare) voor
brandoffers. Men versierde en bekranste het met
loof , bloemen en kruiden (verbenas, HOR. OD. 4,
11, 7.

OVID. TRIST .

3, 13, 15.). Bij een zeer

dringend gebed of bezwering raakte men het altaar aan (PLAUT. RUD . 5, 2, 46 en v. CIC . FLACC .
36 . NEP. HANN . 2.). Vervolgden vonden daar bescherming en een veilige toevlugt (NEP. PAUS . 4.
CIe. N. D. 3, 10.). Overigens stonden arae niet

alleen in de heiligdommen der goden en op open
plaatsen, maar ook in de bijzondere woningen,
vooral van de romeinsche aanzienlijken, van daar
de menigvuldige verbinding van arae et foci. —
Als s t e r r e b e e id, ook turibuluni of sacrarium,
gr. au .uce ^ptov of auTrjptov geheeten, staat Ara
in het Z. halfrond onder den angel van den scorpioen, ten Z. W. van den boogschutter (ARAT.

Aquilius of Aquilliu«s, •a, nam eener PHAEN . 402 en v. CIC. N. D. 2, 44. OVID. MET. 2,
patricische en plebejische gens, waaruit twee Ma- 139.). Het bestaat uit vier of zeven sterren.
ni u s Aq., vader en zoon, afstammen: gene in 129
Ara Libiorum, oorspronklijk een altaar
V. C. consul, die een einde maakte aan den oorlog door de Ubiërs, welligt ter eere van Augustus, opmet de koningen van Pergamum (JUSTIN. 36, 4. gerigt, waarbij later een vlek verrees, hetzij
VELLEJ. 2, 4. FLOR. 2, 20.), deze in 101 v. C. bij Keulen (Colonia Agrippina), hetzij volgens

consul, dempte gelukkig den tweeden slavenopstand UKERT bij Godesberg, in de nabijheid van Bonn
in Sicilië, onder Athenio (CIC. vERR. 3, 54. 5, 2. (TAC. ANN . 1, 31, 37, 39, 45. HIST. 4, 39.).
FLOR . 3, 19.), werd van een aanklagt over afperArabia, rl 'Ap pia, is in den ruimsten zin dat
singen om betoonde dapperheid vrijgesproken schiereiland van zuidwestelijk Azië, 't welk ten N.
(CIC. OFF. 2, 14 . BRUT. 62. FLACC. 39.) , doch in door Syrië en Palaestina, ten W. door Aegypte
den mithridat. oorlog bij den Sangarius geslagen en de arabische golf, ten 0. door de perzische
en later door verraad aan Mithridates in handen golf, ten Z. door de erythraeïsche zee, ten N. 0.
geleverd, 88 v. C., die, naar men zegt, hem ge- door Babylonië en Mesopotamië begrensd werd.
smolten goud in de keel liet gieten (APP. MITHR . De Grieken en Romeinen verdeelden het land,
11, 17 en v. 21 en v.) — Een derde, C. Aq. voornamelijk sedert Ptolemaeus, in 3 deelen :
Gallus, vriend van Cicero, was beroemd als regts- Arabia deserta (í j gpi ios 'Apa4ia), de zandwoestijgeleerde en redenaar (CIC . BRUT . 42. CAEC. 27 nen ten Z. van Palmyra, tot aan het eigenlijk
en v.).
schiereiland; Arabia felix ( atp.wv 'A.) het
Aquilo, z. winden.
schiereiland zelf, en slechts dit noemden de bewoAquilónia, stad in Samnium, door de Ro- ners Arabië ; Arabia petraea (A. rj &v Ilft , rf
meinen in den Samnitenoorlog verwoest (LIV. 10, xaTr LldTpav), in den begiune slechts het gebied
38-44.).
der stad Petra in het N. W . tegen Aegypte, later die
Aquinum, t. Aquino, stad in Latium, later gansche streek (de naam werd naderhand verkeerd
romeiusch municipium, in een vruchtbare streek, door „ steenachtig A." vertaald). Aan de ouden
en bekend wegens hare purperverwerijen (HOR. EP. waren slechts de kusten van het schiereiland meer
1, 10, 27.) ; geboorteplaats van Juvenalis.
bijzonder bekend, waardoor men het land in 't
Aquitania, landschap in Gallië, bevatte vroe- algemeen voor vruchtbaarder hield dan het werger slechts het land tusschen den atlantischen kelijk was. De bewoners, Arabes, "Apape;, beoceaan, de (Iarumna, Provincia (Gallia Narbonen- hoorden tot den semitischen stam en waren reeds
sis) en de Pyrenaeën, doch als rom. provincie was vroeg door hunnen handel met Indië bekend, en
er al liet hind in begrepen, dat begrensd werd ten hielden zich daarom aan de kusten op, terwijl in
-
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het binnenland Nomaden woonden. Onder de
bergen noemen de ouden in Arabia petraea liet
zwarte gebergte, rá µguava ó pi (t. Dsjebel Sinai) en zijn beide kruinen Horeb en Sinai (t.
Dsjebel Musa) ; meer binnenwaarts den Zames
(Zártrc) ; de Aí'µa ópi (t. Dsjebel Hhuthes), ten
Z. 0. aan de perzische golf. De rivieren waren
in de oudheid weinig bekend. -- De berigten van
Herodotus toonen, dat men ook stammen, die bui
schiereiland woonden, met den naam van-tenh
Arabieren bestempelde. Onder de stammen zijn
merkwaardig : Chatramotitae, de bewoners van het
land Hazarmaved (in den bijbel, nog t. Hadzramant) aan de Z. kust, waartoe het eiland Dioscorida (t. Socotora) met de hoofdstad Sabatha (t.
Sava) behoorde; de Sabaei in het tegenwoordige
Jemen, met de steden Saba, Mariaba ; de Homeritae (Himjaritae) ook daar; de Minaei met de steden Macoraba (Mekka), Jathrippa (Medina), Thaema (Thelma) enz. In de rigting van woest Arabië
woonden de Saracenen (lapaxr^vo(), de Ansitae (Uz
van het 0. V.). De bewoners van Arabia petraea
waren Amalekiten, Midianiten, Horiten, Edomiten
enz. Het eigenlijke Arabië is door Grieken noch
Romeinen betreden ; een krijgstogt van Aelius
Gallus onder Augustus in 25 v. C. mislukte door
liet verraad van Syllaeus.
.&rabieus sinus, x6Aito; 'Apc4itz6s, wordt
de zeeboezem geheeten, die Arabië van Aegypte
scheidt, en welks noordelijk gedeelte de sinus
Heroopolites is, de schelfzee in den bijbel. Reeds
Herodotus (2, 11.) kent deze golf, terwijl haar
naauwkeuriger kennis eerst dagteekent van de tijden der Ptolemaeussen.
Arábus, bij CURTIUS 9, 10, 6. 'Ap Lo; 7tótra-

plaats aan de groots Syrte gelegen, de grens tusschen het gebied van Cyrene en Carthago, wclligt
bij het tegenwoordig Elbenia ; bekend door de
zelfopofferende vaderlandsliefde van twee carthaagsche broeders, die zich hier levend lieten begraven, om hunne vaderstad eene vergrooting van
grondgebied te verschaffen (SAL. JUG. 79.).

Arar, "Apap , t. Saone, belangrijke bijrivier
(regts) van den Rhodanus in Gallië, ontspringt op
den mons Vogesus, • stroomt naar het Z. W.,
-neemt den Dubis (Doubs) op en valt bij Lugdunum (.Lyon) in den Rhodanus (CAES. B. o. 1, 12.
TAC. IIIST. 2, 59.).

Araspes, 'Apdanrls, een tijdgenoot, speelmakker en gunsteling van Cyrus, uit een aanzienlijk
medisch geslacht (XEN . CYR . 5, 1, 1 en v.). In
hevige liefde voor Panthéa, vrouw van Abradátas van Susiana, ontgloeid, wier bewaring hem toevertrouwd was, werd hij door Cyrus bestraft (6, 1,
31 en v.).

Aratores, z. Publicani.
Aratrum, uootpov, de ploeg, het werktuig
voor het omwroeten van den grond of het ploegen van den akker, naar men beweert, uitgevonden door Buzyges of Triptolemus (PLIN . 7, 56,
199.). Van den g r i e k s c h e n ploeg worden ons
bij Hesiodus (OP . ET D . 431 en v.) twee soorten be-

schreven : 1) een kunstig, door den smid gemaakt
7c7Axrr^w upoTpov, uit de volgende deelen bestaande;
een dissel, la ro Çlosus, door een kromhout, yurl--,
met den boom, ïAuµa, verbonden, waarin de ploegschaar, uvt; of uvvts, zit ; aan het einde van den
dissel bevindt zich het juk, Cuïóv, hetwelk door
een houten pin, ïvapvov, wordt vastgehouden, en
waarin de ossen gespannen werden door een riem,
µos, "Ap , rivier in Gedrosië, t. Purally, valt µsaaov of µscáÇ3otov, of ook u7ó8saµov ; want het
1000 stadiën westwaarts van den Indus in zee schijnt dat zij het Juk op den nek droegen en zoo
(ARR . 6, 21, 3.). Aan deze rivier woonden de moesten trekken. Eindelijk werd hij bestuurd door
'Apa4tTac in verspreide dorpen langs de kust (ARR. den ploegstaart, &X tXii. -- 2) Een natuurlijke au-

t. a. p. 4.) .
Arachne, 'Apc vrl, lydisch meisje, doch
uit Colophon,-tervanIdmo,pu wer
die van Athene de weefkunst geleerd had. Zij
daagde Athene tot een wedstrijd hierin uit, en
weefde de liefdesavonturen der Goden met zooveel kunst in het doek, dat de godin vertoornd
het verscheurde, en Arachne, die zich van spijt
wilde ophangen, in eene spin veranderde
(OVID. MET. 6, 5 en v.).

Araehósi-a, 'Apaxwaía, de zuidoostelijkste

provincie van het perzische rijk, ten Z. van Gedrosië, t. Kandahar benevens de Z. W. deelen
van Kaboel. De bewoners zijn vooral als ruiters
beroemd (ARR. 3, 8, 4. 11, 3. 3, 6, 17. 5,
11, 3.).

Araehthus. "Apax»o;, t. Arta, rivier in Epirus, ontlast zich in de ambracische golf.
Araeynthus, 'Apcb uvDoc, gebergte in Aetolië (z. a.).

Arutdus, 'Apu oy, 1) in het 0. V. Arvad, t.
Arvád of Ruad, stad in Phoenicië, op een eiland,
20 stadiën van het vaste land, 7 stadiën in omtrek. Sedert de heerschappij der Seleuciden, met
Tyrus en Sidon de magtigste stad met asylregt.
Haar haven was Antaradus. Een eigen koning
regeerde over de stad en omstreken (ARR . 2, 13,
8. 2, 20, 1.) ; door een beleg na den slag bij
Philippi leed de stad veel. --- 2) Eiland in de

perzische golf, t. Baharein.
Arae Philaenorum, of « Xaivwv Cwµoí,

t6yuov up., uit een van nature krom gegroeid hout
vervaardigd, zoodat dissel, kromhout en boom uit

een stuk bestonden, en slechts de ploegschaar en
staart nog moesten aangebragt worden. Iets meer,
hoewel nog meer van den onze, week daarvan
af de r o in e i n s c h e ploeg. Het eerste stuk
daarvan, het kromhout, burls (RoóQ oupá), gaf aan
den curvum aratrum zijn naam; daartoe werd een
nog jonge olmboom bij tijds omgebogen; aan zulk
een krom gegroeiden stam werd vervolgens van
boven de acht voet lange dissel (temo) bevestigd,
daaronder zit de boom (dentale), waaraan de
ploegschaar gehecht is. Deze boom heeft een
dubbelen rug, of bestaat uit twee tanden, die beneden aan de ploegschaar te zamen loopen, doch
van achteren iets verder van elkaar staan. Hieraan en aan het kromhout waren bij eene meer
volledige zamenstelling van den ploeg twee ooren
of strijkborden (aures) bevestigd, die dienden om
den bezaaiden akker aan te hoogen van de tusschen de voren hoog opgeworpen aarde (lirae, van
daar lirare), of ook nog wel tot het naken van greppels (verg. J. H. Vosz op VIRG . G. 1, 169 en v.).
Arátus, "ApaTos, zoon van Clinias van Sicyon,
werd, na den moord zijns vaders, zeven jaren oud,
naar Argos gebragt en aldaar opgevoed. Volwassen geworden, verzamelde hij de vlugtelingen uit
zijn vaderstad rondom zich, verdreef met hunne
hulp den tyran Nicocles uit Sicyon (PLUT. ARAT .
2.) en haalde de stad over om in het achaeïscl^
verbond te treden, hetwelk alzoo tegen de aansla-

Aratus---Arcadia.
gen van Macedonië aanmerkelijk versterkt werd.
Koning Antigonus Gonatus van Macedonië daardoor opmerkzaam geworden, zocht hem togen te
werken en hem voornamelijk van de hulp te be-

rooven van Ptolemaeus Philadelphus, die hem met
aanzienlijke sommen had bijgestaan voor de vroeger verdrevene en van hunne goederen beroofde
Sicyoniërs, die nu arm waren teruggekeerd. Zijn
pogen bleef echter zonder gevolg (PLUT. ARAT.
13, 15.). In 't jaar 245 werd Aratus strateeg van
liet achaeïsch verbond. In deze betrekking bewees
hij weinig nut als veldheer, daar het hem aan genoegzame krijgskunde ontbrak en misschien ook
aan persoonlijken moed; doch door omkooping en
sluwheid wist hij vele voordeelen te behalen. Ook
miste hij edelmoedigheid en ware grootheid van ziel,
daar hij, zelfs dikwijls tot nadeel van het bondgenoot
anderen, die bewijzen van grooter moed gaven-schap,
of krachtiger waren om te handelen, in verdenking
bragt of ter zijde schoof. Op Philippes III. van
Macedonië oefende hij in 't eerst grootgin en gunstigen invloed uit, doch werd in 't jaar 213, toen hij
voor de 17. maal strateeg was, door hem met ver
daar zijn raad den koning lastig-giftomebra,
begon te worden. Nog langen tijd na zijnen dood
bewezen de Achaeërs hem groote eer (PLUT. ARAT.
48, 54 POL . 8, 14.). Aratus beschreef zelf de gebeurtenissen van zijn tijd en zijn leven in een uit
werk, 't welk voor ons verloren is gegaan,-voerig
doch door Polybius en Plutarchus gekend en ge
.

-bruikts.
Aratus, "Apato;, van Soli in Cilicië, omstreeks
271 v. C. aan het hof van den macedonischen koning Antigonus, op Wiens aansporing hij het astronomisch werk van den Cnidiër Eudoxus in een
leergedicht in hexameters : a t v ó µ E v a x a
Atoa7l tela, d. i. sterrenverschijningen en
v^eersvoorspellingen, omwerkte. Het thans
nog bestaande gedicht werd door de ouden zeer
hoog geschat (cie. DE OR. 1, 16.). Cicero vertaalde het in zijne jeugd in latijnsche verzen, waarvan
nog eenige zijn overgebleven; insgelijks is de vertaling van Germanicus slechts in enkele fragmenten tot ons gekomen; volledig bestaat er nog eerre
vertaling van Rufus Festus Avienus uit de 5. eeuw
n. C. Daarenboven vervaardigde A. nog elegiën
en ander dichtwerk, ook hield hij zich met taal
studiën bezig.
-kundige
Araxes, 'Ap ^y-r 1) rivier in Armenië, t. Aras,
(ARR. 7, 16, 3.), ontlast zich, vereenigd met den
Cyrus, aan de W. zijde in de caspische zee. —
2) Rivier in de nabijheid van Persepolis, t. Bendemir, die zich in het zoutmeer Bachtegkan uit
-stor(AR.2,186)

Arbaces, 'Ap^ch'.i c, 1) asst' risch stadhouder
van Sardanapalus in Medië, die tegen zijn koning
opstond en na met Belésys, satraap van Babylonië, hein volkomen overwonnen te hebben, het assyriseh rijk zeer verzwakte, 888 v. C. Hij regeerde
vervolgens van Ecbatana uit het medische rijk gedurende 2S jaren, en liet in zijn zoon Mandauces
Bene dynastie na, die met Astyuiges eindigde (auSTIN.
1, 3.). -- 2) Een trouweloos veldheer van koning
Artaxerxes Mnemon (XEN . ARAB. 1, 7, 1 2.).

Arbéla, "ApX,n, t. Erbil, hoofdstad van het
landschap Adiabene in Assyrië, waar Darius zijn
hoofdkwartier had opgeslagen voor den beslissen den slag bij Gaugamela (331 v. C.), hetwelk 600
stadiën W. waarts aan de rivier Bumadus lag
(ARR. 3, 8, 7. 6, 11, 4.). Een plaats van den-
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zelfden naam lag in Palaestina, ten W. van het
meer Genezareth.
Arbiter, een deskundig scheidsregter, die niet
als de judex aan de strenge regtsvormen gebonden
was, maar volgens de aequitas kon beslissen.
Daarom heetten alle vrije regtsgedingren zonder
strenge formulieren arbitria (z. b. bij a c t i o). In
den oudsten tijd vinden wij arbitri bij twisten over
grensscheiding, vervolgens bij aanklagten ex fide
bona, als koop, huur en dergel.
Arbiter bibeiLdi, of magister, ook rex convivii, was de symposiarch, de president aan tafel, die door het lot gekozen, bij feestmalen, wetten gaf en bepalingen maakte over de grootte en
het aantal bekers enz . (Hon . on. 1, 4, 18. 2, 7,
25. SAT. 2, 6, 69.).

Area, l ) de groote metalen of ten minste met
ijzer beslagen geldkist (ferrata, Juv. 11, 26.), in
tegenstelling der eenvoudigere loculi, cruinena, sacculus. In Pompeji heeft men verscheidene overblijfsels er van gevonden. In aanzienlijke huizen
hadden bijzondere arcarii of arcularii er het opzigt

over. De geldkisten waren zoo algemeen in gebruik, dat men elke betaling in klinkende munt
ex area solvere noemde. -- 2) De doodkist, ook
capulus, soliuna en loculus geheeten. De doodkisten waren van hout, ook wel van steen, soms zeer
kostbaar (z. sarcophagus).

Arcadia, ri 'Apxaofx, het landschap in 't hart
van Peloponnesus gelegen, grensde ten N. aan
Achaje en Sicyonië, ten 0. aan Phliasië en Argolis, ten Z. aan Laconic en Messenië, ten W. aan
Elis ; het was het grootste landschap van het
schiereiland en besloeg ongeveer 90 C] m. Het
grensgebergte is naar de vier hoogste toppen gemaklijk te onderscheiden: E r y m a n t h u s in het
N. W., C y l I e n e in het N. 0., P a r n o n in het Z. 0.
en C o t y 1 i u m in het Z. W., welke, met elkaar ver
bijna een gelijkzijdig vierkant vormen.-bonde,
Binnen deze bergruggen breidt zich evenwel geen
zoogenaamde tafelvormige bergvlakte uit, gelijk
men gewoonlijk aanneemt, maar Bene landstreek,
die door talrijke vertakkingen van de grensgebergten in zeer verschillende deden gesplitst wordt.
Wat in liet W. van Europa Zwitserland is, dat is
Arcadië in den Peloponnesus. De reeds bij Achaje
genoemde noordelijke rand van Arcadië bevat in
de rigting van liet 0. naar het W. den Cyllene
(Ziria), Crathis (Nagis Barvara), Cerunites en
Erynianthus (Olonus). Van liet in het midden van
den noordelijken rand vooruitspringende a r o a n is e h e gebergte (Turtovana, 6480 voet hoog), scheidt
zich een keten af en loopt van het N. naar het
Z., evenwijdig met den 0. rand, doch wel 1000
voet hooger ; tusschen Mantinea en Methydrium
bereikt zij eene hoogte vn 6073 voet, welke de ouden O s t r a c in a noemden, loopt onder den naam
van M a e n a l u s (t. Apanocrepa, 5 670 voet) verder

eis vereenigt zich als Boreum (Koavari) met den
Z. rand. Deze middelste bergketen vormt de belangrijkste scheiding van het land ; zij verdeelt het
opene (westelijke) Arcadië van het geslotene (oostelijke), hetwelk van zijtakken doorsneden, een
smal plateau vormt, dat in verscheiden hooge vlaken verdeeld is, alwaar in hoog ingesloten kommen
de watermassa zich verzamelt, die door onderaard sche kanalen ten 0. en ten W. naar zee gevoerd
wordt. De 0. rand van Arcadië wordt gevormd
door den Carneates, Lyrecum, Artemisiuni
en P a r t h e n i urn tot aan den Parnon. Westelijk Ar-
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Arcadius--Arcesilaus.
:undige onbeduidendheid, tot dat zij in 369 v. C.
[oor het stichten van Megalopolis eene, hoewel
nislukte, proef namen tot eene krachtiger aan
maakte het een deel uit van-;ensluitg.Lar
iet achaeïsch verbond. Tot de belangrijkste steten (z. de afz. art.) behooren : Mantinea, later
kntigone a, Tegea, Alea, Pallantium, Stymphalus,
Pheneus, Clitor, Cynaetha, Psophis, Orchomenus,
Vlethydrium, Aliphera, Lycosyra, Phigalia, Mega.opolis enz.
Arcadius, 'Apx &Co;, een taálgeleerde, in de
. eeuw n. C., van wiens werken wij nog
;en geschrift hebben over de accenten, t pl r0vwv.
Arci deus, zoon van Theodosius den G., be-

cadië, tweemaal zoo breed als het oostelijke, is een
door bergen bedekt land en moeijelijk te overzien, welks wateren of onmiddelijk in den. Alphëus stroomen, of eerst in den Ladon, eene even
waterrijke bijrivier. De westrand bestaat uit den
L amp e a (Astras) en het P h o 1 o ë- gebergte (Plateau van Lala). Minder aanzienlijk is de zuidelijke rand, tegen Messenië het n o m i s c h e gebergte
(Tetragi) en L y c a e u m (Diaphorti), tegen Laconië

het lage noordelijke uiteinde van den T a y g e t u s.
Op het Lycaeum, 4300 voet hoog, bevond zich
het hoofdheiligdom der Arcadiërs, waar de lycaeïsche spelen gevierd werden. Belangrijk is het
van zulk een ingesloten land de h o o f d w e g e n te
kennen, die naar de aangrenzende landen voerden : van Tegea naar Argos liep de straat Tp6goc, van Mantinea naar dezelfde plaats de weg
Eve, die zich in twee armen verdeelt, IIptvos,
noordwaarts van den Artemisium, KÀlµn^, zuid-

dom, 1 . 8 jaren oud, in 395 n. C. den troon van

waarts. Tusschen Arcadië en Achaje was eigen
maar één behoorlijke weg, de pas Hopívas,-lijk
ten N. van Pheneus. In het W. en Z. was de
gemeenschap gemaklijker. --- De vlakten zijn
van geringe uitgestrektheid : de belangrijkste is die,
waarin Tegea en Mantinea lagen, en verdeeld was
in het "Apyo rz&íov ten 0. en 'AXxcµ4&cov isó&ov

ten W. van Mantinea. Voor het overige vindt
men hier slechts smalle valleijen of de bodems van
ingesloten bassins. die wegens niet genoegzamen
afloop van water in meeren herschapen zijn. Het
land is rijk aan water. De hoofdstroom is de
Alphéus (z. a.) met zijne bijrivieren. Bij Mantinea
vloeit de Ophis. In het bassin van S t y m p h a 1 u s
vormen onaanzienlijke beeken het stymphalische
meer (t. meer van Zaraka), waarvan het water
onder Hadrianus door eene waterleiding 12 mijlen
lang naar Corinthe gevoerd werd. Hercules doodde aan dit meer de stymphalische vogels, waarvan
nog heden ten dage de inboorlingen zouden gewagen.
In de vallei van P h e n e u s storten zich de Aroani -

iet oostersch rom. keizerrijk ; zijn vertrouweling
was de reeds door Theodosius tot zijn minister benoemde Galliër Rufinus ; na wiens spoedig
;evolgden dood achtereenvolgens Eutropius, Gaeaas en de keizerin Eudoxia, vrouw van den zwak
keizer, do teugels van het bewind voerden.-ken
Eutropius regeerde in plaats van Arcadius van
395 -399 en huwde den keizer uit aan Eudoxia,
de dochter van een frankisch opperhoofd. Terwijl hij zich om de verdediging der grenzen weinig bekommerde en aan de Gothen woonplaatsen afstond, doch den dapperen Stilicho daarentegen vervolgde, heerschte hij van binnen met gruwzame
gestrengheid, tot dat een oproer den keizer nood
om den gehaten minister te ontslaan, die-zakte,
spoedig daarop een geweldigen dood stierf. Nu
regeerde Eudoxia in naam des keizers met dezelfde strengheid als Eutropius, tot dat zij in het
jaar 404 overleed, alleen betreurd door den aan
haar ondergeschikten Arcadius. Zoo weinig nam de
keizer deel aan de regering, dat men geen enkelen
door hem voorgestelden of uitgevoerden maatregel
kan opnoemen. Hij was slechts een werktuig van
anderen. Hij stierf 30 jaren oud in 408 n. C.
Arcanum, een landgoed van Q. Cicero, in
Latium gelegen, aldus geheeten naar de oude volscische stad Arcae, tusschen Arpinum en Fabra-

us en de Olbius uit. Het meer van Phreia vult
thans, ten gevolge van verstopping der onderaardsche kanalen, deze geheele vlakte ; de vroegere teria, niet ver van Minturnae (cie. AD ATT . 5, 1,
dam is geheel verdwenen. -- In het N. bevinden 3. AD QU. FR. 2, 7. 3, 1, 1. 9, 7.).
Areas, 'Apxc , á6o;, zoon van Zeus en Calzich de bronnen der achaeïsche rivieren Buraecus
en Crathis, in welke laatste de Styx valt, voor listo (z. a.), stamvader van het naar hem genoemwiens vergiftig water slechts de paardehoef onge- de arcadische volk. Eerst beschaafde hij de ar
voelig is. — Overeenkomstig de gesteldheid van cadische Pelasgen, door hen te leeren, de wol
het land, is ook het klimaat over het algemeen der kudden te gebruiken en zich in plaats van
ruw : van de met sneeuw bedekte toppen der ber- eikelkost brood te bereiden. Hij verdeelde Areagen waait een frissche bergwind ; in de dalen ih dië onder zijne drie zonen Az an, A p h i das en
de lucht wegens de moerassen dikwijls vochtig er E 1 a t u s ; zijn graf was in Mantiuea (OVID. MET.
ongezond. Voortreflijk is er het heerlijke boom- 2, 410 en v. FAST . 2, 184 en v.).
Areésilãus (as), 'ApxsatXaom, stichter der
gewas, vooral de eik met zijne eetbare vruchten
((clXnvo), als ook de voor de veeteelt zoo gun. middelbare academie, uit Pitáne in Aeolis, bloeistig gelegen dreven op de bergen van middelbare tijd omstreeks 300 v. C., ontving eerst onderwijs
hoogte. -- De Arcadiërs noemen zich zelf Au. van den wiskundige AutoIycus in zijn geboorte
doch na den dood zijns vaders Seuthus-plats,
tochthonen, die reeds voor de maan bestondei
Genoa xlvot) ; bij hen vestigden zich de Pelasgen bezocht hij de scholen van Theophrastus en den
Lycaon, de zoon van Pelasgus, en diens 50 zonen academischen wijsgeer Polemo in Athene. Na den
werden gehouden voor de stichters van de meest( dood van Crates gaf hij vervolgens, als diens opvolsteden. De bewoners, die zich tegen den invloec ger, onderwijs in de academie, naar het schijnt,
der dorische volksverhuizing wisten te beveiligen tot in den hoogen ouderdom van 75 jaren, en
waren een krachtig, luidruchtig, vrolijk bergvolk was, in navolging van zijn voorbeeld Socrates,
beminnaars van de muzijk, doch zonder hoog meer werkzaam als leeraar dan als schrijver, ten
,

verstandelijke ontwikkeling. 'A p x a 6 c x ó v ÇX á a T

µ a, een arcadische plant, arcadius juvenis, wares
gebruikelijke uitdrukkingen voor een dom menscli
een onnoozele bloed. De vele kleine republiekei
leefden steeds in vijandschap, van daar hun staat

minste is niets van zijne hand tot ons gekomen.

Arc. voerde de dialogische methode van Socrates
weer in en bestreed het leerstellige der stoïcijnsche
school, wier stichter Zeno zijn medeleerling in de
academie geweest was. Terwijl hij daardoor zoo

Arcesius—Archelaus.
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ver werd medegesleept, dat hij eiken vasten grond
voor onze kennis loochende en een voldoend kenmerk der waarheid als onbestaanbaar aannam,
bleef hij niet ver verwijderd van het Pyrrhonisme,
en de ouden zijn zelf in twijfel of hij niet tot de
sceptici moet gerekend worden. CiC. DE oR. 3, 18. :
ex variis Platonis libris sermonibusque Socraticis
hoc maxime arripuit, nihil esse eerti, quod aut sensibus aut animo percipi possit ACAD . POST. 1, 12.:
negabat esse quidquam, quod sciri posset, ne illud
quidem ipsum, quod Socrates sibi reliquisset : sic
omnia latere in occulto. Zijne redenering over
de mogelijkheid van het begrijpen, moest hem wel
daarheen voeren, dat hij eenvoudig de waarschijnlijkheid erkende (cie ACAD . 2, 10.), waarbij hij
nog onderscheid maakte tusschen het siXo 'ov en
het ,rtDavóv, terwijl hij slechts het eerste als geldig aannam, het laatste als zoodanig verwierp.
Bij SEXT. EMP. ADV. MATH. 7, 153. beweert hij,
ETC ou8&v &aTt µE rub & a rrj µr^s xai bó ri s xptTrjpcov
. xutdXir tc. aurrl '&p rj i spaat xatXr^ucv xai
x utcXiiittixç spa rrct as aUT aTá sate 7;TOL v ao^.ow
.i lv cpatXtp -r& Tat. dXk' cl Ts &v aocpcji T witas,
i taTrj µri &aTív, &áv 'rs &v cpaóX(p, dó^a, xa't ounèv
a^ ko ?tapcc caESTa rj µóvov óvoµa µeret' ri7tTat, waaruit hij dan ten slotte het besluit trekt : ci ouar1;
nE xaTaX»rjc!sw; navla 9aTat uxaTákr^7rTa.
Areésius, 'Apxeíacos, vader van Laërtes, en
grootvader van Ulysses, van daar hun patronymicum Arcesiades.

echt atheensch burger (yv1jato; ie d i pr :v) was, en
niet door regterlijke uitspraak van het volle genot
van het burgerregt (Tti ) beroofd was. Van hen
moeten wel onderscheiden worden de U7rI^p&TOU,
ondergeschikte ambtenaren, waartoe de; verschillende klerken (uitgezonderd de 'pap.µu'r l c T*rjs CouXrj s
en de Tpaµl.LaTEbs tot Ur tou) behoorden ; bij dezen
had noch de dokimasie, noch het doen van rekenschap (suDuva) na volbragten diensttijd voor de
logisten plaats. De medeleden van den raad
(13ouX i) werden niet onder de dp cd gerekend,
daar zij bloot eene beraadslagende, en slechts in
zeer bijzondere gevallen eene uitvoerende en regelende magt bezaten.
'A p X s i o v was het lokaal, bestemd voor de overheden van den staat, in het bijzonder het archief,
te Athene het µr1Tpyiov, de tempel der moedergodin.
Arehelsus, 'ApxFXaoc, 1) zoon van Temenus, een der Heracliden, vlugtte voor zijne broeders naar Macedonië, tot koning Cisseus. Toen
deze hem zijne dochter, noch zijn rijk volgens belofte afstond, maar hem door list in een kuil met
gloeijende kolen trachtte om het leven te brengen,
liet hij den koning zelf er in werpen, en stichtte
daarna de stad Aegae. -- 2) Koning van Sparta,
ten tijde van Lycurgus (IiDT . 7, 204.). -- 3) Zoon
van Perdiccas II. koning van Macedonië, werd,
na het vermoorden zijner bloedverwanten, koning

'Ap ayéTr^s, z. Apollo, Aesculapius,

afgevallen stad Pydna weder tot onderwerping en
maakte zich jegens zijn land zeer verdienstelijk,
door grieksche zeden en beschaving te bevorderen, door het aanleggen van openbare wegen en
door het stichten van steden. Euripides, Zeuxis
en a. leefden aan zijn hof. Hij stierf in 399 (THUG.
2, 100. PLAT. ALC. MIN. 7.). --- 4) Veldheer van
koning Mithridates den G., van Pontus, was geboortig uit Cappadocië, en nam aan alle oorlogen
des konings deel. In het jaar 87 v. C. trok hij
met een groot leger naar Griekenland, leverde
den Romeinen een bloedigen slag bij Chaeronea,
veroverde daarop de havenstad Piraeus, waarin

.

.

Hercules.

'A p x a t Pt a í a t, bij de Atheners de volksvergaderingen, waarin de overheidspersonen, dp cd, gekozen werden.

van Macedonië, in 413 v. C. , bragt in 410 de

' % A p y s t v, ci p x r'^. Bij den overgang van den
koninklijken in den republikeinschen regeringsvorm
werd de bevoegdheid der koninklijke magt het
deel van de souvereine staatsmagt, hetzij dat
deze door het gezamenlijke volk, hetzij door
Benige bevoorregten (aristrocraten) uitgeoefend
werd. Daar echter het geheele volk of de gezamenlijke adel of aanzienlijken onmogelijk het geheele bestuur zelf kon waarnemen, werd het in Sulla hem vervolgens belegerde. Hierop ontruim -

bijzondere deden gescheiden en deze aan verantwoordelijke ambtenaren opgedragen, wier magt,
in de eerste tijden, aanzienlijk en bijna aan de
koninklijke gelijk, allengs meer en meer beperkt

de hij de haven vrijwillig (86 v. C.), werd door
Sulla bij Chaeronea volkomen verslagen (PLUT .
SULL. 16-19.), kruiste toen met zijne vloot langs

de grieksche kusten en leed een tweede nederlaag
werd, hoe meer de souvereine staatsmagt zelf liet van Sulla bij Orchomenus. Archelaus zelf ontbestuur onmiddelijk aan zich trok. Deze verant- kwam slechts met groot gevaar (PLUT. BULL. 20
woordelijke (vitauí^uvot), in beginsel onbezoldigde en v.) en knoopte daarop, op last zijns konings,
ambtenaren, zijn de dpXaí, hun werk is het cípxscv. onderhandelingen over den vrede aan in het jaar
Hunne bevoegdheid geeft Aristoteles (POL. 4, 12, 3.) 85. Sulla behandelde hem niet veel eer en hield
aldus op : N clXtaTa a' sus cbtXd Ciiniv upx 1 ^,ax- hem langen tijd bij zich, tot dat Archelaus, daar
to' 'ru&ru, Óó ut thco6otm P o u k e U z a l} a í re Mithridates weigerde de vredesvoorwaarden aan
7r pl rtvt»v "Cat xpivat xat i?CtTcCTTEty xul N. At- te nemen, zich tot hein begaf om persoonlijk met
aTa ro ro, TÓ yap itr rc Tzety dpXtxth'rEpóv & rt. Deze hens te spreken en hem tot het aannemen van
bevoegdheid, waartoe nog de uitoefening van som den vrede overhaalde (PLUT . SULL . 23.). Later
behoort, komt over 't algemeen overeen-migesacr verliet hij Mithridates en begaf zich tot den roreet die der romeinsche overheden, referre, judi- meinschen veldheer Murena. Meer weten wij niet
care, imperare, natuurlijk binnen den door de wet van hein. — 5) Zijn gelijknamige zoon verkreeg
bepaalden kring van het ambt. Zoo bepaalde door Pompejus het aanzienlijke priesterambt van
zich te Athene de regterlijke bevoegdheid, in de Comana in Pontus, in het jaar 63 v. C., wilde 7
tijden na Solon, tot het voorzitterschap in de jaren later aan den oorlog der Romeinen tegen
regtbanken en de instructie van het regtsgeding de Parthen deel nemen, trad echter terug en huwde
(z. "A p y (.0 v). Voor de aanvaarding van het toen, terwijl hij zich voor een zoon van Mithridates
ambt had een onderzoek plaats (aoxcµuaía), dat Eupator uitgaf, de koningin van Aegypte, Berezich evenwel niet uitstrekte tot de geschiktheid of nice, die haren vader Ptoleinaeus Auletes had ver
bekwaamheid van den gekozene, maar slechts beDeze werd op zijn troon hersteld door-drevn.
trekking had op zijn burgerlijken stand, of hij den romeinschen praetor A. G abinius, terwijl Arche -
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A.rchemorus--Archimedes.

lans overwonnen en gedood werd (HIKT. B. ALEX. 60.
cle . RAB. POST . 8.) -- 6) Zijn zoon A. volgde hem
in het priesterambt op, doch werd door Caesar
afgezet (MRT. D. ALEX . 66.). -- 7) A. een zoon
van dezen, werd door Antonins tot koning van Cappadocië gemaakt en ondersteunde hem tegen Octavianus, die hem evenwel na zijne overwinning op
Antonius in zijn rijk bevestigde en het zelfs nog ver
daarentegen, die Archelaus wegens-grote.Tibus
vroegere verwaarloozing haatte, riep hem naar Rome, waar hij stierf, voor dat Tiberius zijn plan,
om hem ter dood te laten brengen, kon volvoeren,
17 n. C. (SUET. TIES. $, 37. EUTR. 7 ,

11.). -- 8)

Zoon van Herodes, koning van Judaea, volgde
zijn vader op (1 n. C.), had echter spoedig met
de oproerige Joden te kampen en zocht te Rome
hulp en ondersteuning bij Augustus, tot wien zich
intusschen zijn broeder Antipas insgelijks gewend
had. Augustus besliste ten voordeele van Archehuus, gaf hem de helft van zijn vaderlijk rijk,
waarover hij 9 jaren regeerde, en verbande hem
later naar Gallië, toen de Joden hem om zijne
wreedheid bij den keizer aanklaagden (DIO LASS.
55, 27.).

Archemórus, z. A dr a s t u s.
Archestraluo,'Axac„pccroc, uit Gein, behoort
tot de vele gevierde schrijvers in Beneden - Italië
en Sicilië over de hoogere kookkunst en smullerij. Kort voor Aristoteles schreef hij Bene
ásta, eene keukengeographie, onder hoofdrubrieken gerangschikt, in hexameters, waarschijnlijk in
den luimigen toon van een wereldling en in
schijn met het doel om de kennis der natuur te

bevorderen.
Ary hed pun , dpXgrutov, het oorspronklijke, zoowel van voorwerpen van kunst als van letterkundige voortbrengselen, zoo als van Cleanthes
(suv. 2, 7.), de epigrammen van Martialis (MART.
, 10.) en daarenboven van schilderijen, standbeelden enz. Verg. ald. 12, 70. De liefhebberij
hierin, werd reeds ten tijde van Horatius (verg.

SAT. 1, 6, 91.) even sterk gedreven, nls heden ten
dage met de eigen handschriften (autographen) in
Engeland, en veel grove opligterij had daarbij
plaats.
Arcglias , 'Apxíac, 1) een afstammeling van
Hercules uit Corinthe, stichter van Syracuse, die
op aanwijzing van het orakel, zijne vaderstad
verlaten moest, omdat hij den knaap Actaeon geschaakt had (TRuc. 6. 3.). — 2) Een Thebaan,
die den burg Cadméa aan Phoebidas, den veldheer
der Spartanen, in handen speelde (382 v. C.) en
daardoor als polemarch aan het hoofd der spartaansch gezinde partij kwam. Toen echter de
verbannen Tl ebanen, onder Pelopidns en Mellon,

heimelijk terugkeerden, werd hij, daar hij zich
door eene waarschuwing van een vriend in zijn
vrolijken roes niet wilde laten storen, met zijne
gezellen aan een feestmaal overvallen en gedood
(XEN. BELL. 5, 4, 2. 7, 3, 7. PLUT. PEL. 5, 7 en
v.). -- 3) Aulus Licinius A., grieksch dichter, geboren te Antiochië in Syrië, 120 v. C. Hij kwam
in 102 v. C., reeds als dichter bekend, te Rome,

met Rome verbonden stad was, liet romeinselhe bur-

gerregt neet Benige beperking verkreeg. In 't jaar 61
werd hem dit door een zekeren Gratius betwist.
Cicero verdedigde den dichter, zijn vriend, voor
zijn broeder Quintus, die toen praetor was, in de
redevoering pr"o Archia poëta, en bewerkte zeker
zijne vrijspraak. Uit deze redevoering zien wij,
dat A. reeds in jeugdigen leeftijd den cimbrischen
en later den mithridatischen oorlog bezongen had,
en dat hij destijds bezig was aan een gedicht, dat
de gebeurtenissen van Cicero's consulaat tot onderwerp had. Van deze dichtwerken is ons niets
bewaard gebleven ; daarentegen bevinden zich in
de .4nthologica, Graeca 35 epigrammen op naam
van Archias. Of zij echter van hem zijn, is twijfelachtig.
Aroh^idámus, ' Apx(oc, spartaanseb,e koningsnaam, 1) A. I., regeerde ten tijde van den
tweeden messenischen oorlog. — 2) A. II., regeerde van 468-426 v. C. Gedurende zijn bestuur werd Sparta door zware rampen geteisterd.
In 465 werd de stad door Bene aardbeving ver
gelijktijdig stonden de Messeniërs op en-woest;
met hen de Heloten, die den derden messenischen
oorlog verwekten en zich in de bergvesting Itho.me 10 jaren lang verdedigden (PLUT. CIM. 16.
TRUC . 1, 101 en v.). Bij het uitbreken van den
peloponnesisehen oorlog sprak hij, hoewel te ver
voor den vrede, en moest in 431 v. C. een-gefs,
groot leger van Spartanen en Peloponnesiërs naar
Attica voeren, waar hij de grensvesting Decelia
bezette. Ook in de drie volgende veldtogten had
hij het bevel over het leger tot in 428 (TRUC. 3,
26 en v.). --- 3) A. III., zoon van Agesilaus en
kleinzoon van den vorige, overwon in 367 de Ar
(PLUT . AGES. 33.), werd in-eadiërsnAgv
364 door de eersten verslagen, verdedigde vervolgens zijn vaderstad (362) tegen een aanval van
Epaminondas en sneuvelde in 't jaar 338 (den 3.
Aug., den dag van den slag bij Chaerouea) in
Italië, waar hij den Tarentijnen te hulp was gekomen, in een gevecht met de Lucaniërs (PLUT. AGES.
3 . DIOD . 16, 88.). -- 4) Zijn kleinzoon A. IV.
streed met Demetrius Poliorcetes (PLUT. DEM. 35.);
en de kleinzoon weder van deze, 5) A. voegde
zich aan de zijde van koning Cleomenes in den
strijd tegen de overmagtige ephoren, doch werd
vermoord, kort nadat hij uit zijne ballingschap
terug was gekeerd, waarin hij zich, uit vrees voor
de moordenaars zijns broeders, koning Agis III.,
begeven had ( PLUT. CLEOM. 5.).
Archilochus, z. Iambographi.
Archimedes, 'Ap p rj Fri s, geboren te Syracuse 287 v. C., vermoord door een romeinsch soldaat in 212 v. C., een der grootste wiskundigen
der oudheid (ó
In zijne jeugd onder wezen door Conon van Samos en later door Euclides in Alexandrië, leefde hij aan het hof van
zijn bloedverwant, koning Hiero van Syracuse,
naar het schijnt, als ambteloos burger. Hij vond
de verhouding van de middellijn tot den omtrek
des cirkels, die van den ligchamelijken inhoud van
den kogel en den cylinder en in zijne werken
ltspt r4; apaípa^ xal xuAiv^pov, xv^v.Xou 'rpt, irapi

waar hij bij aanzienlijke familiën, vooral bij Lucullus,
van wien hij later den geslachtsnaam Lieinius aan- xcu^tost^gwv zus ccpat().oRIgwv, irepi éA1zwv (over de

nam, gastvrij werd ontvangen. In 't jaar 93 ging spiraallijnen, een zijner moeijelijkste werken), leerde
hij met Lucullus naar Sicilië, bij welke gelegen- hij het belangrijkste over de verhouding tusschen
hei d hij door den invloed zijns beschermers het de vlakken en ligchamen benevens de algemeeburgerregt ontving van de lucanische stad Hera- ne grondwaarheden van het meten van kromme
clea, en dien ten gevolge ook, daar Heraclea eene lijnen. I aarop voortbouwende, heeft hij het eerst,

Archippus
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voor de theorie der mechanica en hydrostatica het de hoogste staatsmagt met den titel van Archont,
ijs gebroken. De ontdekking, dat een in vloeistof voor zijn leven, en in den eersten tijd waarschijngedompeld ligchaarn zoo veel van zijn zwaarte lijk met de vroegere koninklijke bevoegdheid, terverliest, als het gewigt van de daardoor verplaatste wijl de andere, Neleus, naar Azië trok. In 't jaar
hoeveelheid vloeistof bedraagt, die hij in het bad 752 v. C. werd, ten gevolge van het vermeerdedeed, en die hij terstond aanwendde tot de ont- ren van de magt des adels, de regeringsduur op
dekking van een bedrog, dat een werkman ge- 10 jaren beperkt, in 714 het voorregt der Medonpleegd had bij het vervaardigen van een hem door tiden opgeheven en aan alle Eupatriden geschonHiero bestelde kroon van zuiver goud, zegt men ken, en in 683 werd de magt onder 9 archonten
dat hem zeer gelukkig maakte en hem den be- verdeeld, zoodat het archontschap toen eene overkenden uitroep zou ontlokt hebben : slprixu . De heid was geworden, geheel aan de aristocratie
werken, die hij in de werktuigkunde tot stand (gelijk later aan de democratie) onderworpen en
bragt, vervulden hem zelven met verbazing en van alle zelfstandigheid beroofd. Door de soloniverrukking, zoo als deze luide spreken in het sche wetgeving ging de bevoegdheid tot het arwoord door hem tot Hiero gerigt : &l µot to^^ chontschap van de Eupatriden over op de eer.
at(i) xai Táv xtvaaw. Door middel van den ste klasse der burgers, de pentacosiomediinhefboom bragt hij een groot schip des konings van nen. Clisthenes voerde hunne benoeming door
liet land in het water (ATHEN . 5. 40.) ; hij vond het lot in plaats van bij keuze in. Door Aristide katrol uit, µr^xávrµa 7rokuanaarrov, de schroef des werd het archontschap voor al de klassen toezonder einde en de waterschroef (schroef van ganklijk gemaakt (Tprlcoet «yta ta xotvrly swat
Archimedes), waarin het water door eigen kracht T-(r1 v 7toXtTEkav xui ^rob^ d(p ovTas i^ ' A^rlvadwv n lvopstijgt, en die hij, gedurende zijn verblijf in Ac- Twv atnrtaaUt. PLUT. ARIST. 22.). De eerste der
gypte, aanwendde om de door den Nijl overstroom- archonten, naar wiep het jaar genoemd werd,
de landen van water te bevrijden. Ook roemen heette eenvQudig pxwv, ook wel cíp cov &7twvu^.o;
de ouden zijn planetarium, waardoor hij de bewe- (hoewel dit niet zijn officiele titel was) ; ook droeging der hemelligchamen aanschouwelijk voorstel- gen nog een bijzonderen naam de CaatXtht, die
e. In de hoogste mate echter ontwikkelde hij daarom den koninklijken naam behield, omdat zezijn talent gedurende de belegering van zijn ge- kere heilige gebruiken te naauw met de koninkboortestad door Marcellus in den tweeden puni- lijke waardigheid zamenhingen, dan dat men dien
schen oorlog; dat hij echter de romeinsche sche- missen kon (zoo als bij de Romeinen de rex sapen door middel van brandspiegels uit de verte crorum), en de 7toX4Lapxo^: de overige heetten
zou hebben aangestoken, is een onwaarschijnlijk asaµoU gat. Bij een onderzoek naar de bevoegd
moet men den tijd na Solon-heidracont,
berigt van lateren tijd bij Galenus en Lucianus.
Toen de stad eindelijk ingenomen werd, zat hij en Clisthenes wel onderscheiden. In den tijd die
rustig in zijne werkplaats, verdiept in het teekenen de wetgeving van Solon voorafging, doorliep het
van mathematische figuren in het zand en werd archontschap de geheele baan tusschen de koninkdoor een ruwen krijgsman, dien hij de woorden: lijke magt en de betrekking eener hoogste overheid,
noui turbare circulos meos toeriep, neergestooten, die aan het volk verantwoordelijk is. Na de
ondanks het strenge verbod van Marcellus, om A. grondvesting der democratie bepaalt zich hunne
te dooden (cie. FIN. 5, 19, 50. LIV. 25, 31. VAL. bevoegdheid voornamelijk tot het voorzitterschap
MAX. 8, 7.). Op zijn graf stond, overeenkomstig (de hegemonie) bij de regtbanken, en ook nog
zijn eigen verlangen, een cylinder met een kogel deze bediening moesten zij met verscheiden andere
daarin ; maar reeds ten tijde van Cicero lag het ambtenaren deden, terwijl vroeger ten minste de
onbekend en vergeten daar, met wilde heesters en geheele regtspraak in hunne handen was. De

struiken begroeid (Tusc. 5, 23, 64.). Zijne ove
rige werken zijn : over het evenwigt der vlakken
en hare zwaartepunten, &7rtrEawv imoppoirtxwv rj
xivtpa upwv &7rtcg&wv ptpXia f3 ; de parabolische
quadratuur, TvrpaYwvtaµós tapa^oXrj ^; het zandgetal, of de berekening van de grootte der wereld
in zandkorrels, ^cLu i hTri;; over de drijvende ligchamen, etspi ^rwv oxouµsvwv. Allen zijn in het dorisch dialect geschreven en gedeeltelijk verloren
gegaan, gedeeltelijk slechts omgewerkt tot ons gekomen.
-

Archippu s, "Apy nt;co;, omstreeks 460 v. C.
een dichter der oude en deels ook der middelbare
comedic te Athene; hij wordt vooral vermeld om
zijne'lyau^, een hekelschrift op de liefhebberij van
visschen der Atheners, ook was hij vermoedelijk
de maker van vier onechte stukken bij Aristophanes.
"Apywv, ápyov rs;, naam van de hoogste
overheid te Athene, na de afschaffing van het
koningschap. Bekend is het met veel fabelachtigs
vermelde verhaal van den overgang der monarchie in den republikeinschen regeringsvorm. Na
den dood van Codrus, werd welligt, ten gevolge
van twist tusschen zijne zonen, de naam van koning afgeschaft en een van hen, Medon, verkreeg

uitgebreidheid van hun bestuur is zeer beperkt ; staatkundige magt hadden zij noch persoonlijk noch gezamenlijk, niet eens het regt om
voorstellen te doen. De bevoegdheid der afzonderlijke archonten is : 1) naar den ápXwv (&zcuv'J(Ao; ) werd het jaar genoemd (*). Hij had vooreerst het bestuur over de groote Dionysiën en
Thargeliën, gelijk verder in 't algemeen de zorg
voor de groote staatsfeesten als een oud koninklijk praerogatief op de archonten was overgegaan.
Voor deze feesten wees hij de choregen aan.
Even zoo moest hij zorg dragen voor de groote
theoriën, met name voor de delphische. Verder
ontleende hij aan het koningschap de oppervoogdij en de daarmede verbonden benoeming der
voogden. De regterlijke hegemonie had hij in alle
openbare en bijzondere regtsgedingen, die op het
familieregt betrekking hebben, zoo als bij echtscheidingen, erfenissen (zie nader bij de afzonderlijke Ypapaí en &txxt). Zoo behoorden ook, overeenkomstig zijne ambtsbezigheid, de &u&xuaica
(*) Van 306-297 v. C. noemde men, om Antigonus en Demetrius te vleijen, het jaar naar den
tepel'); tcuv awtdptov.

Archytas—Ardetius.
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xop•r^Ywv tot zijn regtsgebied. — 2) De paatXeóc
heeft de zorg voor de eleusinische mysteriën en de
Anthesteriën. Tot zijn regtsgebied behooren alle
gedingen, die op de godsdienst betrekking hebben,
b. v. daaC t(u.c, even als alle halszaken, waarbij
het godsdienstig karakter zich nog zeer duidelijk
openbaarde in de verpligting om de bloedschuld te
voldoen. Zijn lokaal was de aroá f3xaIXno;. Zijne
vrouw heete f3aaiXtaaa. -- 3) De nohiµapyo;, de
verzorger van de sacra der oorlogsgoden, bestuurder der openbare begrafenissen van staatswege. Vroeger bezat hij zeker het oude koninklijke regt, om het bevel over den regtervleugel te voeren en ten tijde van den slag bij Marathon had hij nog eene stem onder de 10 strategen (r iraXacóv yap 'Ah^vaiot óµ6c^rlcpov tv Ito?4µapxov &7L(XEUVTO Tot t aTpaTiyoia , JDT. 6, 109.).

Bij Marathon besliste, zoo als bekend is, de polemarch Callimachus door zijne stem het aangaan
van den slag. Later wordt van dit regt geen
melding meer gemaakt. Tot zijn regtsgebied behoorden alle gedingen die voortvloeiden uit de
persoonlijke en familie - betrekkingen der vreemden
en metoecen (hostis = hospes) en hij was in het algemeen voor den vreemdeling, wat de archont voor
den burger was. Men kan hem met den praetor
peregrinus te Rome vergelijken. (Over de polemarchen in andere staten z. 7c o X É N. a p y o c). Ie
dezer drie hoogere archonten had twee door-der
hem zelven gekozen bijzitters (7tápeapoc). --- 4)
I)e zes thesmotheten zijn niet, wat de naam schijnt
te kennen te geven, wetgevers, maar hunne werk
bepaalt zich tot het voorzitterschap bij-zamheid
het gerigt. Zij hebben een zeer uitgebreid regtsgebied in alle zaken, die niet tot de regtsbevoegdheid van een der drie hoogere archonten of van
een anderen overheidspersoon behoorden, b. v. van
de strategen, de elfmannen (z. r e g t s v ordering,
a t t i s c h). Gemeenschaplijk halden de negen
archonten de regtspraak over de door het volk
afgezette overheden, en misschien in de aanklagt
wt . pncv6µcov (z. a.),

Archytas, 'ApXótus, van Tarente, pythagorisch wijsgeer, leefde tusschen 400-365 v. C.,
vooral bekend door de ode van Horatius (1, 28.),
doch ook reeds in de oudheid beroemd als wis
vooral door het uitvinden der analytische-kundige,
methode en door de oplossing van verscheiden
geometrische (verdubbeling van den cubus) en
mechanische (b. v. een automaat, de vliegende
duif, GELL . 10. 12.) vraagstukken, buitendien ook
als veldheer en staatsman. Hij kan geen leerling
van Pythagoras of leeraar van Philolaus, maar
moet veeleer leerling van den laatste geweest zijn,
welligt te Metapontum ; hij was een vriend van
Plato, die bij hem bescherming vond tegen de
vervolging van den tyran Dionysius. In strijd
met de wet werd hij telkens op nieuw (7 malen)
tot strateeg van zijne geboortestad gekozen en
bleef in den oorlog steeds onoverwonnen. Zijn
karakter en zedelijk gedrag verwierven hem de
grootste achting en den bijnaam 6 Trpa-aC36 rspo^

Arcfteueng, z. Apo 11 o.
Arconnêsus, 'Apx6vvri aoc, l) eiland in de
aegaeïsche zee, op de ionische kust, ook Aspis
geheeten. — 2) Eiland op de kust van Carië,
vormde de haven van Halicarnassus.
Arctinus, 'Apxtivos, z. Epos.
Arctos of Arcturus, z. s t e r r e b e e l d e n.
Areus, (arquus), elk in een halven cirkel gespannen werktuig, van daar 1) om te schieten,
d e boog, aan beide einden (cornua, capita) omgebogen en van eene pees (chorda) voorzien; het
krijgswapen van een gedeelte der ligte troepen, de
boogschutters, waarmede zij op 150 passen zoo
zeker troffen, dat de pijlen door het harnas en het
schild heendrongen; verg. verder s. 6 nov. -- 2)
Elke natuurlijke, een halven cirkel vormende boog,
zoo als de regenboog (vIRG. G. 1, 380 en v. HOR.
EP. 2, 3, 18. LIV. 30, 2.) en elke gemetselde, gewelfde of op andere wijze kunstig gebouwde boog,
vooral de triumphboog, ter eere van den zege
veldheer, later bepaaldelijk ter verheerlij--pralend
king der keizers opgerigt. In den beginne waren zij
zeer eenvoudig uitgehouwen of van tiggelsteen gemetseld (cie vEIIR . 1, 7. 2, 63.) en heeten forn ï ces; later daarentegen met steeds grootere pracht,
uit marmer, het geheel was vierkant, gewoonlijk
met een gewelfden hoofddoorgang in 't midden en
bijgangen aan de zijden. Daarbij werden zij versierd met zuilen, standbeelden en trophaeën, die
zelfs nog geplaatst werden op de oppervlakte van
een kap, boven de kroonlijst (Attica) aangobragt.
In het middelste (somtijds het eenige) gewelf zweefden zegegoden, die neergelaten werden om den
zegepralende, die er onder doortrok, den overwin ningskrans op het hoofd te zetten. Van zulke tri
zijn te Rome de volgende vijf bewaard-umphbogezn
gebleven : A. Drusi, ter eere van Nero Claudius
Drusus op de Via Appia (SUET. CLAUD . 1.), t. bij de
poort S. Sebastiano; A. Titi, ter herinnering van
de verwoesting van Jeruzalem, aan den voet van
den palatijnschen berg, uitmuntende door zijn fraai
beeldhouwwerk, namelijk de voorstelling van den
triumphtogt en de daarbij rondgevoerde prachtige
kunstwerken uit den joodschen tempel, de tafel der
toonbrooden, de zevenarmige kandelaars enz., onlangs weder op steviger fundamenten opgetrokken; A. Septinaii Severi, op het forum bij den
capitolijnscheii berg, rijk voorzien met verheven
beeldwerk uit den tijd van de reeds ten val
neigende kunst; A. Gallieni en A. Constantini.
Ardéa, 'Apdéu, t. met denzelfden naam, 1) oude
hoofdstad der Rutuliërs in Latium, sedert 442 v.
.

C. romeinsche colonie, in den Samnitenoorlog

verwoest, wordt gehouden voor den zetel van
Turnus en begraafplaats van Aeneas. Het lag in
een ongezond oord op een berg, 18 mijlpalen
van Rome (Liv. 1, 57. 4, 11. 27, 9. vIRG. AEN. 7,
409.). -- 2) Stad in Rhaetië, t. Ardez in Vinschgau. -- 3) Stad in. Persis.
Ardericca, 'Apl ptxxa, 1) volgens HDT. 1,
185. eene plaats in de nabijheid van Babylon, waar
de Euphraat, ten gevolge van het aanleggen van
(CIe. DE SEN 12, 39 . TUSC. 4, 36, 78. VAL. MAX. kanalen en sluizen, driemaal doorheen stroomde. -4, 1.). Uit de ode van Horatius volgt, dat hij 2) Plaats bij Susa (HDT. 6, 119.).
Ardescus, "Ap r1axos, zoon van Oceanus en
bij een schipbreuk het leven verloor. Van zijne
werken zijn slechts fragmenten tot ons gekomen, Tethys (HESIOD. THEoG . 345.) , bijstroom van den
en deze zijn nog twijfelachtig of onecht ; volgens Ister in europisch Sarmatië.
Ardettus, 'Apu rro;, streek en heuvel bij
zinspeling van Horatius (oD. 1, 28, 1.) heeft hij
zich misschien met gelijksoortige studiën bezig ge- Athene aan den Ilissus, waar jaarlijks door de
heliasten de eed werd gezworen.
houden als Archimedes in zijn (z. a.).
.

Arduenna Silva Areopagus.
Arduenna Silva, t. Ardennenwoud, gebergte in Gallië, hetwelk zich vap den Rijn en de
Treviri tot aan de grenzen der Nervii (CAES. B. G.
6, 29.) en Remi uitstrekte en (volg. 6, 33.) zelfs
tot aan de Schelde zou reiken. De door Caesar
opgegeven lengte van 500 mijlpalen, is voor de
regte doorsnede te groot.
Ara, (zelden aria), van arere, dor zijn, van
daar elke drooge of droog gelegen open plaats,
vooral om er gebouwen en grafsteden op te rigten, bouwplaats (LIV. 1, 55. HOR. EP. 2, 10, 13.)
doch ook de opzettelijk vrijgelaten ruimte tusschen
huizen en straten, voorhof, speelplaats (LIV.
23, 3. PLIN. EP . 2, 17, 4.). Bij voorkeur echter
heette dus de drooge, vastgestampte of vastgerolde
(soms ook geplaveide) vloer in de nabijheid der
boerenwoning voor het droogen en dorschen van
liet koren, de d o r s e h v 1 o e r, dXwol, in proza &Xw;,
op een luchtige hooge plaats, meestal afgesloten.
Icier werden de afgesneden aren door lastdieren
en rolblokken, tril ulae van teré re, of sleden, trahae,
uitgedorscht, soms ook met stokken of dorschvlegels (baculi, fusies, perticae) uitgeslagen. Het kaf
werll door wannen voor den wi'd (ventilare) er uit
verwijderd.
Are1t1tóus, 'Apra aooS, koning in het boeotische Arne, een woest krijgsman, kno d s z w a a i j er
(xopovrjc) geheeten, dewijl hij met een ijzeren
knods vocht. De arcadische koning Lycurgus
overviel hem in een hollen weg, velde hem en
ontnam hem zijn wapen, dat hij bij zijn dood aan
zijn dienaar Ereuthalio naliet. Op de plaats waar
hij viel was het graf van A. Bij Philomedusa
verwekte hij Menesthius, die voor Troje streed
(HOM. IL. 7, 8,

136 en v.).

Arelas of Arelite, Arel^tum, 'A peUr— , t. Arles met belangrijke bouwvallen, in Gallia Narbonensis, aan beide oevers van den Rhodanus, bloeijende handelstad en sedert 46 v. C. romeinsche
colonie onder den naam Colonia A. SSextanorum,
na hare uitbreiding door Constantijn den G. ook
Constantina geheeten (cAEs. B. C. 1, 36 . SUET.
TIB. 4.).

Arêna, de met zand bestrooide kampplaats in
liet amphitheater waar de zwaardvechters vochten;
liet zand (soms ook het zaagsel) diende om het
uitglijden der vechtenden (arenarii) te beletten.
Van daar wordt het ook gebruikt voor het geheele
amphitheater en voor den strijd zelf, bepaaldelijk
ook ter onderscheiding van de Judi scenici (SUET.
TIB . 30, 35.), en overdragtelijk beteekent het elke
kamp- en oefenplaats (PLIN . EP. 6, 12, 2.).
Areopagus, ó"Apno; itayo, de oudste en bero.emdste regtbank te Athene, tevens een raad met
staatsregtelijke bevoegdheid (en dus 6cxaar,' ptov
en RouXr^), had zijn naam van den heuvel van
Ares (Mars), waar zij zitting hield. Hare oor
wordt in den mythischen tijd gezocht-sprong
(regtsgedingen van Ares wegens gepleegden moord
aan Halirrhotius, den zoon van Poseidon, en van
Orestes, bij welke gelegenheid Athene zelf, volgens
Aeschylus in de Eumeniden, voor eeuwig deze
regtbank instelde). Met deze in het volksgeloof
gevestigde mythische verhalen strijden de berigten
die haar tot eene instelling van Solon maken, zoo
als b. V. CIC. OFF. 1, 22 . hem om deze inrigting
grootere verdiensten jegens den staat toekent dan
aan Themistocles. Voor den hoogen ouderdom van
den areopagus pleit echter ongetwijfeld eene wet
van Solon, waarbij van de algemeene amnestie, waar-
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mede hij zijne wetgeving wilde inleiden, onder anderen zij uitgesloten werden, die door den areopagus
veroordeeld waren. Deze moeijelijkheid zal men het
best oplossen, wanneer men de dubbele betrekking
van den areopagus als regtbank en staatsraad voor
oogen houdt. Als regtbank over bloedschuld bestond hij ongetwijfeld reeds sedert overoude tijden
(z. ook E p h e t a e). Solon echter maakte van het
oude, eerwaardige aanzien van dit beroemd gerigt
gebruik, om er een invloedrijke staatkundige instelling op te grondvesten, door het tot opzigter
van alles en tot bewaker der wetten te maken
(&rcfaxo7tov cht Twv xai cpuXaxa 'rwv vóµwv &xdtiasv,
PLUT . SOLI 19.). Het aanzien van den areopagus
werd no verhoogd door dat hij, in vergelijking
met de overige instellingen van Solon, met een
aristocratisch personeel bezet werd, daar dit uit do
gewezen archonten bestond, die na het eindigen
hunner betrekking rekenschap hadden afgelegd, zoodat dus tot op den tijd van Aristides slechts aan
uit , de eerste klasse er zitting in-zienljkburgs
konden nemen. Met regt kon alzoo de wetgever
deze regtbank en den raad der 500 met ankers
vergelijken, die den dobberenden staat moesten
vasthouden. De regtsbevoegdheid van den areopagus bepaalt zich voornamelijk tot halszaken (povt°,cá). Hij spreekt regt over opzettelijken moord,
opzettelijke verwonding, brandstichting en vergiftiging, zoo de dood daarop gevolgd is (wet van
Solon bij DEMOSTH. IN AIUSTOCR. p. 627. : AmocCety
a ri v 1otiA3 j v tv iv 'Apstw 7rcí'w rpovou xc d
Tpccuµacroc ix irpovoka; %al 7tupxaïrn %al cpup g xwv
&áv 'rtQ d; o re(vr oo';). Ook over ccadpsta heeft
hij soms geoordeeld, en in enkele andere gevallen
misschien ten gevolge van eene bijzondere opdragt. De aanklagt geschiedde bij den (3aatkeuc.
Van dit oogenblik af was de aangeklaagde van
alle openbare plaatsen uitgesloten : gedurende drie
op elkander volgende maanden had dan een voor
onderzoek plaats (rpo&xaaíac). Dan werd-lopig
(zeker niet des nachts) onder den blooten hemel
de regtzitting gehouden (want de met bloedschuld
beladene mogt niet met den aanklager en den
regter onder een dak vertoeven), waarbij de aan
aangeklaagde, terwijl zij op twee stee -klagern
stonden,-nedA(oil3pzw;Xcd'mu
de waarheid hunner verklaring met een verschrikkelijken eed moesten bezweren. Iedër kon twee
pleitredenen uitspreken. Vóór de laatste rede
kon de beklaagde door vrijwillige ballingschap
zich aan de veroordeeling onttrekken. Na de
pleidooijen werd het vonnis uitgesproken, dat tot
den dood of tot ballingschap veroordeelde. — Dat
de areopagus op een hoog staatsregtelijk standpunt
geplaatst was, zagen wij boven uit de aangehaalde woorden van Plutarchus, waar hij de
rota ctTri; 1tclvrrwv xai cpOXay vóµcov genoemd wordt.
Deze woorden geven echter ook te kennen, dat
zijne bevoegdheid niet juist afgebakend schijnt geweest te zijn. Het aanzien dat hij als oude, beroemde, door mythen geheiligde regtbank genoot,
en dat nog verhoogd werd door den voornamen
rang zijner medeleden, moest aan zijne beraadslagingen (u^oµvr^µuTCaN.of) ook in staatkundige aangelegenheden wel veel gewigt verschaffen. Wat
echter tot zijn werkkring behoorde en hoe ver die
zich uitstrekte, kan niet naauwkeurig worden opgegeven, omdat dit ook zeker niet naauwkeurig bepaald was. Wij vinden dat hij het opzigt had
over maten en gewigten, over bouw- policie

96

Ares.

en over vreemden. Vóór den slag bij Salamis brengt hij het geld op ter belooning der
scheepsbemanning, zoodat Cicero zelfs, hoewel
cenigzins onnaauwkeurig, zegt : Est enim helium
gestum consilio senates Blus, qui a Solone erat constitutes OFF . 1, 22). — Antiphon, die, van het burgerregt beroofd, in de stad gekomen was, om, gelijk Demosthenes zegt, de scheepswerven in het belang van Philippus in brand te steken, liet hij
vatten en voor het gerigt brengen, dat hem ver
(DEMOSTH . DE CoR. p. 27 1.). Aeschines-ordel
was tot syndicus voor het heiligdom in Delos benoemd ; de areopagus verwierp de keuze van hem
als een verrader, en bewerkte dat Hyperides werd
gekozen. Hier oefende hij tegenover het volk
geen regt uit, maar handelde in dit bijzonder geval op last en met volmagt van het volk (tç itpoEíalphs xd%eivrjv ('ri j v ie 'Apddou iru'ou poukr',v) zal
TO r.pd7µaToe x u p l a v &rrorrj aa t; DEMOSTH . DE

CoR. p. 271.). Overal toont hij zich magtig door
het vertrouwen dat hij geniet. Dien ten gevolge waren vooral de aanvallen van de democratie tegen hem gerigt, en omstreeks het
jaar 460 gelukte het aan Pericles, hem door
Ephialtes van zijne staatsregtelijke magt te berooven. ( 'Ecptdkrou , rposa rw roc cips(Xovro 'r ie
'Apsíou rcyou f3ouXrjc 'rocs xp(asts ,rkiv dX&'wv ci táCa;,, PLUT. CIMON 15 ; verg PLUT. PERICL. 9 en
andere plaatsen). Op dezen aanval doelen ver
plaatsen in de Eumeniden van Aeschy--scheidn
lus, die krachtig partij trekt voor den areopagus
als een der steunpilaren van orde en regt in den
staat (683, 684.: £óTat ó zal áró Xouróv Aiygws
a rpa r i uei at xaaTCov TOUTo RouXsu rrj ptov, en de geheele volgende plaats). 'Waarin eigenlijk de vermindering van de magt van den areopagus bestaan
heeft, is niet naauwkeurig te bepalen, daar de oude bronnen over dit punt niet geheel helder zijn
en elkander gedeeltelijk tegenspreken. Het geldt
hier voornamelijk de vraag, of hij van zijne regtspraak in halszaken beroofd is, waarvoor eenige
gronden zijn aan te voeren. Intusschen is het
toch waarschijnlijk, dat deze bevoegdheid, al was
het alleen om zijn heilig, oud, eerwaardig karakter steeds aan den areopagus is gebleven (DE.

,

,

MOSTH. IN ARISTOCR. p . 641 : µóvov TU 8exc d ptov

(.*ró &v 'Apdf w tdyw) o1 tupavvo;, oux o'Xt1apXka,
Tás povutu &xu ci p XEáDctt TEToAr
o' ó7ntpaTa
r
paiv
x'v, áXX& 7zcivTE dcDSv^aTSPov rz1 'd !3fxacov
TI TGIJ tat 7tspi To&rwv aó of To TOUTOts Eigrjµivou &txadou). Zeker is het daarentegen, dat hij van
zijne staatsregtelijke magt beroofd werd,namelijk van
zijn invloed op de volksvergaderingen en het algemeen bestuur, dat hem alzoo de &aiarac %p(asc (echter niet in streng regtskundigen zin) ontnomen zijn. Doch reeds gedurende den peloponnesischen oorlog moet hij zijne oude magt, ten
minste gedeeltelijk, weer terug hebben gekregen. Na het verdrijven der 30 tyrannen vinden wij hem even invloedrijk als vroeger, als
bewaker der wetten (&7rcµ&&sfatho Ç3ouX i ie
'Apst'ou tc''ou twv vóµwv, ó7rws áv ai dpad 'roiS
xut Levot6 vóµot; Xp&fcat, uit een volksbesluit
ANDOC. MYSTER . § 84.). — Ook nog ten
tijde der romeinsche keizers stond hij in hoog
aanzien.
Ares, "Apr, Mars, zoon van Zeus en Hera
(HESIOD. THEOG . 922 .), is bij Homerus de onstuimige god van het krijgsrumoer, die zich verlustigt in strijden en woeste gevechten en mannen-

bij

moord, `hij heeft het twistziek en onverzoenlijk
karakter zijner moeder geërfd (IL. 5, 889.). Hunkerend naar oorlog en zonder gevoel voor regt,
stormt hij van de eene partij naar de andere
(dc),XotróaXXo), vergezeld door zijne zuster Eris
en zijne. zonen Deimos en Phobos (vrees en schrik).
Daarom is hij zelfs zijnen vader de meest gehate
der goden, en Athene, de godin van het geregeld
gevecht, is zijne verklaarde vijandin, die steeds de
overwinning op hem behaalt (IL. 5, 840 en v.
20, 69. 21, 391 en v.). Deze opvatting van Homerus is in lateren tijd dezelfde gebleven, hij is
de menschenslagtende oorlogsgod, dien het onverschillig is, voor wien bij strijdt. In den lateren
homerischen hymnus op Ares daarentegen, die den
god tevens met de planeet van dien naam ver
heet hij de beschermer van den Olympus,-mengt,
vader van de met eere behaalde overwinning, hel
hier is hij dus een strijder voor-pervanThmis;
hoogere belangen. In de oudste, voorhomerische
tijden, was Ares een chthonische (onderaardsche)
godheid, die zegen en verderf kon aanbrengen;
doch in 't vervolg van tijd is de verderflijke zijde
van zijn wezen meer en meer ontwikkeld geworden. Deze chthonische Ares, die oorlog en pest
onder de zondige menschen verwekt, verschijnt
voornamelijk in de oude thebaansche sagen, en
het is waarschijnlijk, dat de oude, voorhomerische
dichters van Thebaiden, die de rampzalige door
Ares over Thebe gebragte oorlogen bezongen, het
eerst de voorstelling van een verderflijken oor
eenzijdig hebben uitgewerkt. De sage-logsd

van het boeijen van Ares door de Aloaden (z. a.)
schijnt op den ouden natuurgod betrekking te hebben . Ares, de krachtvolle oorlogsgod, was vriend
en minnaar van Aphrodite, bij haar verwekte hij
Harmonia, Eendragt, Eros en Anteros, Deimos
en Phobos. — De dienst van Ares was over 't
geheel in Griekenland weinig verbreid ; ook standbeelden van hem waren schaarsch, talrijker bij de
Romeinen. Hij werd afgebeeld als een jeugdig,

krachtig man, met breede borst, sterke schouders
en donkere gelaatstrekken, met een helm op het
hoofd. -- Met Ares werd de romeinsche krijgsgod
Mars (Maniers, Mayors) vereenzelvigd. Hij was
een der voc•naamste romeinsche staatsgoden en
vormde met Jupiter en Quirinus eene vereeniging
van een drietal oorlogsgodheden, in wier bescherming de staat stond en die in den slag om de
overwinning werden aangeroepen. Als vader van
Romulus was hij de stamvader van het krijgshaftige
volk (Mars pater, Jlaspiter) en verhief het door
den goeden uitslag der gevechten tot de wereld
dikwijls een veldheer ten strijde-herscapij.Zo
uittrok, begaf hij zich in zijn tempel en onder het
aanraken van het heilige schild en de speer van
den God, sprak hij : Mars, waak 1 Als krijgsgod
draagt hij den bijnaam G r a d i v u s, die in den
strijd vooruit rukt, en Q u i r i n u s, den speergod.
Ook is hij de beschermer der kampspelen met
oorlogspaarden. Zoo werden ter zijner eere op
den 2 7. Februarij en in de eerste dagen van Maart
de E q u i r i a gevierd. Doch even als de grieksche
Ares langzamerhand van eene natuurgodheid een
krijgsgod geworden is, zoo berust ook de voorstel ling van Mars als krijgsgod op een breederen
grondslag. Mars was ook sedert overouden tijd
een god, die tot de natuur in menige betrekking
stond, die niet alleen de menschen voor schade,
maar ook de akkers voor verdorring en de kud-
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Aretaeus Argentarius.
den voor pest en wolven bewaarde Dezen beschermer der akkers riepen de arvaalbroeders aan,
wanneer zij op de Idus van Mei hunnen omgang
om het oude rom. grondgebied hielden; doch de
feestelijke optogt der Saliërs door de stad op de
Cal. van Maart gold den krijgsgod zelven, den beschermer der stad. -- In het gevolg van Mars

waren zijne vrouw N e r i e n e (sterkte), de M o 1 a e
(krijgsgevaren) en P a 11 o r en P a v o r (DEiµos en
(Páoy). De wolf en de specht waren hem geheiligd.
Aretaeus, 'Apr os, bijgenaamd Cappadox,
een, waarschijnlijk ten tijde van Trajanus, te Rome
wonende arts, die door de gaaf van naauwkeurige
waarnemingen te doen uitmuntte en over acute (hevige, met ontsteking gepaarde) en chronische (slepen
ziekten veel in het ionisch dialect geschreven-de)
heeft, waarvan echter niets in zijn geheel tot ons
is gekomen.
Aretalógus, dpsrraX6'os (komt bij de Grieken
niet voor) een deugdzwetser, volgens de gewone beteekenis een praalhans, windbuidel, scurra, y XwTOr oóS,
naam voor die wijsgeerige zwetsers, die er eene kost -

winning van maakten om bij de gastmalen der rijken van hunne deugden en voortreflijke daden
hoog op te snijden, terwijl hun leven daarmede in
strijd was. Zij behoorden tot de hofnarren der
oude wereld en waren ook aan de tafel van Augustus zeer gezocht. (SUET. AUG. 74. JUV. 15, 16.).
Arétas, 'ApdTrj s, 1) vorst der Nabataeërs in
Arabië, daarna koning van Coelesyrië, stierf in 79
v. C. — 2) Koning der Nabataeërs, voerde oorlog
tegen de Romeinen in Syrië, werd vervolgens in
64 v. C. door Pompejus aangevallen en verslagen
en door diens legaat Scaurus, in zijne hoofdstad
Petra belegerd (PLUT . POMP . 39, 41.). Doch ook
nog in lateren tijd viel hij de romeinsche bezittingen dikwijls aan. — 3) Koning der Nabataeërs geraakte in twist met Herodes II. Antipas en werd
door dezen bij Tiberius aangeklaagd. De tegen
hem besloten oorlog bleef achterwege, daar de keizer intusschen stierf.
Arete, z. Alcinous.
Arethüsa, 'Ap9Dovaa, 1) bron van Sicilië op

doniërs sneuvelt hij in een gevecht bij Corinthe
(PLUT. AGIS 3.).

'Ap1u tiS, z. puX j.
Arevaci of -ate, een der magtigste stammen
van de Celtiberiërs in Hispania Tarraconensis, bij de
bronnen van den Taag gevestigd, aldus geheeten
naar de Areva, een bijrivier van den Darius, met
de hoofdstad Numantia.
Argaeus, 'ApTaio^, I) koningsnaam, 1) een
der oudste macedonische koningen, zoon van Perdiccas I. vader van Philippus I. (EDT. 8, 139.). -- 2)
Ontnam in 393 v. C. aan koning Amyntas II.
voor twee jaren de regering. --- 3) Zoon van Ptolemaeus Lagi, door zijn broeder Ptolemaeus Philadelphus vermoord. — II) Naam van een berg
A. mons, To 'Apyaiov ^po^, het hoogste gebergte
van Klein-Azië, een gedeelte van den Antitaurus
in noordwestelijkCappadocië. Op zijn top met eeuwige sneeuw bedekt draagt liet aan zijn voet heer
houtgewas (PLIN. 6, 3, 3.).
-lijk
Arganthonius mons, 'Ap7avl^wvtoS, t.

Katirli, bergketen in Bithynië, die op den landtong Posidonium in de Propontis uitloopt en de
cianische en astacenische golven scheidt; bekend
door de fabel van Hylas.
Arrgél, 1) 27 door Numa gewijde offerplaatsen
in Rome, waarop gedurende twee achtereen volgende
dagen van Maart de pontifices heilige offers, de sacra
argeorunz, lieten verrigten (LIV . 1, 21.). Waarschijnlijk waren dit zoenoffers voor die deelen der
stad. — 2) Uit stroo gevlochten en als mannen verkleede poppen, welke, 30 in getal, op de Idus van
Mei, in tegenwoordigheid van de pontifices, de
vestaalsche maagden en den praetor, van den pons
sublicius in den Tiber werden geworpen, als een
zinnebeeldig menschenoffer om de door de stad
stroomende rivier te verzoenen. Waarschijnlijk
stonden zij oorspronklijk in verband met de zoo
even genoemde sacra. Hun mythologischen oorsprong vermeldt OVID . FAST. 5, 621 en v.

Argea, z. Adrastus.
Argentarius, de wisselaar of bankier. Er
waren 1) openbare bankiers, die op gezag van
den staat hunne zaak dreven en deels men sar ii,
het eiland Ortygia ('áo), een gedeelte van Syra- deels n u m in u l a r i i heetten. Gene moesten de

euse, die in onderaardsche verbinding zou staan
met den Alphéus in den Peloponnesus. -- Van de
andere talrijke bronnen van dien naam verdienen
vermelding : 2) A. op Ithaca (HOM. OD. 13, 406
en v.) t. Lebado. — 3) Op Euboea bij Chalcis,
EUR. IPH . A. 168.) •-- 4) In de nabijheid van
Thebe in Boeotië. -- 5) Bij Argos in den Peloponnesus. -- 6) In Elis in den Peloponnesus aan den
beneden Alphëus. Volgens de mythe baadde deze
nymph, van de jagt vermoeid, zich in den Alphéus; de riviergod werd op haar verliefd en vervolgde haar, tot dat Artemis de aarde opende en
haar als bron op Ortygia deed opwellen, waar de
riviergod zich met haar vereenigde (VIRG. G. 4,
344 en v.). y-- Van de steden van dezen naam lag
de eene in Macedonië in de omstreken van Amphipolis, de andere in Syrië tusschen Epiphania en

Emesa, t. Restan.
Aretilm, z. Arretium.
Aréus, 'Apscís, spartaansch koning, opvolger
van zijn grootvader Cleomenes II. regeert van
310 - 266 v. C. In 272 redt hij zijn vaderstad

tegen een aanval van koning Pyrrhus van Epirus
en ondersteunt de Argivers tegen hem (PLUT.
PYRRH . 27 en v.) In een oorlog tegen de Mace-

munten toetsen en voor het beleggen der staats-

gelden zorg dragen, daarenboven hadden zij dezelfde bezigheden in private zaken als de a r g e nt a r ii. Lager stonden de n u m m u l a r ii, die
slechts geld wisselden en ter leen gaven, maar
minder zaken met bijzondere personen mogten
drijven. 2) A r g e n t a r i i zijn de eigenlijke wisse
voor bijzondere personen, die al de hun opge--lars
dragen geld- en handelszaken bezorgden, overeen
onze makelaars. Hun werkkring was-komendt
alzoo zeer verscheiden : a) p e r m u Ia t i o, d. i.
wisselen van vreemde munten tegen inlandsche en
omgekeerd (cie. VERR. 78.). Ook heette permulatio
liet overmaken van geld naar buitenlandsche plaatsen door aanwijzing op daar wonende wisselaars,
wat bij Cicero dikwijls voorkomt. -- b) Daardoor
verhieven zij zich allengs tot een soort van bank
en ontvingen geld van andere personen, 't zij als
depositum, 't zij als credituna; van verscheiden personen kregen zij zelfs hun gansche vermogen te
administreren en hielden daarvan rekening (rationes) terwijl zij in hunnen naam na ontvangen lastgeving of order (perscriptio) uitbetalingen deden,
(per mensam solvere of per mensae scripturam, in
tegenstelling van de door den heer zelf gedane
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betaling, ex area) of invorderden. Dikwijls deden
zij de betaling door overschrijving, d. i. zij schreven de schuld op den naam van den een in het
boek af en bragten die op den naam van den anderen, zoo als tegenwoordig in de banken geschiedt.
Zij hielden van hunne zaken naauwkeurig boek,
dat voor den regter geldig was, zoowel een kasboek als een rekening -courantboek, waarin ieder
persoon met wien zij zaken deden, eene afzonder lijke bladzijde had, waar op de eene zijde het debet,
op de andere het credit werd opgeteekend, zoodat
de balans telkens gemakkelijk was op te maken.
- c) Het werk in handelszaken van makelaars
(interpretes) en bij verkoopingen van de boekhouders (cie. CAEC. 4, 6.). De bijzondere bankiers
vormden even als de openbare een afzonderlijk gesloten gezelschap (collegium) en hadden hunne kan
bij den tempel van Castor-torenphfum
onder den Janus medius in bijzondere kramen,
welke door de censors opgerigt waren (LIV. 9, 40.
26, 11, 27. 40, 51.).

Argentortu,n, t. Straatsburg, versterkt
romeinsch municipium aan den Rijn, met groote
wapenfabrieken, het hoofdkwartier van het 18. legioen ; beroemd geworden door de overwinning
van Julianus over de Alemannen in Augustus van
't jaar 351 n. C.

Argentum, (verg. dpyós, flikkerend, wit en
riPY, wit metaal) beteekent zilver of zilvererts in
den ruimsten zin (verg PLIN . 33, 6, 95 en v.) zoo
wel deruwe stof, als de bewerkte en de munt.
Onbewerkt heet het rude of infectum, gezuiverd en
van alle schuim gelouterd pustulatum (van de
kleine blaasjes (pustulae) die bij het smelten dik
ontstaan) (SUET . NEE . 44.). Verder heet het bij-wijls
.

Plinius als d ei f s t o f argenti mete/la, benevens nog
Benige bijzondere uitdrukkingen als : voor zilver
argenti vena, zilvergroef a. fodina, zilver--aders,
slakken a. scoria, zilverschuim a. spuma. Zeer dik
wordt het eenvoudig gebruikt voor zilverwerk,-wijs
z i 1 v e r g o e d, nasa argentea (xoR. EP. 1, 6, 17. 2,
2, 181. OD. 4, 11, 6. PLAUT. PSEUD. 1, 2, 29.
LUCR . 2, 27. cie. TUSC. 5, 21, 62.). Soms met

het bijvoegsel factum : cie VERR . 2, 5, 25, 62. Nu
eens was dit zilverwerk zonder eenig sieraad of
kunstig bijwerk, pura PLIN. EP. 3, 1. juv. 9, 141.;
levia : auv. 14, 62.; dan eens met verheven beelden snijwerk, caelata, aspera en wel zoo dat dit
bijwerk er van af genomen kon worden, waarom
het emblemata (van & lkXety) heette (cie. VERB.
.

:

4, 23, 52. TUSC. 5, 21, 61.). Als

munt of gestem-

peld zilver (ingevoerd 269 v. C.), zilvergeld, droeg
het gewoonlijk den naam signatum (Cie. VERR. 5,
25, 62. Liv. 26, 47.); de stempel, of muntslag,
signa of notae, bestond meest in een twee- of vierspan op de eene en het hoofd der godin Roma,
soms ook van Victoria, op de andere zijde. Men had ook een afzonderlijken god van het zilArgentinus, zoo als diens vader Aesculanus,
god van den erts.

Arges, z. Cyclopen.
4rgestes, z. winden.

'A p y L a s y p a y rj was in Athene een aanklagt,
die wegens lediggang en werkeloosheid ingesteld
werd, zoodra deze den onderhoorigen tot nadeel strekte. De straf van den schuldige bestond voor de eer
maal in eene geldboete, bij herhaling in atimie.-ste
Argilêtum, eene streek tusschen de Subura
en het forum romanum, de buurt van boek- en
ambachtswinkels (MART. 1, 4, 1. CIC. ATT . 12, 32.).

Varro (L. L. 4, 31.) leidt den naam af van argilla

(klei), zooveel als klei- of leemput; waarschijnlijker
is de afleiding Argi letum, doelende op den dood
van een heros Argus volg vIRG . AEN. 8, 345, en
SE VIUS op die pl., waardoor dan ook de splitsing
van het woord bij MART. 1, 118. geregtvaardigd wordt.
Arg flus, "ApycXos, stad, van Mygdonië in
Macedonië, door Andriërs gesticht, tusschen Amphipolis en Bromiscus gelegen (TRUC. 2, 99.).
Arginüsae insulae, 'Apycvouaac, t. Janoteilanden, 3 eilandjes tusschen Mitylene op Lesbos en het voorgebergte Cane in Mysië, vlak
aan de kust, waar in 406 v. C. in den peloponnesischen oorlog een groote zeeslag geleverd werd,
ten gevolge waarvan de atheensche veldheeren, ondanks de behaalde overwinning, ter dood veroordeeld werden (XEN. HELL. 1, 6. PLUT. LYS. 7.).
.

Argippaei, ' Ap'u tee oc, door EDT. 4, 23.
ook PaXaxpof, d. i. kaalhoofden, genoemd, een naburig volk van de Scythen ten N., zeker van Inongoolschen stam, hetwelk in de streken van het tegenwoordige Waldaigebergte vreedzaam onder boomen en in tenten woonde.

Argiva, z. Hera.
Argivi, z. Argos.
.Argo, z. Argonautae en Io.
Argolis, z. Argos.
Argonautae, 'Apyovutrrac. Phrixus (z.
A t h a m a s) in Aea door koning Aeëtes, (z. a.)
gastvrij opgenomen, had den ram, waarop hij gevlugt was, geofferd en diens gouden vacht in een
bosch van Ares opgehangen, waar het door een
altoos wakenden draak bewaakt werd. De Argonauten haalden dit vlies terug, ongeveer een menschenleeftijd voor den trojaanschen oorlog onder
aanvoering van Iason, wien Pelias deze onderneming
had opgelegd. Pelias, zoon van Cretheus (z. A e o 1 u s)
had zijn halfbroeder Aeson van de heerschappij van
Iolcos beroofd, die zijn zoon Iason aan de vervolgingen zijns broeders onttrok door hem heimelijk
aan Chiron op den Pelion te zenden om hem op
te voeden. Toen Jason zijn twintigste jaar bereikt
had keerde hij als een uitstekend jongeling naar
Iolcos terug en verscheen voor Pelias met slechts
één schoen aan de voeten; den anderen had hij bij
het doorwaden van den Anaurus verloren. Pelias
schrikte, want het orakel had hem verkondigd dat
hij zich wachten moest voor iemand met één schoen
(µovoc;avaa^os). Om die reden droeg hij Iason, ten
einde hem te verwijderen, de taak op om het gulden vlies te gaan halen. Volgens Pindarns verschijnt Iason voor Pelias, en eischt de geroofde
heerschappij voor zijn vader terug, welke Pelias
hem onder eede terugbelooft, indien hij vooraf in
zijne plaats het gulden vlies gaat halen. Het orakel
had hem zelven wel die taak opgedragen, opdat
alzoo de ziel van Phrixus verzoend en de toorn
der onderaardsche goden bevredigd zou worden, doch
hij was voor dat werk te oud. Iason neemt den togt
voor hem op zich en roept de helden van Griekenland ter deelneming op. De deelnemers waren volgens de oorspronklijke sage, welke bij
de in Thessalië en Boeotië wonende Minyërs zijn
oorsprong had, helden van den stam der Minyërs,
weshalve de Argonauten ook Minyërs (Mcvóac)
heetten. Daarbij kwamen later nog Thessaliërs,
zoo als Actor, Peleus, en toen de sage het gemeen
eigendom van geheel Hellas werd, al-schapelijk
de helden, die in dien tijd konden geleefd hebben,
zoo als Orpheus, Amphiaraus, Idas, Zethes en

Argos.
Calais, zonen van Boreas, Castor en Pollux, Meleager, Theseus, Tydeus, Hercules. In 't geheel
nam men 50 helden aan, naar het aantal roeiriemen van 't schip. De aanvoerder was Iason, de
'stuurman Tiphys of Erginus. — Het schip Argo
had zijn naam van &pyós, snel, of van den bouw
zoon van Phrixus. Hera, welke-mestrAgo,
in de sage als bijzondere beschermster van Iason
verschijnt, of Athene hielp het schip bouwen uit
de pijnboomen van den Pelion, en Athene voegde
in de voorsteven een stuk van den sprekenden eik
van Dodona. -- I)e vaart ging van Iolcos uit
naar het N. 0. naar het niet te bepalen v e r r e
1 a n d, Aea (= I'aia), hetwelk men sedert Pindarus hield voor Colchis, liet land gelegen in den uitersten hoek van den Pontus Euxinus. Apollonins
Rhodius in zijne Argonautica laat de helden van
Iolcos uitvaren, over Lemnos, waar zij met de
vrouwen, die hare trouwelooze mannen vermoord
hadden, in aanraking komen, en Samothrace door
den Hellespont op het eiland Cyzicus aanlanden alwaar zij door den koning der Dolionen, Cyzicus,
gastvrij onthaald worden. Op den verderen togt worden zij 's nachts door storm naar Cyzicus teruggeslagen en geraken niet herkend ipet de Dolionen in
strijd, waarbij Cyzicus sneuvelt. Hercules blijft in
Mysië achter, om zijn lieveling, den knaap Hylas,
op te zoeken, die uitgezonden om water te halen
door de nymphen in een bron werd neergetrokken. In Bithynië velt Pollux in een vuistgevecht
den koning der Bebrycers _Amycus. Daarna komen zij in het thracische Salniydessus bij den blinden ziener Phineus, die, nadat de gevleugelde zonen van Boreas hein van de Harpyien bevrijd
hebben, hun over den verderen togt zijn raad mededeelt, en hun in 't bijzonder leert, hoe zij tusschen de symp1egadische (tegen elkaar aan
klippen aan den ingang van den Pontus-slande)
door moeten sturen. De Argo vaart, nadat men
er eerst een duif heeft door laten vliegen,
gelukkig tusschen de klippen door, --- het eerste
schip, 't welk dit gelukte -- en sedert dien tijd
liggen zij viest. Daarop gaat de reis langs de
zuidkust van den Pontus verder; zij komen bij het
land der Aniazonen; vervolgens op het eiland Aretias, waar de stymphalische vogels, die door Hercules (z. a.) uit Arcadië verdreven zijn, zamen scholen.
Zij verjagen ze, en bereiken verder met de zonen
van Phrixus, die op hunne vaart van Colchis naar
Griekenland bij dit eiland schipbreuk hadden geleden, behouden Colchis. Iason eischt van Aeëtes
het vlies. Deze belooft het te zullen geven, zoo
Iason twee vuursnuivende stieren met koperen
hoeven vangt, inspant, een stuk land er mee
beploegt en draketanden in de voren zaait.
Jason volbrengt gelukkig dit moeijelijk werk,
niet hulp van de tooveres Medal, dochter van
Aeëtes, wier liefde hij had weten te winnen. Een
van haar ontvangen toovermiddel beschutte hem
tegen het vuur der stieren en schonk hem boventnenschelijke kracht, en toen uit de gezaaide draketanden gepantserde mannen opgroeiden, wierp
hij, op raad van Medea, een steen onder hen,
waarop zij elkaar dood sloegen. Doch Aeëtes wei
vlies. Toen stalen Iason en Media-gerdht
het in den nacht weg, nadat zij den draak door
een toovermiddel hadden doen inslapen, en vertrokken met de Argonauten van daar. Aeëtes laat
ze nu nazetten onder aanvoering van Absyrtus (z.
a.) zijn zoon. Deze wordt door Iason aangeval-
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len en gedood, of Medëa doodt zelf haren broeder
dien zij meegenomen had, snijdt hem in stukken
en werpt die in zee, om Aeëtes door het verzamelen en begraven der dierbare overblijfselen in het
vervolgen op te houden. • Over den terugweg dien
men nam zijn de berigten zeer uiteenloopend.
Sommigen laten de A. langs denzelfden weg terugkeeren als zij gegaan waren; volgens anderen
geraken zij den Phasis opvarende, in den oostelijken
oceaan, door de ronde zee in den Nijl, of door de
libysche woestijn, waar de Argo gedragen wordt,
in het Tritonmeer en de Middellandsche zee. Nog
een derde weg loopt uit den Pontus door den
Tanais westwaarts in den oceaan, en door de zuilen van Hercules in de Middellandsche zee, waar
zij dan eindelijk het vaderland bereiken. Bij-dor
Iasons terugkomst te Iolcos, heeft Pelias Aeson
en zijn onmondigen zoon Promachus vermoord;
Jasons moeder was door eigen hand . gestorven.
Iason wreekt zich op hem door Medea. Deze
haalt de dochter van Pelias over om haren vader
in stukken te snijden en te koken, opdat hij alzoo
door hare kunst zou verjongd worden. Acastus,

zoon van Pelias, verdrijft Iason en Medea; zijkomen bij koning Creon te Corinthe, waar Jason
diens dochter Creusa (Glauce) wil huwen. Medea,,
om zich op Iason te wreken, doodt de bruid door
middel van een vergiftigd kleed en kroon en ver
daarop hare en Iasons kinderen Mermerus-mordt
en Pheres. Daarna neemt zij op een met draken
bespannen wagen de vlugt naar Athene. — De
Argonautensage is zeer oud. Over haren godsdienstigen grondslag z. A t h a m a s. Hare meer uiterlijke
zijde, de uitbreiding namelijk der sage wat betreft
de rigting en de uitgestrektheid van den togt,
staat met iets geschiedkundigs in verband, na
eerste coloniën der-melijktdzogne
oude zeevarende Minyërs, bij welke de sage ontstond, en vervolgens der overige Grieken. Reeds
voor Homerus werd de Argonautentogt in liederen
bezongen; Homerus kent de sage, hij noemt de
Argo eene veelbezongene (irn q Xouaa, HOM.
OD. 12, 66.). Waarschijnlijk zijn de omdolingen
van Ulysses gedeeltelijk eene navolging van die
der Argonauten. Hesiodus maakt, even als Ho-

merus, slechts in eenige algemeene opmerkingen
gewag van de geschiedenis van Iason (TIIEOG.
992.). De eerste van de voor ons bewaard gebleven
dichters, die de Argonautensage uitvoerig behandelen, is Pindarus (PYTH . 4.). Epische Argonau-

tica bezitten wij van Apollonius Rhodius (z. a.)
en van Pseudo-Orpheus (uit de 4. eeuw n. C.) benevens de latijnsche navolging van Apollonius door
Valeriu Flaccus (80 n. C.). Bij Apollodorus
vindt men de sage vermeld 1, 9, 16 en v.
Argos, ró "Apyo;, beteekent volgens Strabo
V 1 a k t e, en is vooral de naam van pelasgische
steden, even als Larissa. 1) Het IIsXa67txóv "ApTo;
bij Homerus (IL. 2, 681.) beteekent de thessalische
vlakte aan den Penéus en in ruimeren zin Thessalië in 't algemeen. Ten tijde van Strabo bestond de stad van dezen naam niet meer. Daar
tegenover staat het 2) 2ó 'Axatxóv "Ap1o; (on. 3,
251. IL. 9, 141. OD. 18, 246 ("Iaaov 'A.) IL . 1, 30.
2, 559. 13, 119.) en beteekent de stad waarover

Diomedes regeerde, of de argolische vlakte, of geheel Peloponnesus. -- A r g o s, het oostelijke landschap van Peloponnesus, ook 'Apysia en 'ApToAcx^
geheeten, door Herodotus (1, 82.) Apyoa,t; (welke
benaming men later eerst bij de Romeinen weder
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aantreft) grensde ten W. aan Arcadië, ten N. aan
Phliasië en Corinthië, ten N. 0. aan de saronische
golf, ten Z. 0. aan de myrtoïsche zee, ten Z. W.
aan de argolische golf, ten Z. aan Laconië. De
oppervlakte bedroeg ongeveer 62 m.. Het
land is zeer bergachtig, de grensscheiding ten N.
tegen Corinthië wordt gevormd door een aanzienlijken bergrug met den Apesas (t. Phuca) 2700
v., de Euboea, Acraea, en den Arachnaeum,
(t. Arna); over dit gebergte liep door Bene, kloof
Tretus geheeten, rijk aan holen, de naauwe weg
van Argos en Mycenae over Nemea en Cleonae
naar Corinthe, met name Contoporia ; hier zou de
neineïsche leeuw zich hebben opgehouden. In
zuidoostelijke rigting naar de hermionische golf
loopt het gebergte nu onder verschillende namen
verder (Tittheum, Corypheum, Didyma, Buporthmus,
Pron, Thornax). Geheel van vulcanischen aard
is het oostelijk gedeelte van het schiereiland Methana (t. evenzoo geheeten) met hoogten van meer
dan 2000 v. De arcadische grensgebergten
Parnon (Malevelo), Parthenius (Clenia), Artemisium (t. ook Malevolo), Lyrceum verheffen zich tot
Bene hoogte van 6000 v. Naar Laconië voert
langs de kust bij Lerna een moeijelijke weg,
A n i g r a e a, door het landschap Thyreatis of Cvnuria, hetwelk lang een twistappel tusschen Argos
en Laconië geweest is en tot bloedige oorlogen heeft
aanleiding gegeven. Behalve eenige kleine hier en
daar verstrooide vlakten bevat slechts het vlakke
land rondom de hoofdstad Argos, waarvan het
oostelijke deel Prosymna heette, vruchtbaren bouw
vond men Mycenae, Tiryns, Argos,-grond;bie
en met regt droeg het den bijnaam iittóÇ3oro
(paardenvoedend) HOM. IL. 2, 287 en op m. p.). De
bergen van Argolis zijn de meest woeste en onvruchtbare van geheel Peloponnesus; geheel van
bosch ontbloot, zijn zij grootendeels steile rotsklompen met scherpe hoeken en kammen benevens diepe kloven. Digt bij Nauplia treft men
een werkelijk doolhof aan, hetwelk de ouden voor
een verblijf der dochters van Proetus hielden en
voor een werk der Cyclopen, ook meende men
tusschen Hermione en Troezen een ingang naar
de onderwereld ontdekt te hebben, waar men geen
veergeld (vxul ov) noodig had. Behalve in de
vlakten is de landstreek arm aan water, zoodat
Homerus met regt spreekt van noXu& cov "Apyo;,
het dorstige Argos (ir. 4, 171.). De hoofdrivier
is de Inachus (t. Panitsa) die op den Artemisium
ontspringt, den langs de muren van Argos stroomenden Charadrus (t. Xerias) en den Cephissus
opneemt, en zich gewoonlijk in moerassen verliest,
voor hij de zee bereikt. De E r a s i n u s (Kepbalari) eene korte rivier, maar met overvloedig, helder water, volgens de meening der ouden eene afwatering van het stymphalische meer ; C h i m ar r u s,
P o n t i n u s bij de 2000 v. lang. Ten Z. daarvan de
moerassige poel Lerna, beroemd door de Hydra;
ook heden ten dage heeft hij weder door menschenhanden, even als vroeger, volgens het mythisch verhaal, door Hercules, een uitgang naar
zee gekregen. Eindelijk de T a n u s in Cynurië. —
Als oorspronklijke bewoners worden de ionische
C y n u r i ë r s vermeld, wier naam in de zuidelijke
landstreek bleef voortleven. Door Inachus en zijne
nakomelingen werden de Pelasgen de heerschende
stam, vooral in de vruchtbare vlakte; tot hen
kwam Danaus uit Aegypte, wiens -nakomelingen
de Perseïden en de met hen verwante Heracliden,

door de Pelopiden verdrongen werden; Agamemnon bezat Mycenae, Diomedes het overige Argos.
Vervolgens moest de achaeïsche bevolking voor
de dorische wijken, doch hier vermengde zich het
dorismus meer dan elders met de daar aanwezige
elementen, zoodat de democratie er ingang vinden kon. De beroemdste regent was omstreeks
740 v. C. Phido, die zich Dver Corinthus, Aegina,
Epidaurus en Troezen de heerschappij had ver
Na zijnen val bleef Argos magteloos en-worven.
verloor Cynuria. Op welke wijze z. bij HDT. 1,
82. PAUS. 2, 20. De gevoeligste slag echter werd Argos toegebragt in 't jaar 508 v. C. kort voor de perzische oorlogen, door den spartaanschen koning Cleomenes (IIDT. 6, 75-83.): 7777 manschappen zouden gesneuveld zijn, zoodat de Argivers aan de
perzische oorlogen geen deel konden nemen en de
heerschappij zelfs een tijd lang op de lijfeigenen
of G y m n e s i ë r s overging (HDT. 6, 83.). IJverzucht
tegen Sparta was een hoofdtrek der Argivers,
maar door de zedeloosheid van het volk kon dc
staat zich nimmer verheffen en bleef een speelbal
van vreemde staatkunde. Als lid van het achaeïsch
verbond geraakte Argos later in de magt der Romeinen. -- Het landschap was verdeeld in de volgende deden : 1) Thyreatis of Cynuria, de twistappel tusschen dit land en Sparta, met de steden Thyrea
en Anthana. -- 2) 'Apysf a, waarin A r g o s, ("Apyo;,
Argi, orum) nog t. Argo, ten oosten aart den voet
van een steilen heuvel, waarop de burg Larissa;
een tweede sterkte, van de vorige door den bergpas Diras gescheiden, heette Aspis (schild) of Athenaeum (LIv. 34, 25.) en verdedigde Argos aan
de noordzijde. A. was de oudste en merkwaardigste stad van Peloponnesus, de Achaeërs verhieven Mycenae wel, doch de Doriërs maakten Argos
weder tot hoofdzetel en verwoestten het andere ge
-hel(46v.C)Dordenigva
inwoners der naburige steden, ten tijde van den
peloponnesischen oorlog, nam de bevolking zeer
toe. liet theater bevatte soms 30000 menschen. Door de oostelijke poort Diamperes kwam
men aan liet gymnasium Cylabaris. Pyrrhus verloor in Argos het leven in 272 v. C, (PLUT. PYRRH.
34.). N a u p l i a, havenstad van Argos. T i r y n s,
zetel van Proetus en Perseus, waar Hercules werd
opgevoed, van daar Tirynthius heros; beroemd
door hare cyclopische muren, van daar IL. 2, 559.
TuXL6t u, verg. EUR, EL. 1158. TR. 1088. STAT.
THEB. 1, 251.: artes (Jyclopum (t. bij Manolaki).
A s i n e aan de kust. L e r n a bij het moerassige
meer van dien naam, aan de westkust van de argolische golf. H y s i a e, bekend door den strijd.
om Cynurië. 0 e n o ë, waar Hercules de jagt begon op het hert met gouden horens. C 1 e o n a e
met overblijfsels van cyclopische muren (IL. 2, 570.
&uxTrfEevae). N e in e a met de bron Adrastea in een
enge bergkloof tusschen Cleonae en Phlius, eigenlijk geen stad, waar de nemeïsche spelen gevierd
werden. My e e n a e, bij Homerus r Muxrjvrl
(bouwvallen bij Kharvati) zetel van Agamemnon,
van wier cyclopische gebouwen thans nog de zoogenaamde „ schatkamer" van Atreus (zeker een
begraafplaats der Atriden) benevens de leeuwenpoort
aanwezig zijn; verwoest in 464 v. C.; 40 stadiën
ten Z. 0. van Mycenae, 20 van Argos was de
tempel van Hera, bekend door de geschiedenis
van Cleobis en Bito (HDT. 1, 31. crc. Tusc. 1.47.).
Het standbeeld der godin was het werk van Polycletus en droeg in de eene hand den scepter, in de

Argus Aries.
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andere een granaatappel, het zinnebeeld der vrucht- sadae; soms geeft men aan den naam nog ver
uitbreiding; de bewoners heeten Ariani.
-der
Arlarlithes, naam van verscheiden koningen van Cappadocië. I) A. ten tijde van Alexander den G. werd na diens dood door Perdiccas in
't jaar 322 aangevallen en verslagen. Hij raakte
gevangen en werd op bevel van Perdiccas ter
dood gebragt (PLUT. EUM. 3.). -- 2) Zijn zoon
ontkwam den dood en geraakte (301 v. C.) weder
den (LIV. 10, 47. OVID. EX. P. 1, 3, 21.).
4) in liet bezit van zijn vaderlijk gebied. -- 3) A.
T r o e z e n i a met Troezen (Damala), vroeger ook de vijfde van dien naam, streed met Antiochus III.
Posionia, wegens de vereering van Poseidon, ov6' van Syrië, wiens schoonzoon hij was, tegen de Rocxar^µo; nóXcc volgens Strabo, met de havenstad Ce- meinen (LIV . 37, 31.), later vereenigd met de Rolenderis en de haven Pogon (ree van Poros); zij meinen tegen Perseus van Macedonië. - 4) De
leverde tegen de Perzen 1000 man en 5 schepen, zoon van dezen (de zesde) onderscheidde zich door
nam ook de gevlugte vrouwen, kinderen en slaven eene fijne (volgens LIV. 42, 19. te Rome ontvander Atheners op (van daar fide societatis Atticae gen) beschaving, doch moest voor een ondergeillustris, MEI.A, verg. NEP. THEM. 2.) ; in de nabij schoven zoon zijns vaders, Holofernus, dien Degeboren; Pittheus, zoon van Pe--heidwasTu metrius van Syrië ondersteunde, naar Rome vluglops, regeerde hier (van daar Pittheïa Tr., OVID. ten. Hier verdeelde men het land tusschen beiden.
MET. 6, 418.). -- 5) Hermionis met Hermione Hij stierf 130 v. C.
(Kastri) op een bergachtigen uithoek, op welks uiAriaspae, 'Apfaarac, bij anderen 'Aptgaarrof.
terste punt een tempel van Poseidon; Halice en Volgens RITTER (Erdkunde 8, 66.) een ruitervolk uit
Mases havensteden. --- Argos Amphilochicum ('A. ro Aria. Zij woonden in het zuidelijk gedeelte van
'AµcptXoxcxóv), hoofdstad van het tot Acarnanië Drangiana, aan de grenzen van Gedrosië in het
gerekende landschap Amphilochië, aan de ambra- perzische rijk. De bijnaam Evap1grac was een oncische golf, gesticht door Amphilochus (z. a.) zoon derscheiding van hen die den koning een persoonvan Amphiaraus (TRUC. 2, 168.).
lijke dienst hadden bewezen. De Ar. hadden eens
Argus, "App;, z. I o.
het leger van Cyrus bij een togt door de carmaArgyraspides, pTupca7rcóI , eene uitgelezene nische woestijn van den hongerdood gered (ARR.
afdeeling der macedonische phalanx, zoo geheeten 3, 27 4 . CURT . 7, 3, 1. DIOD . 17, 81.).
naar de schilden die met zilver beslagen waren.
Arieia, t. la Riccia of Ariccia met overblijfDeze veteranen stonden onder het opperbevel van sels van muren, een der oudste steden van Latium
Nicanor, zoon van Parmenio, en waren vol aan aan den voet van den albaanschen berg en aan
zij spoedig-matign,zodAustwien den appischen weg, (16 mijlpalen ten Z. 0. van
na den dood van Alexander den G. overgingen, Rome), later romeinsche colonie, vervolgens een muhen ontbond (CURT . 4, 13, 27. 8, 5, 4. LIV. 37, nicipium (LIV. 8, 14.) en zeer bloeijend. De dienst
40.). De romeinsche keizer Alexander Severus der aricinische Diana, wier tempel en bosch aldaar
aapte dit na en rigtte eene dergelijke bende op, in de buurt bij het laces Nemorensis gelegen waren,
ja zelfs Chrysoaspides, met gouden schilden.
schijnt een barbaarsche geweest te zijn, verwant
Argyripa, z. A r p i.
met die der taurische Diana. De opperpriester,
'A p' u p 0 A o T e t v, 47upokoyoc. Ter bestrijding nemoralis Rex, was een weggeloopen slaaf, die
der oorlogskosten, vooral gedurende den pelopon- zijn ambt (nemorale regnum) zoolang waarnam, tot
nesischen oorlog, hieven de Atheners aanzienlijke, hij door een ander in een gevecht overwonnen
dikwijls zeer drukkende en willekeurige belastingen was (OVID. FAST. 3, 260. PAUS. 2, 27, 4. HOR. SAT.
van de bondgenooten (verg THUe . 2, 19. 4, 50, 1, 5, 1.).
75.). Dit noemde men dep 'upoXo; acv ; zij die daar
Aries, muurbreker, stormram, was het werk
belast waren, heetten dp'upoX6 'oc. Alcibia--med
om de muren eener belegerde stad te vernie--tuig
des beurde alleen uit Paros 100 talenten. Ook len. Men rigtte een toestel op van 2 hoogopreeds in vroegaren tijd hadden de Atheners zich staande balken; daar tusschen werd een derdd
door dergelijke afpersingen bij de bondgenooten sterke balk, aan ketens of touwen zwevend, in
gehaat gemaakt.
evenwigt gehouden. Dit werktuig werd zoo digt
Aria , "Apzca, oostelijke provincie van het per- bij den vijandelijken muur gebragt, dat de loshan zisehe rijk (oudperz. Háriwa), het oostelijke deel gende balk teruggetrokken en weer voorwaarts gevan het tegenwoordige Korassan, genoemd naar de stuwd, met alle kracht tegen den muur beukte.
rivier "Apseo, (Heri). Het land is vruchtbaar, de be- Maar om door zulk een stoot des te meer ver
langrijkste steden zijn : Artacoana, Alexandra
schade aan te rigten, was de balk-woesting
Ariana, en Candace (ARR . 3, 25, 1. 4, 6, 6.). De van voren stevig met ijzer beslagen, en wel in de
bewoners heetten A r i i ("Apnnoc).
gedaante van een ramskop met een of ook wel
Ariadne, z. Theseus.
twee horens. Aan het achtereind waren, om de
Ariaeus, 'Aptado;, vriend en stadhouder van kracht van den stoot te vergrooten, zware gewigden jongen Cyrus in Sardes, die in den slag bij ten gehecht. Ongeveer 1500 man werden er geCunaxa over den linkervleugel van zijn leger het woonlijk vereischt om zulk een werktuig te bediebevel voerde, maar, nadat Cyrus overwonnen en nen. Bij het beleg van Carthago was een aries,
gedood was, tot Artaxerxes overliep (xEN. ANAB. waarbij 6000 man dienst deden. De zwevende balk
1, 8, 5. 2, 4, 2 ).
was bij de 80 tot 100 voet lang. Josephus (BELL.
Ariá,na, ' 'Apcav j, vanwaar het tegenwoordige JUD . 4, 9.) beschrijft een aries, wiens kop een dikte
Iran, bevat de oostelijke provinciën van het perzi- had van 10 volwassen mannen, en waarvan elk der
sche rijk : Gedrosia, Drangiana, Arachosia, Aria, beide horens een mans dikte had en een el lang
Parthia, Carmania en het gebied der Paropami- was ; om hem te vervoeren, werden 300 lastdieren

baarheid. - 3) E p i d a u r i a met Epidaurus (t.
Nea- Epidauros) op een rotsachtig schiereiland,
ook thans nog wordt er de wijnstok gekweekt
(dµ7rsAósc^, HOM. ]L. 2, 561.). In de nabijheid was
een beroemde tempel en bosch van Aesculapius, veel
door kranken bezocht; bij het uitbreken van een
pest te Rome, moest ook het zinnebeeld van den
god, een slang, van hier naar Rome gebragt wor-

;

.

Arii--Ariovistus.
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gebruikt. Somtijds was de aries in de onderste
verdieping van een belegeringstoren (z. turns ambulatoria). Was de muur door den aries beschadigd, dan werd aan den ijzeren ramskop een sterk
gekromd stuk ijzer (falx) gehecht om de losgemaakte steenen er uit te werken. Daar de aries
echter digt bij den muur stond, en de belegerden
hun best deden om hem door van boven neer geworpen vuur te vernielen, of de daarbij werkzame
soldaten door rotsblokken te dooden, bouwde men
er een schutdak boven (testudo arietaria) en
trachtte dit door natte dierenhuiden en grove wol
dekens tegen het vuur te beveiligen. Om de-len
uitwerking van den aries te belemmeren, lieten de
belegerden zakken met zand of dekens van den
muur afzakken, juist op de plaats waartegen de
stoot waarschijnlijk gerigt zou worden, of zij zochten den balk met strikken of met ijzeren haken
(lupi) te vatten, waardoor dan soms het geheele
werktuig het evenwigt verloor en omviel: een enkelen keer gelukte het hun ook wel het door vuur
te vernielen. Werd de muur evenwel zoo beschadigd, dat hij niet meer te verdedigen was, dan moest
daar achter spoedig een andere muur worden opgetrokken. Wilde de stad zich overgeven om op
eene zachte en verschoonende behandeling te kunnen
rekenen, dan moest zij dit doen voor dat de aries
gewerkt had.
Arii, "Apztoc, bewoners van de perzische provincie Aria (z. a.). -- 2) Germaansche volk stam, waarschijnlijk in het tegenwoordige Polen,
behoorende tot de Lygii, en berucht om zijne ruw
. GERM. 43.).
-heid(TAC
Arimaspi, 'Apeµaaizoi, fabelachtig volk in het
verre N. O. bij de rhipaeïsche bergen, welligt bij
den goudrijken Altai, bekend geworden door de
beschrijving van Aristeas (z. a.) uit Proconnesus;
zij waren in aanhoudenden strijd met de griffioenen om het goud (HDT. 3, 116. 4, 13, 27.). Het
verhaal hunner eenoogigheid (dzptua = év en
a :eu = dpDaX^.ás) is ontleend of aan het sluiten
van het eene oog bij het mikken met den boog
of aan de bij hen heerschende gewoonte om zich
te tatoueren. Bij Aeschylus (PROM. 807.) wonen
zij in Africa.
Arimázes, (Ariomazes) een vorst in Sogdiana, bood aan Alexander den G. weerstand in
zijn sterken op een hooge rots gelegen burg, tot
(lat eene macedonische bende den steilsten kant van
(Ie rots beklom en Arimazes zich moest overgeven. Tot straf liet Alexander hem kruisigen

van Alexander den G. weerstand bood. Bij ver
grenzen zijner satrapie-zameld40 nop
Persis, doch nadat de Macedoniërs op zijwegen
de naar het bergland voerende passen waren omgetrokken, werd hij geslagen en ontkwam slechts met
een gering overschot van zijn leger (CURT. 5, 3.
ARR . 3, 18.). Nog droegen denzelfden naam: A.
met den bijnaam Philoromaeus, door den senaat in
92 v. C. tot koning van Cappadocië benoemd.
Meermalen door Mithridates den G. verdreven,
werd hij weder door Aquilius en Sulla hersteld in
90 en 85. Mithridates hield echter niet op„om
Cappadocië te verontrusten, en haalde zijn schoonzoon over tot een inval in het land. Onder Lucullus hadden de Romeinen het bezet, doch nadat
deze met zijn leger was afgetrokken, nam Mithridates het weer in bezit, tot dat Pompejus verscheen en in 65 het aan Ariobarzanes teruggaf
(JUSTIN. 38 , 2 en V. PLUT. SULL . 5, 22, 24 . LIICULL.

35.). --- Zijn zoon stierf waarschijnlijk door sluipmoord, nadat hij met oproer en onlusten had te
kampen gehad, in 51 v. C. De zoon van dezen
werd door den romeinschen senaat als koning erkend en genoot de gunst van Cicero, die zich destijds als praetor in Cilicië bevond. Hij ondersteunde
Pompejus tegen Caesar, doch werd echter door
dezen in 't jaar 47 n. C. in genade aangenomen.
In 't jaar 45 liet Cassius hem ombrengen (cAEs.
B. G. 3, 4. DIO CASS. 47, 33.).

Arion, 'Ap wv, een uitstekend dichter en ei
uit Methymna op Lesbos, tusschen-therspl
628--585 v. C. In de geschiedenis van de poësie
is hij vooral daarom belangrijk, omdat hij den
Dithyrambus, of het bacchische feestlied, het eerst
kunstmatig bewerkte en door koren, die in kringen
om het altaar zich bewogen (xvxXtot xopot) liet
voordragen.Err is niets van hem bewaard gebleven. Hij hield zich langen tijd op bij zijn vriend

Periander, tyran van Corinthe. Toen hij eens van
eene kunstreis door Sicilië en Italië naar Corinthe

terugvoer, wilde het corinthische scheepsvolk, begeerig naar zijne schatten, hem in zee werpen.
Echter verkreeg hij de toestemming om vooraf in
zijn zangerskostuum nog een lied te mogen zingen;
daarop sprong hij in zee. Een dolphijn, door de
heerlijke toonen aangelokt, nam hem op zijn rug
en zette hein bij Taenarum aan land, vanwaar hij
zich naar Corinthe spoedde. Toen de schepelingen hier aangekomen waren en aan Periander ver
dat zij den zanger gezond in Tarente-klarden
verlaten hadden, verschijnt eensklaps Arion en van
verbazing ontsteld bekennen zij hunne schuld. Op
(CURT. 7, 11. ARR. 4, 19.).
Arimi, of "Apq.0 , een volk en tá Aptµa, het voorgebergte Taenarum stond een bronzen
een streek waar Typhoeus geketend onder de beeld van een man op een dolphijn, dat men voor
aarde lug (xoni. IL. 2, 783.). Meestal wordt deze een geschenk ter eere van Arion hield. Men vindt
–

plaats in Cilicië op een gebergte van dien naam
gezocht. De romeinsche dichters vatten siv 'APíoe;
op als één woord en bedoelden daarmede het eiland Aenaria (z. a.)
Ariminum, 'Ap uvov, t. Rimini, overoude
bloeijende zeestad in Umbrië, ten zuiden van den
mond van den Rubico, tusschen de uitwateringen
van een gelijknamig riviertje (t. Marocchia) en van
den Aprusa (t. Ausa) aan de via Flarninia. Na
het verdrijven der Galliërs, keerde de umbrische
bevolking terug en werd door romeinsche coloristen vermeerderd 269 v. C. (CAES. B. C. 1, 8. LIV.
.

deze sage bij TDT. 1, 23 en v. Cic. Tusc. 2, 27,
67. OVID. FAST. 2, 83-118. -- 2)

Een fabelachtig

paard door Poseidon bij Demeter verwekt; eerst
in 't bezit van Hercules, later van Adrastus (HEISIOD.
SCUT. H. 120.).

1Ariovistus, germaansch vorst, die in 72 V.
C. met 15000 Germanen over den Rijn trok, om de
Averners en Sequaners tegen de Aeduers te ondersteunen. Na hen verslagen te hebben, vestigde bij
zich in Gallië en vergrootte voortdurend zijn ge-

bied. Bij Magetobria versloeg hij de tegen hem
verbonden Galliërs, versterkte zich door het opnemen van vele germaansche benden die hem na21, 51. Cie. vERR. 1, 14.).
Ariiobarzánes, 'AptoPapZav ;, een der laatste trokken, en werd een vriend en bondgenoot van
`veldheeren van Darius, die aan het voortrukken de Romeinen. In 't jaar 58 v. C. werd Caesar

Arisbe----Aristides.
door de onderdrukte gallische volkstanmmen te hulp
geroepen. Toen deze hem vruchteloos tot eer,
mondgesprek had uitgenoodigd, bragt hij hem nog
in 't zelfde jaar bij Besontio (t. Besancon) een
volkomen nederlaag toe; Ariovistus vlugtte over
den Rijn. Van zijn volgend leven is niets bekend.
Arisbe, 'Ap(aRri, 1) een der vijf belangrijkste
steden der Trojanen aan den Selldis (xoM. IL. 2,
836 . ARR . 1, 12, 6.). Hier sloeg het leger van
Alexander den G. zich neder na zijn overtogt over
den Hellespont; ten tijde van den tweeden punisehen oorlog werd het door de Galliërs veroverd. — 2) Stad op Lesbos (HDT . 1, 151.).
Arisbe, z. Aesacus.
Aristaenétus, ' AptaTn&VETo;, uit Nicaea in
Bithynië, taalgeleerde en rhetor, verloor bij een
aardbeving te Nicomedië in 358 v. C. het leven.
Onder zijn naam bestaat eene verzameling erotische
brieven, welke karakterschilderingen en toestands beschrijvingen bevatten in navolging van Alciphron,
doch in een stroeven en droogen stijl. Zij kunnen
bezwaarlijk van A. zijn, doch zijn waarschijnlijk
uit de 5. of het begin der 6. eeuw afkomstig.
Aristaeus, 'AotaraioS, zoon van Uranus en
Gé, of van Apollo en Cyrene, beschermgod der
oudste bewoners van Griekenland, met Zeus en
Apollo vereenzelvigd, en op verscheiden plaatsen
in Thessalië, Boeotië, Arcadië, op Ceos, vereerd
als beschermer der kudden, van het wild, der bijen,
van den landbouw, van de wijn- en olijventeelt

(N4uo;, 'A7pu^;, MEXcaasuc). Later zonk hij tot
de waardigheid van een heros.
Aristagóras, 'Apcarayopa;, schoonzoon van
Histiaeus en zijn opvolger in de heerschappij over
Milete, nadat Histiaeus zich naar Susa tot den kofling Darius had begeven. Op aansporing van
Aristagoras rustte Darius een vloot uit om het eiland Naxos te veroveren, en de aristocraten, die
door de democraten verdreven waren, aldaar te
herstellen; doch de onderneming kwam niet tot
stand, daar Aristagoras met den perzischen veldheer in twist geraakte, en deze de Naxiërs omtrent
den aanslag liet waarschuwen. Uit vrees voor den
toorn van Darius verhief nu Aristagoras zelf, door
zijn schoonvader in zijn voornemen versterkt, de
vaan des opstands, riep de Ioniërs tot den strijd
op, de Atheners te hulp en ontving van dezen 20
schepen. Dit was de opstand der ionische Grieken tegen Perzië in 500 v. C. In den beginne
gelukkig veroverden en verbrandden zij Sardes (499)
doch werden door het in allerijl oprukkende perzische leger geslagen en door de Atheners verlaten.
Wel hadden bijna al de grieksche coloniën in
Klein-Azië zich bij hen aangesloten , doch in 498
werden zij door de Perzen bedwongen, en Aristagoras, die aan den strijd zelven geen deel genomen had, verliet zijn vaderland, verhuisde met colonisten naar Thracië, doch sneuvelde daar reeds
in 497, in een strijd tegen de woeste stammen van
dat land.
Aristurchus, 'ApiarapXos, 1) uit Tegéa,
treurspeldichter en tijdgenoot van Euripides, slechts
bekend door de vermelding van Suidas, volgens
wien hij 70 stukken ten tooneele voerde en tweemaal de overwinning behaalde. Ook zou hij 100
jaren oud zijn geworden. Duister zijn de woorden
van Suidas : ó; 7rpwTo; eiQ -r vu' avTwv µhxo r'
lp:µara xaTca'rricay. -- 2) . A. uit Samos, omstreeks
260 v. C. alexandrijnsch wis- en sterrekundige, die
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de verschijnsels aan den hemel naauwkeurig waarnam , en reeds de beweging van de aarde om de
zon en om haar as zou geleerd hebben. Door
hem en zijn leerling Hipparchus van Nicaea werd
de sterrekunde tot eene, ook door de nieuweren
bewonderde, hoogte opgevoerd. Wij hebben van
hem een opstel Tnpl µcyst ir xal zo6TriµL2Twv
+1Aiou xal arXrlvr^c. -- 3) A. van Samothrace, beroemd taalgeleerde en criticus, leerling van Aristophanes van Byzantium, leefde en leerde onder
Ptolemaeus Philopator (170 v. C.) te Alexandrië.
Hoewel hij van verscheiden zonen van dezen kofling leeraar was, moest hij toch, onder de vervolgingen van zijn kweekeling Ptolemaeus Physcon
tegen de geleerden, Alexandrië verlaten; hij begaf zich naar Cyprus en stierf daar in hgogen ouderdom, aan de waterzucht. Niet alleen wijdde
hij zich aan de verklaring der grieksche dichters
voornamelijk van Homerus, Pindarus, Aristophanes
en der tragici, waarop hij volgens Suidas bij de
800 verklaringen heeft geschreven, maar hij ver
ook eene menigte taalkundige werken.-vardige
Van dat alles bezitten wij intusschen niets dan
eenige brokstukken in de scholiën op Homerus.
Het meest 'maakte hij zich verdienstelijk omtrent
Homerus, dien hij geschiedkundig en zakelijk verklaarde en waaraan hij door zijne critische
&copaW' anno ten naasten bij den tegenwoordig alge meen geldigen tekst gaf, terwijl hij tevens de onechte, of als ingeschoven verdachte plaatsen met
een teeken (obelus) kenmerkte, doch ook de voor
een starretje (asteriscus) aanwees.-treflijksm
Door scherpzinnigheid en geleerdheid muntte hij
boven allen uit, en legde den grond waarop latere
geleerden konden voortbouwen. Tegen hem ver
zich in de pergamenische school van Crates-hief
Mallotes eene hevige partij, die Homerus allegorisch
verklaren wilde.
Aristéas, 'Apra, uit Proconnesus , leefde
waarschijnlijk omtrent 550 v. C., ondernam groote
reizen naar de volken aan de noordelijke kusten
van de zwarte zee, en schreef daarover een gedicht, Tá 'Apcµáanna, over de Arimaspen, een fabelachtig seythisch volk, waarin behalve veel sprookjes zeker ook veel waars gevonden werd (nov. 4,
13.). -- Een andere A. werd door Ptolemaeus
Philadelphus naar Jeruzalem gezonden, van waar
hij de 63 vertalers van het oude verbond afhaalde,
zooals hij zelf vertelt in een geschrift, waarvan de
echtheid echter met regt wordt in twijfel getrokken.
Ariistidesc, ' Ap^arrílrlg, een Athener, was onder
de 10 veldheeren die voor den eersten oorlog tegen
de Perzen gekozen werden, en onderscheidde zich
zeer in den slag bij Marathon. Na het verslaan
der Perzen was hij als archont ijverig werkzaam
voor het heil zijner vaderstad, doch wekte den
naijver op van den vurigen, naar roem en aan
dorstenden Themistocles, die zich ongaarne-zien
overschaduwd zag door hem, wien het volk den
bijnaam van den regtvaardige gegeven had en met
wien hij in meening verschilde omtrent de heer
Athene. Themistocles zocht-schapijterzvn
daarom zich van zijne tegenpartij te bevrijden, en
Aristides werd door het ostracismus verbannen
(PLUT. ARIST. 5, 7. NEP. ARIST. I.) . Gene had het
ligt te bewegen volk daartoe weten over te halen,
terwijl deze overeenkomstig de eerlijkheid en regtschapenheid van zijn karakter niets deed oni het
onbillijk oordeel te ontgaan. Eerst na den slag
bij Salamis, bij welken Aristides zich vrijwillig aan-
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bood en roemvol mede streed, werd de verbanning
opgeheven (BIDT. 8, 79 en V. PLUT. ARIST. 8. NEP.
ARIST. 2.). Ook aan den slag bij Plataeae nam hij
een werkzaam deel, en na dezen bewerkte zijne
regtvaardigheid en Cimons zachtaardigheid, terwijl
beiden over cie atheensche vloot het bevel hadden,
dat de bondgenooten, vertoornd over de willekeur
en trotschheid van Pausanias, aan de Atheners de
leiding van het bondgenootschap opdroegen. Aristides, met het grootste vertrouwen vereerd, bepaalde het aandeel dat ieder der afzonderlijke
bondgenooten tot onderhoud van de vloot moest
bijdragen, en wees het eiland Delos als de plaats
aan, waar de beraadslagingen zouden gehouden en
de algemeene schatkist bewaard worden. Toen later zijn mededinger Themistocles het lot van ver
trof, had Aristides daaraan geen deel.-banig
Hij stierf arm in 467 v. C. (PLUT. ARIST. 26. NEP.
ARIST. 3.) en werd in zijne dochters, die de staat
uithuwelijkte, en in zijne zonen, die insgelijks van
staatswege verzorgd werden, als ook in zijne nakomelingen door het dankbare nageslacht tot in
le laatste tijden geëerd en geprezen.
Aristides, van Miletus, uit de eerste of tweede
eeuw, v. C. schrijver van de milesische vertellingen, fabulae Milesiae, waarin hij tooneelen uit liet
leven van Miletus in den vorm van vertellingen
en in het kleed van den roman schilderde. In de
oudheid werden zij veel gelezen (PLuT. CRASS. 32.);
de romeinsche annalist Sisenna vertaalde ze in 't
latijn.
F. .Aelius Aristides, grieksch redenaar,
te Ádriani in Mysië geboren; leefde in de 2. eeuw
n. C. Als leerling van Herodes Atticus te Athene, en andere beroemde redenaars en naar het
voorbeeld van Plato, Isocrates en Demosthenes
wist hij het hem aangeboren redenaarstalent veel
te ontwikkelen, deed later groote reizen, en-zijdg
liet zich zelfs door eene zware langdurige ziekte
niet afschrikken om zich met ijver aan zijne kunst
te wijden. Hij genoot wijd en zijd eene welverdiende achting, stond bij Marcus Aurelius in hoog
aanzien, en haalde dezen ook over om Smyrna weder op te bouwen, dat in 178 v. C. door een geweldige aardbeving verwoest was, waarvoor de inwoners hem als ,, stichter" een bronzen standbeeld
oprigtten ; omstreeks 190 overleed hij te Smyrna.
Van zijne talrijke redevoeringen, die door de ouden vlijtig beoefend werden, bezitten wij nog 55,
waaruit blijkt, dat Aristides meer lette op diepte
van denkbeelden dan schoonheid van vorm.
Aristippus, 'Apt'a Ltr`7tos, van Cyrene, stichter
van de cyrenaïsche school, geboren in 420 v. C.
bragt zijn jeugd te Athene door in den leerzamen
omgang met Socrates, door wiens roem uitgelokt,
zijn vader, een welvarend koopman, hem naar
Griekenland had gezonden. Later trad hij zelf als
leeraar op, en wel eerst te Aegina, later te Syracuse aan het hof van Dionysius den jongere, en
eindelijk, naar het schijnt, te Athene naast Plato,
waar hij dan ook, na den dood van Socrates, den
grond legde van de bovengenoemde socratische
school, die onder den naam van Hedonici vermeld
wordt. Na een zeer rusteloos leven zou hij op
het eiland Lipara gestorven zijn. Van zijne waar
zeer talrijke schriften is niets tot ons ge--schijnlk
komen, zijne leer is eerst door zijne leerlingen,
misschien door zijnen gelijknamigen kleinzoon tot
een systeem gebragt. Ook zou hij de eerste onder de volgelingen van Socrates geweest zijn, die

zich voor zijn onderwijs betalen liet. De omstandigheden van zijne geboorteplaats en van zijne familie bleven zeker niet zonder invloed op de rigting zijner wijsbegeerte ; zijne beschaafde en fijne
levensmanieren, die hem eigen waren, spreidde hij
vooral aan het hof van Syracuse ten toon. Onder zijne leerlingen munten uit Hegesias, Annicer i s en Theodorus; zijne leer had met die van Antisthenes dit gemeen, dat zij de zinnelijke persoon
middelpunt van 's menschen willen,-lijkhedto
denken en handelen maakte, doch was hierin wezenlijk van haar verschillend, dat zij het beginsel van
genieten tegenover dat van o n t b e e r en stelde;
later herleefde zij in eenigzins gewijzigde rigting
in de epicureïsche, even als de antisthenische in de
stoïsche; van daar dat wij in de berigten die
van de afzonderlijke systemen tot ons zijn gekomen, veel verwarring aantreffen. Zij behandelde
voornamelijk de volgende onderwerpen : tspl rrwv
adpt Lcuv zal psux Lwv, nept rwv tatwv, 7tspl iffy
,npc zu)v, Ttspl rrcuv atTEwv, 7rspl rCov irfarswv. Het
doel van het begeerlijke was bij hem de zinnelijke,
aangename gewaarwording, het hoogste genot
daarom de geheele overgave daaraan, doch beperkt tot het tegenwoordig oogenblik (van daar
oóxpovoc), Hij onderscheidde twee 7tdWi , t. w.
tóvos en +jaovrj, gene noemde hij eene TpaXeta,
deze eene Aaka xfv sacs; onder de zielsaandoeningen
nam hij drie verschillende toestanden aan, vreugde,
smart en een daar tusschenliggenden, den eersten
vergeleek hij met een zachten golfslag, den tweeden met een stormachtige zee, den laatsten met
windstilte. Verg. XEN. MEM. 2, 1. 3, 8. erC. ACAD.

2, 42, 131. TUSC. 2, 6, 15. NOR. EP. 1, 1, 18. 17,
17 en v.
Aristius Fusees, taalgeleerde -en dramatisch dichter, tijdgenoot en gemeenzaam vriend
van Horatius, die hem door het stadsleven misschien verwend (EPIST. 1, 10.) de vreugde en voor
landleven aanprijst; ook de bekende-delnvaht
ode : Integer vitae, 1, 22. is aan hem gerigt, verg.
SAT. 1, 9, 61.
Aristo, 'Ap(arrcov, 1) van Chios, grieksch
wijsgeer, van de stoïsche school, omstreeks 275 v.
C. was leerling van Zeno en Polemo, gaf onderwijs te Athene, doch was niet in alles aan het
systeem van zijn leermeester getrouw gebleven,
maar had het physisch en dialectisch deel er van ver
redeneerde sceptisch over het be--worpen
staan der godheid. Volgens hem was er tusschen
deugd en ondeugd geen midden; de deugd is het
hoogste en eenige goed, al het overige is den
wijze overschillig. Zijne werken (,czpl µavTtxrjS,
xTEasts (alaELc) &avwv xad iróXswv) zijn verloren.
Ter onderscheiding van den volgenden A. (beiden
werden reeds in de oudheid dikwijls verward) droeg
hij de bijnamen letp riv, „ Sirene," en (IáXav1o;,
„ k a al h o o f d." -- 2) A. uit de stad Iulis op het eiland Ceos, een peripatetisch wijsgeer, leerling van
Lyco en diens opvolger in de leiding der peripatetische school, leefde omstreeks 226 v. C. Hij
had veel smaak, doch het ontbrak hem aan ernst
en waardigheid, en hij geraakte tot geen blijvend
aanzien, ofschoon hij vele gepolijste werken schreef.

Er is niets van hem over dan slechts drie epigrammen in de Anthologie.
Aristobulus, 'AptaTopouXo;, zoon van den
joodschen koning Alexander Jannaeus, leefde in
vijandschap met zijne moeder Alexandra, welke 9
jaren lang (79-70) over Judaea regeerde. Na
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haren dood streed hij met zijn broeder Hyrcanus,
die door den nabatae schen koning Aretas geholpen werd, over de regering en werd in den tem
Jeruzalem door beiden belegerd, tot dat-pelvan
hij door den romeinschen legaat M. Scaurus ver
werd. Toen Pompejus in 't jaar 64 naar-lost
Syrië kwam, zocht Aristobulus hem door rijke geschenken te winnen, bereikte echter zijn doel niet
en trachtte zich nu door eigen kracht in Judaea
te handhaven. Doch Pompejus, door Aristobulus
bedrogen, trok tegen hem op, nam hem gevangen,
droeg de regering aan Hyrcanus op en voerde
Aristobulus naar Rome (PLUT. POMP. 39, 41. FLOa.
3, 5.). Wel ontvlugtte hij in 56 v. C. weder naar
Judaea, doeh op nieuw door de Romeinen aangevallen werd hij weder gevangen genomen. Eerst
Caesar stelde hem weder in vrijheid en gaf hem
troepen om Judaea weder in bezit te nemen. Intusschen stierf hij spoedig daarna door vergift. -Een andere Aristobulus vergezelde Alexander op
zijne krijgstogten en beschreef zijne daden in
een werk, dat door de ouden zeer geprezen
en door Arrianus (1, 2.) als hoofdbron gebruikt
werd.
.A,ristoeles, z. beeldhouwers.
Aristocratia, z. regeringsvormen,

grieksche.
Aristoerátes, 'AptaToxpdTrjs, 1) laatste koning van Arcadië, die in den tweeden messenischen
oorlog de Messeniërs te hulp kwam, doch, door
de Spartanen omgekocht, hen verraadde. Wegens
aanhoudend verraad werd hij later door de Areadiërs gesteenigd, 668 v. C. en met hem werd de
koninklijke waardigheid afgeschaft. — 2) Athener,
aanvoerder in den zeeslag bij de Arginusen, na
zijne terugkomst ter dood veroordeeld.
Aristodëmus, 'Aptat66ïµo;, 1) Heraclide,
vader van Eurysthenes en Procles; volgens Herodotus (6, 52.) onderwierp hij den Peloponnesus en
regeerde te Sparta; volgens anderen werd hij in den
aanvang van den Logt door den bliksem gedood. —
2) Een dapper Messeniër, die in den eersten mes senischen oorlog ter vervulling van een orakel
zijne dochter ten offer aanbood, doch haar in toorn
doodde, toen een messenisch jongeling haar voor
zijne verloofde verklaarde. Later, in 729 v. C.,
werd hij koning van Messenië en versloeg 5 jaren
daarna de Spartanen geheel, doch bragt zich zelven om (722), toen de Spartanen, 'op raad van
den delphischen Apollo door list hun doel zochten te bereiken (PAus. 4, 10.). --- 3) Een derde
A. was de eenige van de 300 Spartanen, die den
slag bij Thermopylae overleefde en dien ten gevolge in zijn vaderland eerloos verklaard werd;
deze schande wischte hij echter later uit door een
roemvollen dood in den slag bij Plataeae (JIDT. 7,
229 en v.).
Aristo gnton, 'Apta ro1s(rwv, 1) z. Hammodin s. — 2) Atheensch redenaar, tijdgenoot en tegenpartij van Demosthenes en Dinarchus, tegen
wier aanklagten hij zich in verscheiden, thans
verloren redevoeringen verdedigde; als redenaar
had hij weinig uitstekends, tevens is hij berucht
als sycophant. Ook Lycurgus en Hyperides schreven redevoeringen tegen hem. -- 3) Metaalgieter
uit Thebe, die omstreeks 372 v. C. leefde. Van
hem en Hypatodorus bestond er een groep, Amphiaraus met zijn wagenmenner Bato op den wagen
voorstellende, die door de Argivers te Delphi ge-

wijd was.
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Aristomachus, z. H e r ad 1 i d e n onder
Hercules.
Aristoménes, 'Apta roµgvrls, 1) messenisch
jongeling; in den tweeden messenischen oorlog,
dien hij vooral uit spijt over de door Sparta te-

gen de Messeniërs gepleegde verdrukking verwekte, onderscheidde hij zich boven allen door schitterende dapperheid (684-667 v. C.). Reeds in
den eersten slag bij Derae vocht hij met zulk een
moed, dat zijne landgenooten hem tot hunnen koning wilden verheffen; hij wilde echter slechts hun
veldheer zijn. Driemaal geraakte hij bij de Spartanen gevangen en meermalen in het grootste levensgevaar, maar werd telkens op wonderdadige
wijze daaruit gered (P_kus. 4, 15.). Nadat de oor
ongelukkig geëindigd was, ging Aristomenes,-log
die aan de verhuizing naar Sicilië geen deel wilde
nemen, naar Rhodus en wilde van daar uit hulp
zoeken bij de Lyciërs en Meders, doch stierf op
dat eiland te Ialysus en werd er vervolgens als
heros vereerd (vAL. MAX. 1, 8, 15.). — 2) Acarnaniër, stond zeer in gunst bij Agathocles, staatsdienaar van Ptolemaeus Philopator. Na het ver
dezen, wist Aristomenes den nieuwen-mordenva
minister Tlepolemus te verdringen en bestuurde
Aegypte met bekwaamheid en verstand. Hij stierf
in 192 v. C. aan vergift.
"Apta tov, z. maaltijden der Grieken.
Aristonieus, 'Aptacovt°xos, 1) beroemd rede
staatsman uit Marathon, tijdgenoot van-nare
Demosthenes. -- 2) Wreedaardig tyran van Methymna op Lesbos, die door de vlootvoogden van
Alexander den G. te Chios gevangen genomen,
door Alexander aan de Methymnaeërs uitgeleverd en
gruwzaam ter dood gebragt werd. -- 3) Onwettige
zoon van koning Eumenes II. van Pergamum.
Toen Attalus III., zijn natuurlijke broeder, de
Romeinen erfgenaam van zijn rijk gemaakt had
(133 v. C.), zocht Aristonicus het voor zich
te veroveren. Hij versloeg in 131 den tegen hem
gezonden veldheer P. Licinius Crassus, doch M.
Perperna overwon hem in 't volgende jaar, Aquillius voltooide de overwinning. Hij werd te Rome
bij de zegepraal rondgevoerd en met den dood gestraft. -- 4) Uit Alexandrië, tijdgenoot van Strabo, taalgeleerde, bekend door verscheiden werken
over Homerus, die echter verloren zijn. — Van
dezen moet onderscheiden worden 5) de dikwijls
aangehaalde A. van Tarente, die over mythisch historische onderwerpen schreef.
Ariston miis, 'Apwt6vv .o;, werd, 64 jaren
oud, te Alexandrië opvolger van Apollonius Rhodius als opzigter over de bibliotheek van Ptolemaeus Philadelphus en Philopator, en stierf in den
ouderdom van 77 jaren. Als schrijver wordt hij
dikwijls genoemd; verscheiden blijspelen van hem
zijn ons uit den titel en eenige fragmenten bekend.
Ook heeft hij nog andere, meer algemeene onderwerpen behandeld; Stobaeus maakt gewag van óµotwN cTu en xotvni tapt ff ac. Een anecdotenverzameling (Toµáptu) •onder zijn naam is van lateren tijd.
Aritstophánes, 'Apra co?avrls, 1) blijspeldichter, een geboren Athener. De tijd zijner geboorte is niet zeker; waarschijnlijk in de 84.01.
of 444-440 v. C. Het jaar van zijn dood is zeker, daar hij spoedig na de vertooning van zijn
Plutus (389 v. C.) stierf in het jaar 388. Zijne zonen waren Ararus, Philippus en Nicostratus, die
na den dood buns vaders ook niet tooneelstukken
,
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optraden. A. schijnt in eene naauwe betrekking
tot de beide tooneelspelers, Philonides en Callistratus gestaan te hebben, gelijk hij ook met Plato
goed bekend en bevriend was. Zijne levensjaren
vallen alzoo in den tijd van den peloponnesischen
oorlog. Hij behoorde echter geenszins tot de oorlog zuchtige, democratische partij, maar was veeleer haar
ijverige bestrijder en zette alles bij om zijne mede
voor den vrede te stemmen. Hij is de-burges
eenige dichter van de oude attische comedie, van
Wien ons nog 11 stukken in hun geheel bewaard
zijn. De eerste plaats, volgens de tijdorde hunner
opvoering, nemen de Acharnen in, zoo geheeten naar het uit Acharnen bestaande koor (opgevoerd in 426 v. C.). Met dit stuk, dat nog onder
eens anders naam ten tooneele gevoerd werd,
omdat de dichter den door de wet bepaalden ouderdom voor het opvoeren van stukken nog niet
bereikt had, behaalde A. op Cratinus en Eupolis
de overwinning. Het moest door de schildering
van de zegeningen des vredes de Atheners tot
den vrede geneigd maken. De r i d d e r s (425 v. C.)
geeselen den toen zoo magtigen volksleider Cleon.
De wolken (424 v. C.) strekken om de verkeerde philosophische rigting der jeugd van dien tijd,
de metaphysische haarkloverijen en de voor de
ware, bruikbare volkszedekunde zoo schadelijke
sophisterij ten toon te stellen. Socrates verschijnt
hier als de hoofdvertegenwoordiger dier verkeerde
rigting. De wespen (423 V. C.) bestrijden de
zucht der Atheners, om in de regtbanken te zitten en processen te voeren. De vrede, waar
volgende jaar opgevoerd, om den-schijnlk't
vrede aan te bevelen. De v o g e l s (4 t 5 v C.)
stellen den Atheners de zwakheden en verkeerdheden van hunne staatsinrigting en van al hunne staatkundige betrekkingen voor oogen. De T h e s m op h o r i a z u s e n (412 v. C.) hebben het vrouwelijke geslacht tot doelwit van hun spot. In de
L y s i s t r a t a (in 't zelfde jaar opgevoerd) zoeken
de vrouwen van de mannen den vrede af te dwingen. De kikvorschen (406 v. C.) zijn gerigt
tegen het verval der tragische kunst, als welker
bederver Euripides voorgesteld wordt. De E c c 1 eS i a z u s e n (393 v. C.) strekken om de in dien
tijd in omloop gekomen ideale regeringsvormen van
verscheiden wijsgeeren belagchelrjk te maken. Met
het laatste stuk, den P 1 u t u s, dat reeds eene alle
strekking heeft, maakt A. een overgang-gorische
tot de zoogenoemde middelbare attische comedie.
Wij bezitten van dit, even als van de wolken, de
tweede bewerking. Het geheele aantal stukken
van den dichter bedroeg volgens sommigen 54,
volgens anderen 44, doch 4 werden voor onecht
verklaard. Tegenwoordig kan men van 34 de
zekere titels opgeven. Een groot aantal fragmenten is nog voorhanden. Het doel, dat in alle
stukken van A. onder een dikwijls aanstootelijke
scherts meer of min te voorschijn treedt, is niet

om slechts te vermaken en genoegen te verschaffen, maar heeft een edelere, hoogere strekking.
De dichter gebruikte de onbeperkte vrijheid van
spreken, die hem te Athene op de Dionysiën door
wet en gebruik vergund was, slechts daartoe, om
het welzijn zijner medeburgers, zoowel in staatkundig als zedelijk opzigt te bevorderen. In zijne
woorden spiegelt zich geheel het openbare en bij
leven der Atheners af. Daarbij bezit de-zonder
dichter een onuitputtelijk vernuft, dat zich openbaart in don gebeden aanleg van het stuk, in

plan en bewerking, in het opvatten en schilderen
der karakters, in de comische toestanden en invallen, en tevens een schijnbare willekeur en ongeregeldheid vertoont, die met het doel der oude
comedie in overeenstemming is en met alles haar
dartel spel drijft, maar soms ook in grofheid ontaardt, die met onze begrippen van betamelijkheid,
zedelijkheid en beschaving niet wel is overeen te
brengen. Zijn taal is een volmaakt model van
het zuiverst Atticisme. -- 2) A. van Byzantium,
beroemd taalgeleerde, leerling van Zenodotus en Eratosthenes, leeraar van Aristarchus, omstreeks 264
V. C, opzigter van de alexandrijnsche bibliotheek.
Hij hield zich bezig met de critiek en de verklaring der oude dichters, bewerkte eene afzonderlijke &cópDwsts van Homerus, maakte het eerst van
accenten en leesteekens gebruik en nam deel aan
het zamenstellen van den Canon.
Aristophon, 'Aptaropiuv, 1) voornaam rede
te Athene, na den val der 30 tyrannen,-nar
stelde de wet voor dat slechts de zoon van een
vrije atheensche burgeres, voor atheensch burger
zou gehouden worden. Zijne redevoeringen zijn
verloren. -- 2) Redenaar uit den tijd van Demosthenes, bij wien Aeschines klerk was en zich bekwaamde voor de werkzaamheden van het staatsbestuur. Ook zijne redevoeringen zijn verloren
gegaan.

Aristoteles, Apia ro r X- , uit Stagira (van
daar „ de Stagiriet," i5 1 ra'nptrriS) in het macedonische Chalcidice aan de strymonische golf, geboren 384 v. C., de beroemde stichter der peripatetische school en tevens de diepzinnigste en
grootste geest der geheele oudheid. Zijnen vader
Nicomachus, uit het helleensch geslacht der Asclepiaden, die lijfarts was bij den macedonischen koning
Amyntas, vader van Philippus,- verloor hij zeer vroeg,
ten minste voor zijn 17. jaar, waarna Proxenus van
Atarneus (le voogdij over hem verkreeg, wiens
zoon Nicanor Ar. later aannam en aan zijne dochter Pythias uithuwelijkte. De beoefening der natuurkundige wetenschappen door zijn vader, die
werken daarover schreef, en zijne aanraking met het
macedonische hof hebben vroeg een beslissenden
invloed uitgeoefend op de rigting van zijn geest
en zijn leven. Toen hij zich op 17 jarigen leeftijd,
367 v. C., naar Athene begaf, bevond Plato zich
daar niet, maar was juist in Sicilië of op reis
derwaarts, en hij leerde hem dus eerst bij zijne
terugkomst, 3 jaren later, kennen. In 't geheel
bleef hij 20 jaren lang, tot 347 v. C., in Athene,
en schijnt tegen het einde van dien tijd reeds zelf
als leeraar in de welsprekendheid opgetreden te
zijn ; want Isocrates, dien hij daarin bestreed, leefde ten tijde van zijn tweede verblijf te Athene
niet meer; even zoo kan ook de als zijn leerling
genoemde Herméas van Atarneus, met wien hij
later zoo hartelijk verbonden was, hem slechts in
dat eerste tijdvak gehoord hebben. Voor Plato,
die hem, „ den geest. zijner school," vou- 'rrj;
Ica ^^c^^irjs, en „ den lezer" bij uitnemendheid,
avaTvcuar1l;, zou genoemd hebben, gevoelde hij
blijkbaar den reinsten eerbied en de opregtste genegenheid, en moeijelijk is het te gelooven, wat
de literarische berigten der oudheid vermelden, dat
de waardige en betamelijke verhouding tusschen
hen beiden door beleedigingen en vijandschap zou
verstoord zijn geworden, al moge er ook veel ver
zelfs botsing tusschen hen bestaan hebben,-schilen
gelijk bij zulke geheel originele karakters en daar'
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bij van zeer uiteenloopende geaardheid ligt ver
ja bijna onvermijdelijk schijnt. Bij den-klarb,
dood van Plato, in 347 v. C., was hij niet tegen
Hij bevond zich bij een gezantschap-wordig.
voor de Atheners aan het hof van den macedonischen koning Philippus, waartoe welligt de harde
behandeling der grieksche steden in Chalcidice
aanleiding had gegeven. Plato was in de Academie door zijn schoonzoon Speusippus opgevolgd,
en Aristoteles verliet nog in 't zelfde jaar Athene
en begaf zich naar Atarneus in Mysië tot zijn
vriend Herméas, die toen reeds door de Perzen
bedreigd werd, na wiens spoedig gevolgden val
lij met zijne vrouw Pythias, zuster van Hermëas, naar Mytilene op Lesbos vertrok (345), maar
reeds 2 jaren later (343) naar het macedonische
hof geroepen werd, ter opvoeding van den toen
l3jarigen Alexander. (De bij GELL. N. A. 9, 3.
bewaarde beroepsbrief is waarschijnlijk onecht).
Hier bleef hij in 't geheel acht volle jaren (tot
335), doch hij schijnt zich aan zijne eigenlijke taak,
de opvoeding, niet meer dan de helft van dien
tijd gewijd te hebben, daar Alexander reeds in 339
gedurende de afwezigheid zijns vaders het bestuur
des rijks waarnam. Het hoofddoel dat de leeraar
zich bij zijnen koninklijken kweekeling voorstel
natuurlijk hem grieksche beschaving in-de,was
te prenten en in de grieksche letterkunde in te
wijden; hij zou eene afzonderlijke uitgave van de
Ilias voor hem bewerkt, hem in de geheimen der
bespiegeling, maar vooral in de zede- en staatkunde ingewijd en liefde tot de natuur ingeboezemd hebben. Evenwel ging Alexander reeds
vroeg zijn eigen weg, en in dit opzigt zal de opvoeding door eene zekere onbuigzaamheid van zijn
kweekeling hem groote moeite hebben veroorzaakt.
Evenwel is de centraliserende rigting van den
magtigen koning, die geschiedkundige herinneringen noch nationale betrekkingen spaarde of ontzag, niet uit den geest van zijn leeraar voortgekomen. Daarentegen bleef de hooge persoonlijke
achting, die beiden elkaar toedroegen, niet zonder
eenige goede uitwerking. Zijn geboortestad Sta
werd herbouwd en ontving een door Arist.-gira
ontworpen regeringsvorm, ook Eressus op Euboea
werd gered. Ook ondersteunde de koning van
zijne zijde met onbekrompen mildheid de studiën
der natuurkundige wetenschappen, vooral der zoologie, van zijnen leermeester en liet met de grootste
opofferingen de noodige bouwstoffen aanschaffen.
Met achterlating van zijn neef Callisthenes verliet
Aristoteles in 335 de residentie Pella en begaf
zich weder naar Athene, waar hij 13 jaren bleef.
In dien tijd gaf hij onderwijs in een atheensch
gymnasium aan Apollo Auxznn-, gewijd, het Lyceum, en wel tweemaal daags voor een verschillend
gehoor, namelijk des morgens voor een kleiner
streng bespiegelend (dxpoa,Trit'), des avonds voor
een gemengd, over de meer eenvoudige en gemak
vak : rhetorica, dialectica,-kelijdnvaht
ethica, rnpírcaTos ('t zij van een daar aanwezige
gaanderij of wandeldreef, of van zijne gewoonte
om bij zijn onderwijs niet te zitten maar op en
neer te wandelen) &w}tv6S, en 6snXev6s; van daar
de onderscheiding van iewTtptxá en dXPOOCTtXDC
(&a(TEpt%d) welke ook elders in de oudheid voorkomt. Zijn onderwijs schijnt acroamatisch, d. i. in
Bene aaneengeschakelde voordragt vervat te zijn
geweest, en niet dialogisch. -- Hier trof hein het
verlies van zijne vrouw Pythias bij welke hij de
'
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bovengenoemde dochter met denzelfden naam had.
Ook werd zijne verhouding tot Alexander in de laatstejaren verstoord door de onbedachtzame tegenwerking van zijn neef Callisthenes, die den koning op
zijne togten vergezelde, om een verhaal zijner daden
te leveren, doch uit ijdelheid of vaderlandsliefde, zich
zoo zeer tegen de oostersche rigting van zijnen beschermer kantte, dat hij in de gevangenis opgesloten werd en daar, naar het schijnt, ten gevolge van
geleden mishandelingen is gestorven. Intusschen is de
goede verstandhouding tusschen leefaar en leerling
inderdaad zeker nimmer verbroken, hoewel er bij
den koning eerie verkoeling plaats greep. Doch
toen door den dood des konings Arist. zijn mag
beschermer verloren had, werd hij door De--tigen
mophilus van ci eta aangeklaagd en vlugtte naar
Chalcis op Euboea in 322, waarheen betrekkingen
van bloedverwantschap hem trokken, doch stierf
daar nog in hetzelfde jaar, kort voor Demosthenes, aan eene slepende maagziekte. -- Aristoteles
is gedurende zijn leven verschillend beoordeeld,
gedeeltelijk hard belasterd; het geluk dat hem ten
deel viel, misschien ook een natuurlijk gevoel van
eikenwaarde, waarvan hij zeker niet vrij geweest
is! verwekten hem haat en nijd, waaruit weder
cJikwijls een onbillijk oordeel geboren werd. De
burgers zijner geboorteplaats vereerden hem als
een heros en vierden jaarlijks een feest ter zijner
herinnering, 'AptaroTdAzLc . De Romeinen waren,
ondanks de aanbeveling van Cicero, ongevoelig
voor zijne waarde en niet geschikt om hem te
verstaan. In de middeleeuwen is hij naast Plato
beurtelings even hoog verheven, ijverig gelezen, ver
bewonderd ('t meest evenwel door de Ara--klardei
bieren) als verguisd, vernederd en veracht geworden.
Onder de hervormers veroordeelde hem Luther, hoewel hij zijne logica in de scholen behouden wil
terwijl Melanchton hem even nadrukkelijk prees-de,
en voor de studie aanbeval. -- Aristoteles doet
zich kennen als een diepdenkend waarnemer, die
het heelal van alle zijden gade slaat, maar tevens
de geheele verscheidenheid der verschijning op
vangt en haar zoo verwerkt, dat hij zich daaruit
het zuiverst bespiegelend begrip vormt. De wijsbegeerte is bij hem de zelfbewuste, door denken
verkregen kennis van het bestaande. Zijne methode schijnt dikwijls niet anders dan bloote opsomming te zijn, maar met eene groote volledigheid der gronden, waardoor hij tevens tot eigen
onderzoek en het vinden der noodzakelijkheid opwekt; vervolgens verstaat hij ook de kunst om
op meesterlijke, hoewel niet altijd gemakkelijke
wijze, en niet in den bevalligen vorm van den
platonischen dialoog, verschillende bepalingen onder een begrip te vereenigen. Op deze wijze is
hij de schepper van vele nieuwe vakken van wetenschap geworden, zoo als b. v. grammatica en
logica bij hem liet eerst, hoewel niet altijd streng gescheiden, tot een systeem gebragt zijn : ook de rhetorica en poëtica, de zoölogie en physiologie, de botanie, anatomie en psychologie hebben door hem hare eerste wetenschappelijke gedaante gekregen, doch
over 't algemeen werden door hem de verschillende deelen der wijsbegeerte scherper van elkaar
gescheiden en in een streng systematischen vorm
gebragt, waarbij hij wel de oude verdeeling in
dialectica of logica, physica en ethica behield, doch
tevens het onderscheid tusschen theoretische en
practische wijsbegeerte sterker deed uitkomen. --Bij Aristoteles was dat, wat het meest kenbaar is,
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het eerste, en de oorzaken onderwerp der wijsbe-

geerte : want door de kennis hiervan leerde men al
het andere kennen, de grondbeginsels, doch niet door
de ondergeschikte eigenschappen (nrozelpteva). Het
ware weten was bij hem de kennis van het doel,
de kennis van het waarom (xvpec, ce ov rot shat Tó
ótó Tc aswÇéiv); dewijl nu echter de wijsbegeerte dit
schenkt en daardoor boven alle wetenschappen
vrij en onafhanklijk is, heeft zij de meeste waarde.
Xov ov, zegt hij in de metaphysica, w ouasµkav a►^Tv 7 Tot Le'1) pefav &Tpav, dXX' warp c(v4}pwnós c µV &Xcí s ?os a&ro) ivsxa xaf µrj iXXou wv,
oSTw zat a5TT µovri &Xzu pa o>ac r v i7rtatµwv
µóvá Yap W)t4j (1&T ivc x& TCV. & xcd &xc ko
áv on dv pw7c vT vop.íCotTO c &rr 1} xTrac^• óí' pc

' o rh cod µir) oO 11TEiv Tv xa&' cu)t &mcaTrtµriv.
En verder heeft hij over hare hooge waarde nog
deze opmerking : v yo µáÁt r' áv b asóC 9Xoe,
sía t by l7n TdMi)v aTC, xáv Cl Tcs Twv 4}af wv sti.
µova ' auTrr Tov,-wv dµcpo T4;^wv TsTUxJxv' l Ts
rip 4só; So^xei Tcwv at thov naacv swat xa dpxl Tcs,
xal rr^v TocaóTriv rj µóvo p4XcaT' áv F ot o 4e6;.
s v ^' o►^uvr^ °r atdtE ac p. oUv ^c^c^UC TaUTri;, Ncu

&sµck. --Het is hier natuurlijk onmogelijk om ons
met de afzonderlijke deden van zijn wijdomvattend systeem bezig te houden; het zij voldoende
hier op te merken, dat hij inderdaad een diepen
blik geslagen heeft in de scheppende kracht van het
algemeene, het empirische met het problematische
naauw verbonden en daardoor de anders zoo wijde
klove tusschen het zinnelijke en bovenzinnelijke
(Ta ala#avóµsva en ra vootvµsva) gedempt heeft.
Het empirische, in zijn zamenhang opgevat, was
bij hem het uit bespiegeling voortgevloeid begrip.
Vooral belangrijk was daarom ook zijne onder
beide vormen van bestaan, de-scheidngva,
mogelijkheid, óvaµcs of potentia, van de kiem, die
alle eigenschappen en gedaanten, slechts verholen
en onontwikkeld, in zich bevat, en de werkelijk
actus, de vervulling van het denk--heidvEpynaof
beeld of van het mogelijke, nog niet verwezenlijkte,
welke vervulling op zedekundig gebied zich tot eene
bepaalde handelwijze volgens vaste doeleinden ontwikkelde,vTSX^FCa. -- Aristoteles die gedurende
zijn leven weinig van zijne zeer talrijke geschriften openlijk bekend maakte, liet zijne door vorstengunst zeer rijk geworden bibliotheek na aan zijn
opvolger in het onderwijs Theophrastus. Deze
eerste wel voorziene boekerij kwam later naar
Alexandrië, en werd daar de grondslag voor de
ptolemaeïsche bibliotheek, die bij het innemen der
stad door J. Caesar een prooi der vlammen werd.
Theophrastus zou de handschriften van Aristoteles
aan een zekeren Neleus vermaakt hebben, die ze
verwaarloosde of, uit vrees voor de pergamenische
verzamelzucht, in een kelder liet begraven, waar
zij 130 jaren lang vergeten en aan bederf ten
prooi bleven liggen. De latere verbeteringen
van Apellicon van Teos hebben misschien haren
toestand nog verergerd, doch zeker hebben de
Romeinen, toen Sulla ze na de verovering van
Athene als buit naar Rome gebragt had, er wei
gebruik van weten te maken. Verder verhaalt-nig
men dan, dat de taalgeleerde Tyrannio er afschriften van heeft mogen maken, dat Cicero en andere
Romeinen daardoor kennis met hem gemaakt heb
dat een Rhodiër Andronicus zijne ge--ben,
schriften in npa)'µaTF-ía verdeeld en gerangschikt
heeft; dit alles is echter minder geloofwaardig, dan
dat de duidelijke sporen aanwezig zijn, dat de

schrijver in vele opzigten bedorven is. — Zijne
werken zijn, wetenschappelijk gerangschikt, de volgende : 1) Logische, later als ' p c vov bijeengevoegd : a) xaTrtlop(at, de grondbegrippen van alle
kennis; b) rept &pµrfvsia;, over de uitlegkunde, in
taalkundig opzigt belangrijk; c) dvaXuttxa itpóTP-oa en
uaTSpa, elk in 2 boeken, over de sluitredenen en
het bewijzen ; d) Tozcxcl, 8 boeken, over het opsporen der bewijsgronden volgens algemeene gezigtspunten (T6îtoc); e) 7r pl 6oytaTCXwv iX&&Xwv, 2
boeken, van het opsporen der valsche sluitrede
Daarbij komen de twee volgende uit de-ne.
toegepaste wetenschap der taalkunde : f) Tdxvrl
^riTopn t, in 3 boeken, over de drie soorten van
welsprekendheid, ouXeu'rcxrj, &xa\rtx1 en int ttx Tzxrj
eene andere hem toegeschreven (r4 2opexri ,rpós
'AX a' pov wordt, misschien met meer zegt, aan
Anaximenes van Lampsacus toegeschreven; g)
r`spi Tocr^TC^i^rj; over de soorten der dichtkunst,
hoofdzakelijk de tragedie, welligt een schets voor
een grooter werk of een handleiding voor mondelin ge voordragt, onlangs als onecht door F. Ritter
aangevallen, door H. Kachel en H..Duntzer ver
Eigenlijk wljsgeerige: a)-deig.—2)
Tá pzT?2 Tá c(uacxci, meestal in 14 boeken ver
een niet van Aristoteles afkomstige titel,-del,
die dit gedeelte veeleer tp rr pptAoaopía heette;
welligt zijn deze afzonderlijke verhandelingen
eerst later tot een geheel vereenigd; b) esa[
3 boeken, een zeer uitgewerkte, doch moeijelijk te
begrijpen proeve van eene wetenschappelijke behandeling der psychologie; -- de cpuatoyvwµovcx
zijn waarschijnlijk onecht ; c) r'ltexá Nrxoµáxsta,
10 boeken, even uitstekend door hun diepen inhoud, als voortreflijken vorm ; daarentegen zijn de
r^ eza Ei ta, in 7 boeken, door den Rhodiër
Eudemus na zijnen dood geheel in zijn geest geschreven, en uit beide werken is een uittreksel gemaakt in 2 boeken der1herlXa. -- 3) P o 1 itisch-oeeonomisehe: a) zroXrrtxá of 7roAcnx^
dxpoaac;, 8 boeken, over het doel van den staat,
de verschillende regeringsvormen, het ideaal daarvan en over de opvoeding; - ongelukkig is het om
zijn historischen rijkdom zeker zeer kostbaar werk,
itokttSiat 7cóaawv pvri (15 8 bestaande staatsregelin_
gen in en buiten Griekenland) op oenige fragmenten na verloren gegaan; b) obxovoµtxá, 2 boeken,
waarvan slechts het eerste met de aristotelische
begrippen overeenstemt; het tweede is waarschijn-

lijk van Theophrastus. -- 4) M a t h e m a t i s c hp h y si s oh e: a) µr^xavcxá rrpo f3A jµaTa, door V itruvius de architectura veel gebruikt; b) nepl droµwv ypaµµcuv, over de ondeelbare lijnen; c) cpuatxxl
dxpoaacs, 8 boeken, het laatste waarschijnlijk ondergeschoven, algemeene wetten van de leer der
natuur ; d) p rrawpoXoycxcl, 4 boeken, waarvan het
onechte (door latere geleerden nu eens aan Posidonius, dan aan Chrysippus, dan weder aan anderen toegeschreven) werk : 7rsol x66µou of r:pó;
'AXE'^av^pov i7rcaTOA irnpl Tov 7tavt6s, werkelijk een
uittreksel schijnt te zijn; e) ztE pI oupavou, 4 boeken; f) 7tepc ysys6sw; xad p0opác, 2 boeken; g)
vsµwv aus xac 7tpoSri7opku, een gedeelte van
een verloren grooter werk : ireplarlµalwv Xucµwvwv;
h) 7tpoX jµara, 38 hoofdstukken. — 5) N a t u u r1 ij k- historische: a) c pl Cwwv iarop(ac, 10
boeken slechts van het geheele groote werk in 50
boeken, (het tiende, zoo al echt, zeker niet op de
regte plaats); b) irepl Cwwv µopkwv, 4 boeken; c)
7rspl wwv 7sv6^wc, 5 boeken (misschien ook een
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deel van dat groote werk); het geschrift it pl p.rr v,
is onecht; d) eene reeks van 11 kleine verhandelingen van physiologischen inhoud, gewoonlijk onder den titel Parva naturalia ; e) TtEpl dxouaTCov ;
f) 7tspl aan LcQíwv chcovap4'rwv, eene verzameling
van korte berigten, die misschien uit zijne aantee-

keningen is bijeengebragt; g) Tcapi Xpwp rwv,
waarschijnlijk onecht. — Zes hem toegeschreven
brieven zijn onecht; daarentegen is de lofzang op
de deugd aan Herméas zeker van zijne hand, doch
de onder den naam ngnkog hem toegeschreven 58
disticha kunnen op zijn best door hem verzameld zijn.
Aristoxénus, 'Apt r6 vos, wijsgeer en toon
uit Tarente, omstreeks 318 v. C. leer--kunstear
ling van Aristoteles, schrijver van talrijke werken,
waarvan de ci µovtxá arotxria in 3 boeken bewaard
zijn gebleven, waarin hij het eerst de toonkunst
wetenschappelijk heeft behandeld.
Aristus, "Aptato;, 1) geschiedschrijver van
Alexander den G. uit Salamis op Cyprus. — 2)
Academisch wijsgeer te Athene, vriend van Cicero,
en leeraar van Brutus.
Ariusia, 'Aptov6ía, stad op Chios, in wier
omstreken voortreflijke wijn groeide (vIRG. ECL .
5, 71. STRAB. 14, p. 955.

'A p ^,c T c ^,c ó s, arcticus, wat tot het beergesternte
("ApxTos) behoort, wat zich aan den noordelijken hemel bevindt; van daar circulus a. = septentrionalis, de
noordelijke poolcirkel, zoo als d'Tapx^rtxós, antarcticus, de zuidelijke, evenwel slechts met betrekking
tot de hemelspheer, niet tot de aarde.
Arma, (arniatura) verdedigingswapens, in tegenstelling van tela, wapens tot aanval. Een
homerisch held is beschut door schild (c67t(s, 6áxo;),
helm (xópu van metaal, xuvdrl van dierenvellen)
pantser (wpr^s, de gespen daaraan en
scheenplaten (xvrlµí^). Hij draagt gewoonlijk twee.

speeren (aiy ', óóp'J YXo;) en het zwaard (po);
sommigen hebben ook boog en pijl. --- In lateren
tijd droegen de hopliten (zwaargewapenden) een
metalen schild, metalen helm en scheenplaten; een
speer en een zwaard. Iphicrates (NEP. IPHICR . 1.)
voerde een ligtere wapenrusting in : een ligt hal
schild (pelta), waarnaar de soldaten-vemanorig
ook peltasten genoemd werden ; lanzen, dubbel
,

zoo lang als vroeger, en ook langere zwaarden;
buitendien een linnen pantser in plaats van het

koperen. -- De wapenrusting der Romeinen was
door Servius Tullius ingerigt naar de grondstel ling, dat, wie grooter vermogen bezit en meer ver
kan, ook meer verpligt is om het vaderland-liezn
te dienen, maar tevens ook meer verdedigingswapens hebben moet. Daarom had de eerste der
vijf klassen, die tot de krijgsdienst verpligt waren,
een klein rond schild (clypeus), pantser (lorica),
helm (galea van leer, cassis van metaal) en
schoenplaten (ocreae). Ieder volgende klasse had
een verdedigingswapen minder, wat evenwel de grootere omvang van het scutuna, in plaats van den
clypeus, weer eenigermate vergoedde. De vijfde
had nog maar alleen het Scutum en in plaats van
de lans en liet zwaard der vier andere klassen,
slingers, waarom zij ook rorarii heetten. Gedurende den tijd der republiek kwam hierin weinig
verandering, behalve dat in plaats van den clypeus
het scutuni algemeen werd. Dit was een schild
van ligt hout met ossenvel overtrokken en van
boven en onderen met ijzer voorzien om de slagen
van den vijand op te vangen ; in het midden naar
buiten was het gewelfd met een ijzeren knop (ztmnbo)
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in het midden, opdat de afgeschoten wapens er
op zouden afstuiten. Sedert de burgeroorlogen
bekommerde men zich niet meer om dit onder-

scheid van vermogen, maar lette slechts op de
ligchamelijke geschiktheid der soldaten, en spoedig
werd ook aan de soldaten de wapenrusting geleverd
in mindering hunner soldij, zoodat er dien ten gevolge bij het voetvolk geen ander onderscheid meer
plaats had dan van zwaar gewapenden en ligte troepen. De eersten hadden tot beschutting : helm,
pantser (lorica, pectorale) uit metaal en alleen over
de borst, daar het overige ligchaam door het
schild beschut werd, en scheenplaten, die tot aan
de knie reikten, later slechts voor het regterbeen
dat in het gevecht vooruit stond. — Wapens van
aanval, tela, waren : zwaard en werpspies. Het
zwaard (gladius) hing aan de regterzijde, opdat
bij het trekken er van, het schild, aan den linkerarm en op de linkerzijde gedragen, niet hinderen
zou. De veldheer en aanvoerders, die geen schild
hebben, dragen het zwaard aan de linkerzijde. Het
werd gelijk tegenwoordig, aan een leeren bandelier
(balreus) over den schouder of aan een omgegespten gordel (cingulum) gedragen. Naar den werpspies, piluni, heetten oorspronklijk de triarii in
het derde gelid ook pilani. Dit was een vrij
zware, ongeveer vijf voeten lange werpspies, waar
weerhaken voorzien was, zoodat-vandeputm
zij niet gemaklijk uit de wond kon getrokken
worden (hamatum piluin). Buitendien droeg ieder
nog een ligteren, dunneren werpspies (verutum). Onder de keizers kwamen ook lanceae in gebruik. -De ligtgewapenden (velites) hadden een klein rond
schild (parina), een zwaard (gladius) en 7 werpschichten, (missilia, hastae velitares) een duim dik
met een dunne, fijne punt, die ligt omboog, en door
den vijand niet kon teruggeworpen worden. Tot
hoofddeksel droegen zij ligte pelsmutsen. Andere
soort van gewapenden waren :funditores, slingeraars,
die keisteenen (lapides missiles) of puntige looden
kogels (glandes) afwierpen : sagittarii, boogschutters : jaculatores met ligte werpschichten; tragularui en balistarii, die bij het geschutgevaarte dienst
deden. Later vermeldt Tacitus bij de funditores
nog de libratores. — In den beginne zou de ruiterij geene verdedigingswapens gehad hebben, om
gemaklijker te kunnen op- en afstijgen. Spoedig echter kende zij het gebruik van zadel en
stijgbeugel, bediende zich van harnas, helm en
laarzen, zoodat zij weinig verschilde van de uitrusting van het zware voetvolk. Hare lans was
aan beide einden met een ijzeren punt voorzien
om ze van beide kanten te kunnen gebruiker;
haar zwaard was langer dan dat van het voetvolk
om van het paard den vijand te kunnen raken.
Onder de keizers waren er ook loricati, cataphracti,
die met schubbenpantsers voorzien waren. Ook de
paarden waren voor den kop en de borst gepantserd.
serd. -- De ruiterij der hulptroepen word als
ligte gebruikt; zij had werpschichten, en velen
ook boog en pijl (equites sagittarii).
Armamenta, al datgene wat tot eene volle
uitrusting van een schip behoort, zoo als-dige
touwwerk, zeilen, roeiriemen.
Armamentarium, een wapenplaats (arsenaal) waar wapenen van allerlei soort bewaard
werden, om ze uit te reiken aan hen, die wegens
hun census niet tot het dragen der wapenen geregtigd waren, en toch bij een onverwacht gevaar
(tumultus) moesten gewapend worden. Ook oor-
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logswerktuigen en werpgeschut voor belegeringen
werden daar bewaard. Te Rome was een arinamentarium bij den tempel van Tellus. Onder de
keizers hadden de staande legers in de provinciën
hunne tuighuizen en wapenwerkplaatsen (fabrica,
officina armorum) onder opzigt van den magister
fabrum. Voor de geleverde wapenen, even als
voor de kleeding, werd den soldaten op hunne
soldij gekort (TAC. ANN. 1, 17.).
Armarium, de kast, voornamelijk die in het
atrium stond, waarin, behalve andere kostbaarheden, de beelden der voorouders (imagines) bewaard
werden. Ook de bewaarplaatsen van boeken heetten

aldus.
Armatura, 1) de wijze van wapening. —
2) De op eene zekere wijze gewapende soldaten
zelve, zoo als ook ons w a p e n. Armatura levis d. i.
milites leves; daartoe behoorden de Velites, Ferentarii, Rorarii en Accensi; daartegenover de armatura gravis, zwaar gewapende soldaten, waartoe de

Ilastati, Principes en Triarii behoorden.

Armene, ('Apµrjvri, XEN . ANAB . 5, 9, 15)

'AP . &vn, stad in Paphlagonië in de nabijheid van
Sinope, t. Aklinan.
Armenia , ' Apµsvix, zeer belangrijke landstreek van Azië, het hoogland bij den bovenstroom
der rivieren Euphraat, Tigris en Araxes, bewoond
door een volkstam, verwant met de westarianische
(medische) volken, hetwelk zich zelf Hai, meerv. Haikh,
vanwaar zijn land in het perzisch Haiastan, noemde. Volgens Herodotus (7, 73.) waren zij van
phrygischen stam (verg. ook A s ja m in o r), volgens
Strabo van thessalischen oorsprong. Het land is in
twee groote helften verdeeld : 1) G r o o t-A r m e n i ë,
A. major,'A. µ'á&i, hetwelk ten 0. aan Medië (rivier
Araxes), ten N. aan Albanië en Iberië (rivier Cyrus)
aan Colchis en Pontus (Paryadresgebergte), ten
W. aan Klein- Armenië (Euphraat), ten Z. aan
Mesopotamië (Tigris) en Assyrië grensde, in eene
uitgestrektheid van omstreeks 5000 El m.; het
bevatte de tegenwoordige provinciën Erzerum, Kars,
Wan, Eriwan. -- 2) Klein-Arm e n i ë, 'A. r^ N cxpd, hetwelk door den Euphraat van Groot-A. gescheiden, meermalen tot Cappadocië gerekend
wordt, terwijl het eerst sedert den tijd der Romeinen zelfstandig voorkomt. Het land is rijk aan
bergen, die nog tot het taurische gebergte behooren, in het N. de Paryadres montes, de montes
Capotes (t. Dujik Tagh), de Gordyaeï montes
(kurdisch gebergte.). I)e groote overvloed van
rivieren en de nabijheid der caspische zee maakten den uitvoer van de voortreflijke voortbrengselen des lands gemaklijk. Eigenlijke onafhanklijkheid hebben de bewoners niet lang genoten,
zij waren aan de assyrische, vervolgens aan de
medische en perzische koningen onderworpen en

deelden in de lotgevallen dezer rijken. De voor
steden zijn : Artaxáta (Artaschad) sedert-namste
180 V. C. de wel versterkte hoofdstad aan den
Araxes, de vroegere hoofdstad Armauria, Tigranocerta, latere hoofdstad aan de rivier Nicephorus,

penfeest vierden, gepaard met offerlianden en een
feestelijken optogt met de ancilia bij het geschal
der tuba. Het feest heette armilustrium en werd
den 18. November gevierd.
Arminiu.u, zoon van den vorst der Cheruscers, Segimer, diende als jongeling, even als andere Germanen, gelijk dit in zijnen tijd gebruik lijk was, in het romeinsche leger en ontving van
Augustus het rom. burgerregt en de ridderschap. Het
scheen dat Rome destijds de germaansche grens bewoners had doen insluimeren; het breidde zijne
magtige armen ver over den Rijn in het hart van
Duitschland uit, zijne veldheeren, voornamelijk
Drusus, trokken het land door en zochten de opperhoofden der duitsche stammen door verdragen
en geschenken aan Rome te binden. Nu werd
Quinctilius Varus door Augustus aan het hoofd
der romeinsche legioenen in Germanië geplaatst,
een trotsch, ruw, hebzuchtig man, die met de Ger manen niet wist om te gaan en hen door het invoeren van romeinsche wetten en andere strenge
en harde maatregelen zoo zeer verbitterde, dat zij
tot eene uitbarsting dreigden te komen. Arminius
zocht met opzet hem in zijn voornemen te ver
sloot zich in schijn steeds naauwer aan-sterkn,
de Romeinen, terwijl hij in 't geheim zijne landgenooten opruidde, hunne opperhoofden in een
verbond tegen de vreemde overheersching ver
een gewaanden opstand Varus-enigdor
overhaalde om zijn leger te verzwakken. Wel werd
het plan door Segestus, vorst der Chatten en
schoonvader van Arminius, aan de Romeinen ver
doch Varus sloeg er geen geloof aan, trok-raden,
met zijne beste troepen, door woeste, wilde streken
tegen de vermeende opstandelingen op en werd in
het teutoburger woud, nabij de Lippe, eensklaps
door de Germanen overvallen (9 n. C.). Het romeinsche leger verdedigde zich met moed, tot dat
ook de elementen tegen de dapperen zamenspanden,
storm en slagregens den tegenstand belemmerden
en de gelederen verbraken. Varus den ondergang
van zijn leger vooruitziende, stortte zich in zijn
zwaard, het leger werd bijna geheel vernield,
slechts enkelen ontkwamen. Groot was de schrik,
dien dit berigt te Rome verwekte, vooral bij Augustus ; evenwel wisten de Duitschers van hunne
overwinning geen gebruik te maken. De Romeinen wierven nieuwe legers, doch Arminius verdedigde zich tegen hen met moed en geluk, ook
overwon hij het bondgenootschap der marcomannische stammen onder Marbod in oostelijk Duitschland, hetwelk de vrijheid der Germanen niet minder bedreigde, dan de Romeinen. Doch toen hij
later verdacht werd, naar de heerschappij te streven, werd hij in den ouderdom van 37 jaren, door
sluipmoord omgebragt. Toch vereerden zijne landgenooten het aandenken huns bevrijders tot in de
laatste tijden (TAC. ANN . 1, 57-70. 2, 44 en v.
SUET. AUG. 23.).

Armorica, in het celtisch K u s t e n l a n d.

Bij CAES . B. G. 5, 53. 7, 75. 8, 31. zijn onder A.
Arsamosata, Arzen (t. Erzerum).
civitates de volkstammen langs de zeekust in het
Armilla, armband, armsnoer, sieraad voor tegenwoordige Bretagne en Normandie te verstaan.
Arne, "Apv^, 1) stad in Thessalië aan de mamannen en vrouwen, gewoonlijk van fijn gedreven
goud, met edelgesteenten bezet; zeer gezocht wa- lische golf (Txee. 1, 12.). --- 2) Stad in Boeotië,
ren zij in den vorm van een slang. Grootere (xoM. IL. 2, 507.) „ de wijnrijke" geheeten, in de
van massief goud waren eene belooning voor dap- buurt van Coronea aan het copaïsche meer, waardoor de stad en omstreken overstroomd werden, zoopere krijgslieden.
Armilustrurn, een plaats bij den aventijn- dat reeds de ouden hare ligging niet zeker meer
sehen berg, waar de Romeinen jaarlijks een eva- wisten.
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ÁrnobIu a, een Africaan („ A fer") uit Sicca, een grot afdaalden, om daar haar last neer te
gestorven omstreeks 330 n. C., een der belangrijkste zetten, en iets anders, wat haar insgelijks onbeen eerste schrijvers der westersche christelijke kerk, kend was, weer mede te nemen. Met deze zeneerst rhetor in zijn geboortestad, voor hij tot het ding besloten zij hare bediening die een jaar
Christendom overging; hij schreef een werk : ad- duurde. De beide andere meisjes waren belast
versus gents de heidenen) in 7 boeken, eene met het vervaardigen van den peplos voor Athene.
lofrede van het Christendom en een rijke bron (z. Panathenaea).
voor de oude mythologie.
Arrhidaeus, 'Apptaaios, 1) halfbroeder van
Arniis, t. Arno, hoofdrivier van Etrurië, ont- Alexander den G. en zoon van koning Philippus
springt op de Apenrijnen en ontlast zich 6 uren bij de thessalische danseres Philine, werd na den
beneden Pisa in de tyrrheensche zee (Liv . 22, 2. dood van Alexander, ondanks zijne onnoozelheid,
TAc. ANN. 1, 79.).
onder den naam van Philippus tot koning
Arómata, Ta 'AptuµaTa, 'ApwµcTwv uxpov, uitgeroepen; voor hem regeerden echter de veldkaap op de 0. kust van Africa aan het einde van heeren en staatsdienaars zijns broeders, tot dat de
de arabische golf, zoo geheeten naar de na- koningin Olympias hem in 317 liet vermoorden
burige s p e c e r ij l a n d e n, t. kaap Guardafui.
(PLUT. ALEX. 77. JUSTIN . 14, 5. DIOD. 19, 52.). -2) Veldheer van Alexander den G. werd na den
"Apo rpov, z. aratrum.
Arpi, "Ap7tot, t. bouwvallen van dien naam dood van Perdiccas, rijksbestuurder, doch in 't
aan de rivier Cesone, stad in Apulië, gesticht door jaar 319 door Antigonus van zijn stadhouderschap
Grieken (volgens de sage door Diomedes, LIV . 22, over Pllrygië beroofd.
12.: Diomedis campus) onder den naam "Ap1os
Arria, 1) vrouw van Caecina Paetus. Toen
"Ircnrtov, waaruit Argyripa, later Arpi gemaakt werd. deze ten gevolge van eene zamenzwering tegen
Zij bloeide als vrije stad door handel, tot dat zij, keizer Claudius (42 n . C.) ter dood was veroorna den tweeden punischen oorlog, wegens hare deeld en zij, na vele vergeefsche pogingen tot
aansluiting aan Hannibal, met het verlies harer zijne redding te hebben beproefd, hem zag wanvrijheid gestraft werd en spoedig in verval kwam. kelen in het besluit om zich zelf te dooden, stiet
Arpinum, volscische stad aan de beek Fi- zij zich het eerst den dolk in het hart en reikte
brenus waar deze in den Liris valt, sedert 302 v. dien vervolgens haren gemaal over, met de woorC. met het burgerregt, sedert 188 ook met het den : Pa e t e, non do let. Verg PLIN . EP. 3. 16. -volle stemregt door de Romeinen begiftigd. Hier 2) Eene andere romeinsche vrouw, tijdgenoote van
waren Marius en Cicero geboren, de laatste op een Galenus, de platonische wijsbegeerte toegedaan.
villa, digt bij de zamenvloeijing van beide rivie- Voor haar schreef Diogenes Laertius zijne „ leren (cic . LEGG . 2, 1. en meerm. in zijne brieven, vensbeschrijvingen der wijsgeeren." -- 3) A. Fadia,
SAL. JUG. 63.).
dochter van der vrijgelaten Q. Fadius, vrouw van
Arretium, ' App ITtov, t. Arezzo, een der aan den drieman M. Antonius. — 4) A. Fadilla : a)
steden van Etrurië, oost--zienljkstvadI2 vrouw van Aurelius Fulvius, moeder van Antoniwaarts tegen de .Apennijnen gelegen (Lrv. 9, 37. nus Pius; b) dochter van keizer Marcus Aurelius
10, 37.), belangrijk in den tweeden punischeil oor en Faustina, zuster van Commodus.
een romeinsche colonie en municipium;-log,ater
Arriánus, 'Apptavó;, uit Nicomedië in Bithyvan hier was het geslacht der Cilnii afkomstig, de nië, werd in 't jaar 136 n . C. door Hadrianus tot
stamvaders van Maecenas. De stad lag bij de stadhouder van Cappadocië benoemd en overwon
bronnen van den Arnus in een zeer vruchtbaar de Alanen, die zijne provincie aanvielen. Antooord, was bloeijend en rijk, beroemd door indus- ninus Pius eerde hem niet minder dan Hadrianus
trie, vooral wapenfabrieken en fraai bewerkt aar - deed en bevorderde hem tot hoogere waardigheden.
dewerk, met name arretijnsche vasen, welke sedert Hij stierf in Nicomedïë, waar hij de laatste jaren
Augustus tot in de 7. eeuw zeer gezocht waren. zijns levens had doorgebragt. Zijn hoofdwerk is
Zij waren uit fijne porseleinaarde, zwart en rood, de geschiedenis van den veldtogt van Alexander
smaakvol bewerkt en met figuren versierd, en den G., Anabasis geheeten, naar Xenophons modienden zoowel voor de benoodigdheden des le- del, dien hij in vorm en stijl gelukkig navolgde.
vens als voor sieraad en weelde.
Reeds de ouden hielden dit werk voor het best
Arrha en arrhábo, dppc^3wv, ook arra en geslaagde over den grooten koning. Hieraan sluit
arrabo geschreven, het geld dat bij het sluiten van zich zijn geschrift over Indië ( 'Ivotx j, Indica).
een zakelijk contract, gewoonlijk bij koop en ver- Behalve deze beide werken bezitten wij van hens
koop, bij voorbaat gegeven werd, het handgeld, nog een opstel over de jagt (Kuvr-pyrtxó; ), een
de godspenning, waardoor de verpligting bewezen periplus van de zwarte zee, een leerboek over de
werd. Het verschilt van pignus, pand, hierin, dat taktiek, buitendien wijsgeerige geschriften, waarin
dit na het vervullen der verpligting teruggegeven, hij als een leerling van Epictetus en een aanhanarrha daarentegen bij de betaling in rekening ger der Stoa verschijnt. Daartoe behooren de
werd gebragt. Soms beteekent het ook pand, ook philosophische verhandelingen in 8 boeken (& ccrptde bruidschat bij verlovingen.
1 c 'E uxTrjrau) waarvan nog 4 aanwezig zijn, en
Arrliephoria, Tá 'Appr^cpópta, een feest in het & ' ttpl&ov 'E7ttxt1(rou, een kort begrip der
Athene ter eere van Athene, beschermster van zedekunde. Een groot gedeelte zijner werken is
den landbouw, gevierd in de maand Scirophorion. verloren gegaan, waaronder zeker zijne geschiedeVan vier meisjes tusschen de 7 en 11 jaren nis der opvolgers van Alexander (Tá .taT& 'AXg^av(tippi y0pot, &ppr^pópot), die in de zinnebeeldige 6pov) het belangrijkste was; wij bezitten daarvan
tempeldienst der godin op den burg ingewijd wa- nog slechts een fragment in de bibliotheek van
ren, droegen twee gedurende den nacht voor het Photius.
feest vaatwerk met onbekenden inhoud naar eene
Arrius, Q., versloeg in den slavenoorlog den
omheinde plaats, niet ver van den Aphroditetem- aanvoerder der weggeloopen slaven, Erixus, doch
pel in den tuin gelegen, waar zij vervolgens in werd door Spartacus overwonnen. Hij was iemand
,

.
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zonder eenige verdiensten, uit lagen stand opge- hem uit de handen van Clytaemnestra (PIND. PITH.
klommen. Beroemd was de prachtige maaltijd, die 11, 18.). -- 2) Dochter van Ptolemaeus Lagi en
bij het lijkfeest zijns vaders aan het volk werd ge- Berenice, trouwde met Lysimachus en kreeg van
geven (HOR. SAT. 2, 3, 86.). Zijne zonen, C. en hem in eigendom Heraclea met haar gebied. Na

M. Arrius waren beruchte ligtmissen (HOR. t. a. den dood haars gemaals leefde zij eerst te Ephe
sus, vervolgens in Macedonië in de versterkte stad
Cassandria, van waar zij door Ptolemaeus CerauArrogatfo, z. adoptio.
Arruntius was onder Augustus in 't jaar 6 nus verdreven werd, die ook hare beide jongste
n. C. consul, en werd door den stervenden keizer zonen liet ombrengen. Later werd zij de vrouw
aangewezen als de waardigste, om de eerste plaats van haren broeder Ptolemaeus Philadelphus (.JUSTIN.
in het rijk te bekleeden. Tiberius vreesde den rij- 24, 2, 3.). --- 3) Dochter van Lysimachus, ook geken, beschaafden en standvastigen man en stond trouwd met Ptolemaetis Philadelphus, tegen wien
hem daarom zelfs niet toe, om zijne provincie zij, uit haat tegen zijne zoo zeer door hem beHispanië zelf te besturen. Kort voor den dood minde zuster Arsinoë, eene zamenzwering smeedde,
van Tiberius stierf hij, door Sejanus en Macro waarvoor zij met verbanning naar Boven -Aegypte,
vervolgd, een vrijwilligen dood, door zich de ade- gestraft - werd. Haar oudste zoon was de latere
ren te laten openen, 37 n. C. (TAC. ANN . 1, 13. koning Ptolemaeus Euergetes. — 4) Vrouw van
Mages, koning van Cyrene, wilde hare dochter
6, 48.).
Armaces, 'Apadxi , 1) perzisch legerhoofd Berenice die met Ptolemaeus Euergetes verloofd
(AESCH. PERS . 991.). -- 2) Naam van verscheiden was, aan den zoon van Demetrius Poliorcetes uit
doch werd zelf op hem verliefd en-huwelijkn,
parthische koningen : a) A r s a e e s I., eerste koning
der Parthen en stichter van het koninklijk stam- wekte daardoor zoo zeer den toorn van het volk
huis der Arsaciden, Scyth van geboorte, vol op, dat men haar minnaar in hare armen vermoordanderen uit het geslacht der Achaemeniden;-gens de (JUSTIN . 26, 3.). -- 5) Dochter van Ptolemaehij was onderstadhouder in een gedeelte van Par- us Euergetes, gehuwd aan haren broeder Ptolethië, onder den syrischen koning Antiochus II., maeus Philopator, een krijgshaftige vrouw, die in den
maakte een opstand tegen den wreeden stadhouder slag bij Raphia met haar gemaal tegen de Syriërs
Agathoeles, bragt hem om, verdreef de Syriërs en vocht. Uit wantrouwen liet hij haar vermoorden
Macedoniërs, maakte zich onafhanklijk en werd (JUSTIN . 30, 2.). -- 6) Zuster van Ptolemaeus Diode stichter van een klein rijk rondom de stad He- nysus, werd gedurende diens gevangenschap
catompylus, 256 v. C. b) A r s a c e s II. (Tiridátes) door Caesar als koningin erkend (HIRT. B. ALEX.
veroverde het overige gedeelte van Parthië, over- 23, 32.); Antonius liet haar later te Miletus ter
won Seleucus II. van Syrië (232 v. C.) en was de dood brengen.
Arsinoe, 'Apatvoi, naam van verscheiden
eigenlijke grondlegger van de onafhanklijkheid
van Parthië. c) Arsaces III. werd in 216 v. C. steden sedert de opvolgers van Alexander den G.,
door Antiochus den G. overwonnen en verjaagd, als de merkwaardigste noemen wij : 1) A. op de
doch na den vrede in het bezit van zijn rijk ge- N. kust van Cyprus tusschen kaap Athamas en
laten. d) Arsaces IV. koning sedert 209. I)e Soloe met een heilig woud van Zeus. -- 2) A.
overige parthische koningen dragen allen, behalven in Cilicië niet ver van kaap Anemurium, t. Softahun eigen naam, den bijnaam of titel van Arsa- Kalessi. — 3) Hoofdstad van het district Arsindices. A r s a c i d a e heeten de gezamenlijke konin- tes in Midden-Aegypte, in een vruchtbaar oord,
gen die, van 256 v. C. tot 226 n. C, over Parthië niet ver van het meer Moeris; vroeger heette zij
geregeerd hebben, waarvan de laatste Artabanus Crocodilopolis (HDT. 2, 148. DIOD. 1, 89.). —
4) Havenstad van het district Heroopolites in MidIV. was.
Arsac'a, 'Apaax(a, belangrijke stad in Medië, den-Aegypte aan de arabische golf, door Ptolemae500 stadiën van de zoogenaamde caspische poort, us Philadelphus gesticht en ter eere zijner zuster
niet ver van de stad Rhagae, waarom zij ook aldus genoemd.
Artabanus, 'Ap rdpavos, 1) broeder van DaRhagéa heette. Seleucus Nicator liet haar na een
aardbeving herbóuwen, onder den naam Euro- rius Hystaspis, die hem den togt tegen Griekenpus ; in de parthische oorlogen weder verwoest, land afraadde (HDT . 4, 83.), oom van Xerxes voor
wien hij met hetzelfde doel de beroemde krachtige
werd zij door Arsaces herbouwd.
ArsamosKta, stad in het armenische land- redevoering hield in den verzamelden raad der
schap Sophene, tusschen den Euphraat en de perzische grooten (EDT. 7, 10.). — 2) Gunsteling
bronnen van den Tigris (TAC . ANN. 15, 10.). De van Xerxes en bevelhebber zijner lijfwacht, uit
hier stroomende zuidelijke arm van den Euphraat Hyrcanië, vermoordde zijn beschermer en meester
465 v. C., doch werd door Artaxerxes, tegen wien
heette Arsanias (PLOT. LUCULL . 31.).
Arses, "Apa^s, N 46 is, 'Odpar, jongste zoon hij dergelijke plannen koesterde, ter dood gebragt
p. 243.).

.

van den perzischen koning Artaxerxes III., werd
door den gesnedene Bagóas, die zijn vader vergiftigde en zijne broeders, op een na, vermoorden

liet (ARR . 3, 19.), op den troon geplaatst (339 v.
C.), doch na eene regering van 2 jaren door denzelfden booswicht vermoord (ARR. 2, 14.).
Arsia, 1) grensrivier tusschen Boven-Italië en
Illyrië, t. Arja, met een gelijknamige stad. -- 2)
A r sla Si l v a, woud in Etrurië op de grenzen van
Latium, bekend door het gevecht tusschen de Romeinen en de Tarquinii, 509 v. C. (LIv. 2, 7.
O^paov á'Xos bij PLUT. POPL. 9.).
Arnino , 'Apatvói, min van Orestes, redde

(JUSTJN. 3, 1.).

Artabazánes, 'Aptc c cvr^s, oudste zoon
van Darius Hystaspis, halfbroeder van Xerxes,
betwistte dezen de regering, doch moest voor hem
bukken.
Artabázus, 'A pTcC3a^o;, 1) een der perzische
veldheeren in den oorlog van Xerxes tegen Griekenland, belegerde en veroverde Olynthus, voegde
zich vervolgens bij het leger van Mardonius en
trok, na den ongelukkigen slag bij Plataeae , met
40000 man in aller ijl te land terug naar Byzantium. Xerxes gebruikte hem later als middelaar
bij zijne onderhandelingen met den spartaanschen
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koning Pausanias (NEP. PAUS. 5 . HDT . 7, 66. 9, oprukken. Zijn rijk ging verloren. Later kreeg
41, 81. TRUC. 1, 129.). — 2) Veldheer van Ar- hij zijne vrijheid terug en ook zijne dochter die
taxerxes II. Mnemon, die zich 't eerst in den oor Augustus in handen gevallen was; zijne bezittintegen Datames onderscheidde; later tot sa--log gen schijnt hij echter niet allen weer gekregen te
traap van Syrië benoemd, stond hij op tegen koning hebben (PLUT . ANT . 53, 61.)
Artaxerxes III.Ochus in 356 v. C., waarbij zijne zwaArtaaista, ta Ap rc uTa, hoofdstad van
gers Mentor en Memnon, twee Rhodiërs, hem hiel- Groot- Armenië, gesticht door den armenischen koen. De koning overwon hem door verraad en ning Artaxias, gedurende het verblijf van Hannibal
kreeg hem in handen, echter spaarde hij hem het bij hem, aan den noordelijken oever van den
leven en schonk hem zelfs de vrijheid terwijl zijne Araxes. Hoe sterk ook door hare ligging werd
zwagers den strijd gelukkig voortzetten. Later de stad toch meermalen veroverd en verbrand
vlugtte hij, nadat een tweede opstand mislukt was, (TAC . ANN. 6, 33. 13, 39, 41. 12, 50.) , tot dat Tinaar Philippus van Macedonië, doch mogt door de ridates haar herbouwde en ter eere van Nero Nebemoeijing van Mentor terugkeeren Trouw en ronia noemde.
ijverig diende hij koning Darius Codomannus, en
Artaxerxes, 'ApTc perk, (volg. ZIDT. 6, 93.
stond daarom zeer in gunst bij Alexander, die z. v. a. o µ&i'us 'Ap ^j ïo;), perzische koningsnaam:
zelfs een dochter van Artabazus, Barsine, ten hu- 1) A. I. Longimanus (Maxp6 np, langhand) werd
welijk nam (DIOD. 16, 22 en v. CURT, 6, 5. ARR. na den moord zijns vaders Xerxes in 465 v. C.
2, 23 en v.
koning van Perzië (JUSTIN . 3, 1.). Hij had met vele
Artaeie, 'ApTuxlr, 1) bron hij de Laestry- opstanden, zoowel van zijne eigene bloedverwanten
gonen (HOM. OD. 10, 108.); --- 2) bron in de nabij als van de naar onafhanklijkheid strevende groobij de stad en den berg Artace-heiclvanCyzus ten en der onderworpen volken te kampen. In
('ApTáx); de stad werd door de Perzen verwoest 462 stonden de Aegyptenaren op, eerst onder Ina(EDT. 6, 33.).
rus, vervolgens onder Amyrtaeus en streden met
Artaei, 'Ap Latot, zoo noemden zich, vol- atlieensche hulp, tot dat in 449 de vloot van Cimon
gens HDT . 7,61., de Perzen, welligt een appellatief, een overwinning op de Perzen behaalde bij Salaz. V. a. helden, naar het perzische aria, groot.
mis op Cyprus (TRUC . 1, 104, 112.). Niet minder
Artaphernes, ' ApTapgpv, broeder van gevaarlijk was de opstand van Megabyzus satraap
Darius Hystaspis, stadhouder van Sardes (EDT. 5, van Syrië, die in toorn ontstoken was over de ter
25.) ; meer bekend nog is zijn zoon, die als be- dood brenging van den gevangen genomen Inarus;
velhebber met Datis deelnam aan den tweeden slechts door toe te geven kon Artaxerxes dien meester
togt tegen Griekenland en den slag bij Marathon worden. De koning stierf in 425 v. C. — 2) A.
II. Mnemon, zoon van Darius II. Nothus, kwam
(HDT. 6, 84.).
Artaanum, ("Apzx ►ivov, PTOL .) het tegenes. in 405 aan de regering. Minder door zijn moeder
Würzburg in Beijeren, volgens anderen de oude Parysatis bemind dan zijn broeder Cyrus, geraakte
veiting door Drusus op den Taunus aangelegd en hij niet dezen, dien Darius bij zijn sterven tol stad
Voor-Azië benoemd had, in een bloc--houdervan
door Germanicus op nieuw versterkt (TAC. ANN. 1,
digen strijd over den troon, door Xenophon in
56.), welligt Salburg bij Homburg.
Artavaseles, (bij de Grieken Artabazes), 1) zijne anabasis beschreven. Cyrus delfde ondanks
zoon van Tigranes I. en koning van Groot-Arme- de hulp zijner grieksche huurtroepen, in 401 in
nië, bood Crassus zijn hulp aan op diens togt tegen den beslissenden slag bij Cunaxa, het onderspit
de Parthen, doch werd door den koning der Par- en sneuvelde daar. Hierna werd Artaxerxes in
then Orodes geslagen, zonder dat Crassus hem bij oorlog gewikkeld met de Spartanen, die de ionisloot vrede met de Parthen (PLUT. CRASS.-stond,e sche steden te hulp kwamen (PLOT. ART . 3.). De
19-22.). In 36 v. C. leverde hij aan Antonius koning Agesilaus koesterde toen reeds het voortalrijke hulpbenden tegen de Parthen, doch verliet nemen, om liet perzische rijk te veroveren, doch
hem trouwloon, weshalve Antonius in 34 hem den het gelukte den koning der Perzen, door omkoooorlog aandeed, gevangen nam en zijne zegepraal ping en het verwekken van onlusten in Grieken
zelf, het gevaar af te wenden. De inwendige-land
in Alexandrië met zijn persoon luister bijzette.
Vier jaren later liet Cleopatra hem ombrengen (VEL - zwakheid van het perzische rijk openbaarde 'zich
onder dezen, anders krachtigen koning zoo duideLEJ. 2, 82. TAC. ANN, 2, 3. PLUT. ANT. 50, 51.).
2) Zoon van den vorige, moest voor de Romeinen lijk, dat hij den tyran Evagoras van Cyprus eerst
de vlugt nemen tot de Parthen, die hem weder na een strijd van 8 jaren (376) cynsbaar kon maherstelden (TAC . ANN . 2, 3.), werd echter later bij ken (DIOD . 15, 9.); Aegypte viel op nieuw af
eene zamenzwering gedood, voor dat een tegen en maakte zich onafhanklijk, andere provinciën
hem afgezonden romeinsch leger de grenzen van gehoorzaamden slechts in naam. Onder de koArmenië bereikte (VEL LEJ . 2, 94.). -- 3) Koning van ninklijke familie woedde moord en bloedvergieten, en
Medië, tijdgenoot van den eersten Artavasdes van des konings oudste zoon, Darius, tot erfgenaam van
Armenië, ondersteunde de Parthen in den oorlog den troon bestemd, kon toch des vaders dood niet
tegen Antonius en versloeg een romeinsch leger afwachten en stond hem naar het leven, weshalve
geheel, terwijl Antonius zijne hoofdstad belegerde hij op bevel van den vader met den dood gestraft
(PLUT . ANT. 38.). Ook Antonius streed ongelukwerd. Artaxerxes stierf in 362, van verdriet over
kig tegen hem ; doch in 't jaar 35 v. C. sloot hij de gruwelen in zijne familie. -- 3) A. III. Ochus,
met Antonius een verbond tegen Armenië en ver zoon van den vorige, roeide bijna zijn geheele fazijne dochter aan een der zonen van An--lofde milie uit (JUSTIN . 10, 3.), onderwierp Aegypte en
tonius bij Cleopatra. Met romeinsche hulptroepen Phoenicië, overwon den satraap Artabazus, in
sloeg hij de Armeniërs en Parthen, doch leed de beide ondernemingen geholpen door grieksche
nederlaag en geraakte in hunne magt, toen hij buurtroppen (350 v. C.). Vervolgens gaf hij zich
gedwongen was de romeinsche troepen en een geheel over aan den invloed van den aegyptischen
gedeelte der zijnen tot hulp van Antonius te laten gesnedene Bagias, die hein in 338 v. C. vergif'

;
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nadat haar broeder zonnegod geworden is. De
dienst van Artemis is meestal met die van Apollo
verbonden. In Arcadië daarentegen verschijnt zij
zonder haar broeder als jagtgodin onder de nymphen, in bosschen en bij bronnen vereerd. Op
vele plaatsen, als te B r a u r o n in Attica, te Sparta onder den naam 'Op^t'a, de regtopstaande, werde n haar in de oudste tijden bloedige menschenoffers
gebragt. Deze werden later afgeschaft; doch nog
altijd werden op hare feesten te Sparta knapen
gegeeseld, zoodat het bloed het altaar besproeide.
239 n. C.
Artaxias, ' ApTn (ac, eer ste koning van Groot- Deze bloeddorstige godin heette ook de T a u r iArmenië, vroeger stadhouder dier provincie onder s c h e, want men geloofde dat I p h i g e n i a, dochAntiochus den G . ; nadat deze in 190 v. C. door ter van Agamemnon (de godin zelf droeg te Herde Romeinen overwonnen was, maakte hij zich mione den naam van Iphigenia), en O r e s t e s de
onafhanklijk. Door Antiochus Epiphanes beoor- dienst der godin uit Tauris, waar eene dergelijke
loogd, werd hij gevangen genomen en in ketens godin als Artemis door menschenoffers vereerd
geklonken. Alle volgende koningen van Armenië, werd (HDT. 4, 103.), naar Griekenland hadden over-

tigde. -- 4) A. stichter van het nieuw -perzische
rijk en van de dynastie der Sassaniden uit lagen
stand, stootte, op volwassen leeftijd, den parthischen koning Artabanus in 225 n. C. van den
troon, onderwierp de naburige volken (HERODIAN .
6, 2.) * en begon vervolgens het romeinsche rijk
aan te vallen. Alexander Severus trok wel tegen
hem op en bragt hem groote verliezen toe, doch
kon verder niets tegen hem uitrigten. Sedert hield
Artaxerxes , zich echter rustig tot aan zijn dood

dat nimmer meer onder Syrië kwam, dragen den gebragt. De e p h e s i s c h e Artemis was eene aziatische natuurgodin, die wegens hare alvoedende kracht
naam Artaxias.
Arteinidórus , 'Ap ^Ep.ídwpos, naam van ver - met de grieksche Artemis vereenzelvigd werd.
scheiden schrijvers : 1) taalgeleerde te Alexandrië Artemis werd gewoonlijk afgebeeld als een slanke,
omstreeks 230 v. C., die over het dorisch dialect snelvoetige jageres, in een kort jagtgewaad, met
schreef en de bucolische dichters verzamelde. — boog en pijlkoker. Hare gelaatstrekken zweemen
2) Reiziger en aardrijkskundige uit Ephesus, om- naar die van Apollo. Als godin der maan draagt
streeks 100 v. C., die zijne zeereizen in de middel zij een lang gewaad, een sluijer over het hoofd,
beschreef in een werk van-landscheroz de halve maan boven het voorhoofd en fakkels
11 boeken, flap(7rXo►u of I'swypacoo►Sµsva geheeten, in de handen. -- De romeinsche Diana was even
dat ook door Strabo en Plinius gebruikt is ; wij als Artemis een licht- en levenbrengende godin;
bezitten er slechts fragmenten van, benevens een zij werd daarom met deze vereenzelvigd en ver
letterkunde al de eigenschappen, wel--kregind
uittreksel door Marcianus van Heraclea. -- 3)
Tijdgenoot van Hadrianus en der Antonijnen uit ke Artemis bij de latere Grieken bezat. Zij was
Ephesus, naar de geboorteplaats zijner moeder godin der jagt, der geboorten (Lucina), der maan
o [1aX&cav6-, geheeten; hij schreef 'Ovstpoxp t xá in en als zoodanig gelijk aan Hecate. De dienst van
5 boeken, om de waarzeggingskunst uit droomen Diana was door latijnsche plebejers naar Rome
door feiten te bevestigen ; tevens is het een tafe- gebragt ; daarom was zij voornamelijk de bereel van de zeden zijns tijds en bevat zeer veel schermgodin der plebejers en tevens der slaven,
ter wier eere op den Aventinus, den hoofdzetel
voor de mythen der oudheid.
Artemis, "Api rz u (van &pTSµrjs), Diana, der plebs, door Servius Tullius, den vriend der
dochter van Zeus en Leto (Latona), zuster van lage volksklasse, een tempel gebouwd was (AvenApollo (z. a.), is het vrouwlijk tegenbeeld baars tina). Te Aricia (z. a.) had zij eene bloedige
broeders ; echter zijn eenige eigenschappen in het eerdienst, weshalve men deze godin voor de tauwezen van Apollo bij haar meer of minder ont- rische Artemis hield en verhaalde dat haar dienst
wikkeld dan bij hem. Even als Apollo zendt zij door Orestes hierheen gebragt was, of door Hipmet hare pijlen dieren en menscllen, vooral vrou- polytus, den zoon van Theseus, die door Aescuwen, een plotselingen dood toe (HOM. OD . 11, 172. lapius uit den dood opgewekt en door Diana naar
L. 24, 606.) ; doch zij is ook eene beschermende, Aricia gevoerd was, waar hij onder den naam
heilaanbrengende godin (atTstpa, So sp it a). Met V i r b i u s geregeerd zou hebben (VIRG. AEN . 7,
het dierlijk leven is zij in naauwere betrekking 761. OVID . FAST . 3, 263. 6, 731 . MET . 15, 497.).
Artemisia, ' ApTE^u (u, 1) beroemde deelgegebleven dan haar broeder, die zijne werkzaam
vooral aan het geestlijk leven gewijd heeft.-heid noote van den togt van Xerxes, koningin van HaZij is het, die een krachtvol en jeugdig natuurle- licarnassus en eenige andere steden van Carië,
ven schenkt, licht en leven aanbrengt, eene godin langs de kust van Klein -Azië, voerde zelf het beder geboorten (siXsiDuca) en opvoedster der jeugd vel over h are 5 schepen, en betoonde in den slag
(xopoTpópoc), zij verzorgt en verpleegt kudden en bij Salamis veel moed en beradenheid (HDT . 7,
wild. Zij bemint de dieren des wouds, doch zij 99. 8, 68 en v.). -- 2) Carische vorstin, zuster
vervolgt ze ook ; vergezeld van boschnymphen en tevens vrouw van Mausolus, vereerde het aan
doorkruist de jagende, zich met pijl en boog ver
godin berg en woud (oD. 6,-makend(ioygcp)
102.). Het vrije leven in de natuur is haar ver
liefde nooit overwonnen is zij, als-mak;dore
Apollo, ongehuwd gebleven. Deze voorstelling
eener maagdlijke jageres is bij Artemis eigenaar
ontw ikkeld (dc'porgpa), terwijl bij Apollo deze-dig

eigenaardigheid geheel op den achtergrond treedt.
Daarentegen vinden wij andere eigenschappen van
Apollo, zoo als zijne betrekking op de toon- en
voorspellingskunst, bij Artemis slechts in flaauwe
trekken terug (I-IYMN . IN DIAN. 15. PIND. NEM• 9, 5.).
Als godin der maan en Hecate verschijnt zij eerst,

haren man na zijn dood, door het-denkva
oprigten van dat beroemde Mausoleum, waarin
zijne asch bewaard werd en dat 'tot de 7 wonde ren der oude wereld gerekend werd (VAL. MAX.
4, 6, 1. DIOD . 16, 36 en v.). Zij stierf in 350 v. C.

na niet lang geregeerd te hebben. •,

Artemisium, 'APtsµiatov, 1) 't^ndtong en
kust in het N. van Euboea, met een tempel van

Artemis, bekend door een zeegevecht tusschen de
Grieken en Perzen, 480 v. C. , (HDT . 8, 9 en v.). —
2) Berg en tempel bij Oenoe in Argolis, 5400 v.

hoog.

ro?ayavov, b r o o d koek,
A rtóláganum, 4
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een gebak uit meel, wijn, melk, olie, vet en pe- in den beginne handlangers der artsen, die of inper; l ag a n u m daarentegen een koek uit meel en wrijvingen deden, of door ligehaamsoefeningen,
met een strengen leefregel gepaard, genazen, maakolie, een soort van pannekoek.
'A p r o n w' k t ó E y, broodverkoopsters; het brood, ten later eene afzonderlijke klasse uit.
van weit of gerst gemaakt, werd meestal niet aan
Aruns, 'Appovvs, etruscisch woord, dat jongste
eigen huis gebakken, maar op de markt van koop zoon beteekent, terwijl de oudste Lars of Lar heetgekocht. Deze schijnen zich door hare-vrouwen te. 1) Broeder van Tarquinius Priscus . -r- 2) De
vaardigheid in schelden en schimpen onderschei- jongste zoon van Tarquinius Superbus, die in een
den te hebben (?,00p^i6 ac c c rip up ro;cuXccus, tweegevecht met Brutus sneuvelde. — 3) Zoon
van Porsena. — 4) Een etruscisch wigenelaar.
ARISTOPH. RAN. 857.).
Artopta, ij ron r r^, een pan, waarin fijn brood
Aruntius, ook Arruntius, (z. a.).
gebakken en nog warm opgedragen werd.
Aruspices, z. haruspices.
Arvales fratres, arvaalsche broeders, een
Artsen, iarpo(, medici, werden reeds in de
oudste tijden in Griekenland gevonden en hoog collegie van 12 pr iesters te Rome, over welks ingeacht, zelfs voor heilig gehouden, (gelijk dan ook stelling z. A c c a L a r. Hun ambt was levenslang
de genees- en waarzeggingskunst als naauw met en kon door verbanning noch gevangenis verloren
elkaar verbonden werden beschouwd), in 't bijzon gaan. Als toeken hunner waardigheid droegen ze
evenwel de wondheeler , buiten welke Home--der korenarenkransen met witte wollen banden (infurus geene artsen kent. De godenarts Paeëon is lee) om het hoofd en hielden jaarlijks op de Idus
bij hem nog werklijk van Apollo onderscheiden; van Mei een plegtigen omgang langs het oude
doch buitendien treedt onder de menschen voor grondgebied van Rome, onder her offeren van wijn
voorgrond, dien alle-namelijkAscupodn en wierook, om zegen en vruchtbaarheid voor de
volgende artsen als hunnen ;rpO 'ovos beschouwen akkers af te smeeken. Daarbij zongen zij onder
(PLAT. SYMP. p. 686. R. P. 3, 406.) , benevens zijne een dansmarsch een ouderwetsch lied in saturnibeide zonen Podalirius en Machaon, die aan den sche maat. Dit priestercollegie bleef bestaan tot
trojaanschen oorlog deel nemen. De groote over- in de 4. eeuw n. C.
vloed van artsen in Aegypte, door Herodotus (2,
Arverni, een der magtigste celtische volkstam84. 3, 129 .) zoo geroemd, heeft klaarblijklijk be- men in het tegenwoordige Auvergne (Dep. Puy
trekking op de strenge diaetetische levenswijze, die de Dome, Canthal en Haute-Loire) (cAEs. B. G. 1,
ieder daar moest in acht nemen. In geheel Grie- 45. 7, 7, 8.). Hunne hoofdstad was Nemossus, lakenland bleven zij zeer in aanzien, waartoe zij in ter Augustonemetum, t. Clermont.
Rome nimmer konden geraken ; in vele staten waAra, burg, in den tijd van de eerste romein
ren openbaar bezoldigde, en buitendien nog andeoorlogen met de steden van Italië, was in-sche
re, die voor loon (a c Lpa, L tpaia), dat zij zich elke meer of min aanzienlijke stad een burg, die
soms vooruit lieten betalen, hunne kunst uitoefen- door zijne ligging op eene rots of eene door kunst
den, terwijl zij of in hun iaTpziov bezoek afwachtten opgeworpen hoogte niet alleen genoegzaam beveiof zelf de zieken gingen opzoeken. De genezing ligde tegen een vijandelijken aanval, maar ook bij
van zich zelven naar vaste algemeene voorschriften Bene plotselinge overrompeling de bewoners der
en regels (kcrpsusa}at x=Ta ypá^ tp aTa), zonder op omstreken een veilig toevlugtsoord aanbood. i)e
elks persoonlijkheid te letten, verwierpen de Grie- arx te Rome behoorde zeker niet tot het capitool,
ken geheel en al; de Romeinen daarentegen, die maar wordt door Cicero en Livius er uitdruklijk
op het voetspoor van den ouden Cato er gaarne van onderscheiden, hoewel beide op denzelfden
een handboek met allerlei voorschriften op na heuvel, den mens Tarpejus, lagen. Deze coons
hielden, gaven er over 't algemeen de voorkeur wordt echter wegens de groote belangrijkheid van
aan. Bij de Grieken werd deze zaak niet ernst het capitool ook coons Capítolinus genoemd. Later
en naauwgezetheid behandeld, en liet schijnt dat verdween elk onderscheid tnsschen de arx en het
een arts wegens verzuim en onbedachtzaamheid capitool, weshalve TAO . 13r5T. 3, 69, 78. arcein
ter verantwoording kon geroepen worden. Allen Capitolii en 71. Capitolinae arcis , fores zegt.
hadden concessie van den staat noodig en moesten
Arzanéne, 'Ap u'd ^v 1, een landschap van
het bewijs leveren dat zij een kundigen leermeester Groot-Armenië, een gedeelte van het oude Gorgehad hadden
Inrigtingen voor pharmacie en dyéne, ten Z. door den Tigris, ten W. door de
.

apotheken, zoo als bij ons, had men er niet, zij
moesten dus de artsenijen zelf bereiden ; de kwak
(verg. HOR. SAT.-zalverswinkdcpufoî?r
1, 2, 1.) hebben daarmede niets te maken. Lijk openingen of secties komen zelden, met een weten
doel zeker nimmer, voor. Eerst later-schaplijk
werd de kunst in meerdere deden gesplitst: oog
(ook bij de Romeinen ocularii), tandartsen,-artsen
enz. Tot de beroemdste behooren Hippocrates
te Athene, Democedes van Croton, die een zeer
hooge bezoldiging trokken, Antonius Musa, aan
het hof van Augustus en a. In 219 v. C. kwam
de eerste grieksche arts Archagathus te Rome en
maakte daar veel opgang ; evenwel bleef de kunst
lang in mistrouwen en verachting, en werd ten
tijde van Plinius alleen door vreemden uitgeoefend; slaven en vrijgelatenen van beproefde trouw
moesten voor huisartsen dienen. Eenigen waren
uitsluitend wondheelers (vulnerarii); de iati•aliptae

rivier Nymphius begrensd (EUTROP. 6, 7.).
Asander, "Aaavópos, zoon van Philotas, nam
deel aan de krYjgstogten van Alexander den G.,
werd na diens dood stadhouder van Carië (JUSTIN .
13, 4. CURT. 10, 10.), streed in 315 v. C. tegen
Antigonus, aan wien hij zich in 313, hoewel
slechts voor korten tijd, moest onderwerpen.
Asarótum, 'Aa pwTov, een met mosaik zoo
ingelegde vloer, dat de weggeworpen overblijfselen
van eon maaltijd er op afgebeeld waren, die daar
er uitzag alsof hij „ niet geveegd" was. So--dor
sus van Pergamum vervaardigde er van bijzondere
schoonheid.
Asbestus, cía^ ea pos, (onbrandbaar, namelijk
lapis), een graauwe steen, de amiant of bergvlassteen, uit welks vezels men reeds in de oud
asbestinum Sc. linuin, het onbrandbare-heidt
lijnwaad, vervaardigde, hetwelk vooral door de
Romeinen gebruikt werd om er die kostbare lijk-
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kleeden van te iveven, waarin men de dooden
wikkelde, als zij op den brandstapel gelegd werden, opdat hunne overblijfselen met de asch van
het hout vermengd werden.
Asbolus, "Aa^oXo , 1) Centaur, die op de
bruiloft van Pirithous tegen de Lapithen vocht
en later door Hercules gekruisigd werd. — 2 Een
der honden van Actaeon, de zwartharige.
Ascaláphus, 'AaxrcXacpos, 1) zoon van Ares
en Astyoche, broeder van Ialmenus, koning van
Orcholnenus, Argonaut, minnaar van Helena,
streed voor Troje, waar hij sneuvelde (xoM. IL. 2,
511. 13, 518.). Volgens eene andere sage werd
hij of zijn broeder na de verwoesting van Troje
koning van het eiland Aretias in den Pontes Euxinus. -- 2) Zoon van Acheron, die Persephone,
toen zij van de granaatappelen gegeten had, verklikte, en daarom door I)enneter of Persephone in
een uil (^ c Aapos) veranderd werd (OVID. MET.
5, 538.).

.A seálon, 'AaxccXcov, stad der Philistijnen in
Palaestina aan de Middellandsche zee, met een
overoud heiligdom van Aphrodite (BIDT. 1, 105.),
t. Ascalán.
Ascania, 'Aaxavka, 1) stad en landstreek aan
het zeer vischrijke ascanische meer (t. meer van
Isnik) bij Nicaea in Bithynië (Hoes: IL. 2, 863.). —
2) Zontruleer (t. meer van Burdur) in Phrygië op
de grenzen van Pisidië, in de nabijheid van Anana, waarbij nog een ander meer lag (ARR.
1, 29, 1.).

Ascanius, 'AaMxcvto;, zoon van Aeneas en

Creüsa (VIRG. AEN . 2, 666.) bij de Romeinen
Iulus geheeter, en voor den stamvader gehouden
van het Julische geslacht. Volgens sommigen regeerde hij later over Troje, volgens anderen ver
hij zijn vader naar Italië en heerschte daar-gezld
na diens dood over de Latijnen en de door hem
gestichte stad Alba Longa (LIV. 1, 3.).
Aseiburgium, stad der Gugerni in Gallia
Belgica, wier stichting de sage aan Ulysses toeschrijft, welligt een van de 50 kasteelen van DruSUS (TAC. GERM. 3. RIST . 4, 32.) ; t . Asburg bij
Meurs, of Essenberg tegenover Duisburg.
Asconius, volledig Q. Asc. Pedianus, de beroemde uitlegger van Cicero, geboren te Patavi-

um, 3 v. C. of nog iets vroeger, schreef onder de
regering van Claudius of Nero, en zou in 88 n.
C. gestorven zijn, na de laatste 12 jar en zijns levens blind geweest te zijn. Zijne historische were
ken zijn voor ons verloren gegaan; van de belangrijke verklaringen van Cicero's redevoeringen,
die hij voor zijne zonen schreef, zijn in de bibliotheek te St. Gallen 1416 fragmenten op 9 rede
gevonden, evenwel gedeeltelijk bedorven.-voering
Zij behooren tot de divinatia in Caecilium, de redevocringen tegen Verres 1-3, die tegen Piso, voor
Cornelius, Scaurus, Milo en in toga cand. Die op
de redevoeringen tegen Verres verraden evenwel
een lateren oorsprong en zijn misschien uit de 4.
of 5. eeuw.
Aselepiad.es, z. anthologia graeca.
Asclepius, 'AaxXrlîrco;, z. Aesculapius.
Aseordus, "A6xop os, rivier in Macedonië,
ontspringt op den Olympus, en ontlast zich in de

rige rijk in wijn en graan (ovID. EX. PONT. 4, 14.).
Aseulum, "AaxX,ov, 1) hoofdstad van het
landschap Picenum in Midden - Italië, later municipium, in den oorlog der bondgenooten verwoest,
vervolgens weer opgebouwd, t. Ascoli in de mark
Ancona, op een berg, waar langs de Truentus
(Tronto) stroomt (CAES . B. C. 1, 15. cie. SULL. 8.).2) Stad in Apulië, t. Ascoli di Satriano, ten 0.
van Beneventum (PLUT. PYRR.).
Asdrubal, z. Hasdrubal.
'A6sp££o y ypay-q. Deze aanklagt kon in ver
gevallen plaats hebben. Voor uaEÇsta gold-schilend
elke beleediging der godheid, verloochening en bespotting der goden, invoering eener nieuwe eeredienst,
ontheiliging der heiligdommen, afwijking van de
gebruiklijke godsdienstplegtigheden, verwaarloozing
van de pligten jegens afgestorvenen, openbaring
der mysteriën, uitroeijing van openbare heilige
olijfboomen, omgang met personen die met bloedschuld bevlekt waren. De bevoegde regtbank was
de Areopagus, soms vinden wij echter ook, dat de
Heliasten in deze gevallen regters waren. I)e
straf was, op weinige uitzonderingen na, schat baar, zoo als b. v. in het regtsgeding van Socrates.
Asia, z. Iapetus.
Asia, 'Aak, (een naam, die aan den "Aatoc
AEuµcuv, BOM. IL. 2, 461. ontleend en langzamerhand op het geheele werelddeel zou toegepast zijn),
het meest oostelijke van de drie aan de ouden
bekende werelddeelen, bevatte, sedert Strabo, al liet
land, dat ten W. door den Tanaïs (t. Don), de
Palus Maeotis, den Pontus Euxinus, Propontis en
Hellespont van Europa, door de arabische golf, en
door de landengte van Suez (Arsinoë) van Africa
gescheiden was. Vroeger beschouwde men ook
wel den Nijl als de westelijke grens, gelijk in het
0. de rivier Phasis (t. Rion of Fachs), den Araxes
en de caspische zee (HDT . 4, 40, 45.). Het verre
Oosten was weinig bekend, daarom gaf men Azië
ook de gedaante van een langwerpig vierkant,
doch hield dit werelddeel met regt voor het grootste. Voor de verdere en naauwkeuriger kennis zijn
de togten van Alexander den G. en de door hein
bevolen onderzoekingen, b. v. die van Nearchus, van
groot gewigt . Voor dat men de oostelijke landen
naauwkeuriger leerde kennen, verdeelde men het
geheel in twee groote helften, waarvan de Halys
en het Taurus gebergte de scheiding uitmaakten:
b o v e n (oostelijk) en b e n e d e n (westelijk) Azië, roc
cívw en 'rg'c 'i.clrw 'Aalr1 , of 'Ata gvrós en i%TUc
To "AX'Io;; -- Azië aan deze en gene zijde
van den T a u r u s, Asia cis en trans Taurum,' A. ij
r en &x Lc',5 ro►i i'avpov. Later noemde men bij
&'d'
voorkeur de afzonderlijke landen van Azië op, en
deze naam (in meer beperkten zin) werd meest voor
Klein -Azië gebruikt, ofschoon men ook b. v. bij
Justinus Asia minor en Asia major vindt. Het
aan de Perzen onderworpen land (d. i bijna geheel het bekende Azië) bevatte behalve Persis, dat
tot geene satrapie behoorde, (volg. HDT. 3, 90.)
de volgende 20 satrapiën : 1) Ionië, Aeolis, Doris, Carië, Lycië, Milyas en Pamphylië. — 2) My-

sië, Lydië, Cabalië. — 3) Hellespontus, Phrygië,
Paphlagonië, Cappadocië. — 4) Cilicië en Arme
thermaïsche golf (LIv. 44, 7.).
Syrië, Palaestina, Cy--niamor.5)Phecë,
Asera, "Aixp i, vlek in Boeotië aan den voet prus. ---6) Aegyptus, Cyrenaïca. — 7) Sattagyvan den Helicon, en 40 stadiëp van Thespiae, ge- dae, Gandarii enz. -- 8) Susiana. -- 9) Babylonië,
boorteplaats van Hesiodus, die haar om hare gast Assyrië. — 10) Medië. -- 11) Het land der Cas niet roemt (or. T. D. 698.); voor 't ove--vrijhed p ii enz. -- 12) Bactriana. -- 13) Armenië. --

Asia prata—C. Asinius Gallus.
14) I)rangiana enz. -- 15) De Sacers. -- 16) Parthyene, Sogdiana, Aria. – 17) De Paricani. -18) 1)e Matieni enz. — 19) De Moschi, Mossynoeci enz. --- 20) De Indiërs. --- In den romein schen tijd kan men op gelijke wijze 18 provinciën
onderscheiden. — De naam Asia minor, 'AaEu
ri otxpc, komt eerst laat, ongeveer in de 4. eeuw
n. C., als algemeene benaming voor. Wij begrijpen
daaronder het tegenwoordige schiereiland van Voor Azië, Anatolië of de Levant geheeten, welks grenzen in het 0. Armenië en de bergketen der Pasyadres vormden. De verwantschap der volken, die dit
schiereiland bewoonden, is niet met volkomen zekerheid op te geven. Het belangrijkste volk, de
Phrygiërs, waarmede Lydiërs en Cariërs
naauw verbonden waren, zouden, volgens de berigten der ouden, met de Armeniërs verwant geweest zijn; waarschijnlijk zijn zij derhalve van de
armenische hooglanden naar het westen verhuisd,
hoewel Herodotus (7, 73.) volgens grieksche wijze
van beschouwing, Griekenland als het middelpunt
der aarde aannemende, het juist omgekeerd voorstelt, alsof de Armeniërs afstammelingen der Phrygiërs waren. In Lycië en aan de geheele westkust schijnt eene zeer oude, met de Grieken
naauw verwante, bevolking (Lelegers, Pelasgen,
Tyrrheners, Trojanen, en Dardailers) de heer
geweest te zijn; beiden werden gedeelte -schend
stammen verdrongen (Myg--lijkdorThacse
doniërs, Mysiërs, Thyniërs, Bithyniërs). Onbekend
is de oorsprong der Cappadociërs en Paphlagoniërs. De afzonderlijke landschappen zijn 14: 1)
aan de W. kust, Mysië met Troas en Aeolis, Lydië en Carië. --- 2) Aan de Z. kust, Lycië, Pamphylië, Cilicië. -- 3) In liet binnenland, Cappadocië, Lycaonië, Pisidië, Phrygië, Galatië. — 4)
Aan de N. kust, Bithynië, Paphlagonië, Pontus.
Uit een gedeelte der genoemde landen bestond
Asia propria of proprie dicta, 'A. rl illw; xaXouli vr, — namelijk de romeinsche provincie Asia.
Tot deze provincie bepaalt zich bij de Romeinen
de naam Asia, zoodra van liet werelddeel geen
sprake is. Zij was gevormd uit het pergamenische
rijk vanAttalus, hetwelk in 130 v. C. door erfenis
aan de Romeinen verviel. Behalve de landen
langs de kust en de eilanden van Ionië, Aeolis en
Doris, bevatte deze provincie Phrygië, Mysië, Carië
en Lydië (cic. FLACC. 27.) en werd in den beginn e door propraetors, later door proconsuls bestuurd.
Asia prata, "Aacos Xscµwv, (VIRG. G. 1, 383.
HOM. IL. 2, 461.). De vruchtbare asische landouw
lig in Lydië ten Z. van den Tinolus en schijnt
aan geheel Azië den naam te hebben gegeven.
Asinsrus, 'Aaívapos, rivier aan de Z. zijde
van Sicilië, waar de Atheners 415 v. C. verslagen
werden. Hier vierden de Syracusers jaarlijks op
den 7. September een feest, Asinaria geheeten.
Asfine, ' A6&n , 1) stad in Messenië, het tegen
aan den ingang der messenische-wordigeKn,
golf, 40 stadiën ten N. van kaap Acritas (HDT. 8,
73. THUC. meerm.). -- 2) Stad in Laconië (THUC.
4, 54.), volgens anderen moet hieronder ook het
messenische verstaan worden. --- 3) Stad der
Dryopers aan de argolische golf.
C. Asinius Pollio, geboren 76 v. C.
maakte zich het eerst in 54 v. C. bekend door
eene aanklagt tegen C. Cato, die echter zonder
gevolg bleef (TAC, DE OR. 34.). In den burgeroor log sloot hij zich bij Caesar aan, vocht onder
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Curio, Caesars legaat, tegen Juba van Numidië,
nam deel aan den slag bij Pharsalus, vervolgens
aan de veldtogten van Caesar in Africa en Spanje
(PLUT. CARS.

52. CIC. AD ATT. 12, 38, 2.), ten

laatste tegen Sextus Pompejus. Na den moord
van Caesar, helde Asinius, die de instandhouding
der republiek wenschte, tot de republikeinsche partij over, weigerde daarom Antonius troepen te
zenden en deed dit niet eer dan toen, in 43,
Octavianus en Antonius zich naauwer verbonden
en een nieuw driemanschap sloten. Asinius kreeg
Gallië aan deze zijde van den Po tot provincie,
regelde de akkerverdeeling onder de uitgediende
soldaten en trok zich daarbij de belangen van zijn
vriend Virgilius aan, wien hij zijn vaderlijk erf terug
bezorgde. Hij maakte zwarigheid om deel te nemen
aan den oorlog tegen Lucius Antonius bij Perusium. Toen daarop tusschen Octavianus, die aan
Asinius zijne provincie ontnomen had, en Antonius de oorlog dreigde uit te breken, toonde Asinius zich wel meer voor Antonius gezind, doch
zocht door zijne bemiddeling de uitbarsting van
den oorlog te verhinderen en bragt, vooral door
zijne bemoeijing, te Brundusium tusschen beiden
een verdrag tot stand (41 v. C.). Hierna kreeg
hij het hem reeds vroeger beloofde consulschap
(40). In liet jaar 39 overwon hij de Parthen,
hield een zegepraal en onttrok zich sedert geheel aan
de staatkunde. Des te ijveriger werkte hij als lid van
den senaat, en verwierf zich in hooge mate de
gunst van Octavianus, was ook als regter zeer werk
hield zich niet minder ijverig met de we--zamen
tenschappen bezig. Aan hem heeft Rome de eerste
openbare bibliotheek te danken (PLIN. 7, 30.), en de
gewoonte om wetenschappelijken en letterkundigen
arbeid in een vriendenkring voor te lezen, ten einde
dien voor de openbaarmaking aan het oordeel van
deskundigen te onderwerpen, is van hem afkomstig.
Als schrijver was Asinius zeer werkzaam, doch
van zijne werken zijn slechts fragmenten tot ons
gekomen. Zijn uitgebreider werk over de burgeroorlogen en den daarop volgenden tijd tot aan de
alleenheersching, in 17 boeken, werd door de ouden zeer geprezen (TAC. ANN. 4, 34. SUET. CARS.
30.). Ook maakte hij treurspelen. Verg. HOR.
OD. 2, 1, 9 en v. Het hoogst stond hij echter als
redenaar, hoewel zijne redevoeringen meer geprezen werden om de zorg der bewerking, dan om
de sierlijkheid van den stijl. Hij maakte ijverig
jagt op oude vormen en kunstmatige voorstelling,
en vond hierin navolging. Buitendien wordt hij
ook als criticus vermeld, evenwel kennen wij zijne
scherpe beoordeelingen, b. v. van Caesar, Livius,
Cicero, Salustius, slechts uit korte aanwijzingen
(QUINCT. 8, 1, 3. SUET. GR. 10. SEN. SUAS. 7. verg.
ORELLI Op HOR. OD. 2, 1. EXC.). Bepaaldelijk
schijnt hij over Cicero, wiens gedrag hij ook in
zijne geschiedenis der burgeroorlogen laakt, niet
zeer gunstig gedacht te hebben. Asinius stierf 4
n. C., 80 jaren oud, op zijn landgoed Tusculum. —
Zijn zoon
C. Asinius Gallus bezat wel niet de uitstekende eigenschappen zijns vaders, maar toch eerre
groote vrijmoedigheid, waardoor hij Tiberius, wiens
eerste vrouw Vipsania hij trouwde, in geen geringe
mate beleedigde, en zelfs in 30 n. C. door hem ter
dood werd veroordeeld. In plaats van teregt gesteld
te worden werd hij gedurende vele jaren gevangen gehouden, tot dat hij in 33 n. C. den hongerdood stierf
(TAC. ANN. 1, 12 en v. 4, 71. 6, 23.). De liefde

Asius-- Asser.
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voor de wetenschappen schijnt de zoon van den
vader geërfd te hebben. Volgens Suetonius (CLAUD.
41 .) schreef hij eene vergelijking tusschen zijn va
laatste ; ook-dernCico,talvden
moet hij epigrammen geschreven hebben.
Aslus, "Aacoy, z. e l e g i a.
'A a% w A t a, ccaxwxvgnv, een landlijk spel in Attica, waarbij men op een met olie bestreken zak dan
moest, die gemaakt was uit de huid van een-sen
aan Bacchus geofferden bok (VIRG . G. 2, 383.: atque inter pocula laeti Mollibus in pratis unctos saluere per utres).
Asópus, 'Aaco t6 , 1) rivier van Peloponnesus,
die bij Phlius ontspringt, door de vlakte van Sicyon vloeit en zich in de corinthische golf ontlast,
t. rivier van Hagios-Georgios. --- 2) Rivier in het
Z. van Boeotië (t. Vuriemi, Vuriendi); zij ontspringt
in de nabijheid van Plataeae, stroomt oostwaarts
door de zoo; enaamde Parasopia, neemt beneden
Tanagra den Thermodon als linkerarm op en
ontlast zich dan bij Delphinium op attisch grondgebied. in zee. Meermalen genoemd, b. v. HOM. IL.
4, 383 . HDT . 6, 108. 9, 51 . THU C. 4, 96. — 3) Ri-

viertje bij Thermopylae, oudtijds ontlastte het zich in
zee, doch tegenw. ten gevolge van aanslibbing in den
Spercheus (Liv . 36, 22.). – 4) Rivier op Paros. —
5) Stad in Laconië aan de 0. zijde der golf met
een bekenden tempel van Aesculapias. -- Van
de rivieren, die dezen naam dragen, komen de
twee grootste en bekendste, die van Sicyonië
en Boeotië, dikwijls onderling verwisseld, in de
mythologie voor. De riviergod Asopus is de zoon
van Oceanus en Tethys, echtgenoot van Metope,
dochter van Ladon, bij welke hij Pelasgus en Ismenus en 20 dochters verwekte, wier namen bijna
alle met de aardrijkskunde in betrekking staan.
Meest zijn het namen van steden, die in de nabij
-

-heidvanscyo ebtihnAsopu
lagen, zoo als Thebae, Tanagra, Plataeae en a.
Vele zijner dochters werden geschaakt, zoo als

Corcyra en Salamis door Poseidon, Aegina door
Zeus (z. A e a c u s), aanduidingen van volkplantingen en verhuizingen.

Asparagium, stad in 't gebied van Dyrrain Illyrië, t. Iscarpar (cAES. B. C. 3, 30.).
A.spasia, 'Aaîtn mu, dochter van Axiochus uit
Miletus, verhuisde naar Athene en ontving ten haren
huize de merkwaardigste mannen van dien tijd, die
zij, even als de ionische Thargelia, wist te boeijen
door eene zeldzame vereeniging van staatkundig
doorzigt, wetenschaplijke talenten en vrouwlijke
bekoorlijkheid. Zelfs Socrates zocht haren omgang en Plato legt hem schertsender wijze de
voortreflijke lijkrede op Aspasia in den mond,
die in den Menexenus voorkomt. Pericles verstootte zijne vrouw en huwde haar; van toen af
schreef men haar een nog grooteren staatkundigen
invloed toe, dan zij inderdaad gehad heeft. Aristophanes geeft haar zelfs de schuld van den
oorlog tusschen Athene en Samos, wegens hare
geboortestad Miletus, en van dien met Sparta,
wegens Megara. Toen men haar, daar men Pericles zelven niet durfde aanvallen, van asebie beschuldigde, verdedigde Pericles haar en bewerkte
door de tooverkracht zijner welsprekendheid hare
vrijspraak. Na den dood van Pericles trouwde zij
met Lysicles, een man van geringe afkomst, die
door haar grooten invloed verkreeg. --- Eene jon
dochter van Hertnothnus van Pliocaea,-gerA.,
heette eigenlijk Milto, doch werd door haren minchium

naar, den jongen Cyrus, wegens hare bevalligheid
en haar verstand (PLUT . PERICL . 24.)

aldus ge-

noemd. Toen Cyrus bij Cunaxa in 401 v. C.
sneuvelde, werd zij een buit van koning Artaxerxes Mnemon, dien zij insgelijks -door hare beminlijkheid aan zich boeide. Later werd zij een
voorwerp van twist tusschen hem en zijn zoon
Darius. De vader stond haar af, doch onder
voorwaarde, dat zij priesteres van Anaïtis zijn zou.
De zoon stond hierom tegen zijn vader op, maar
moest dit met zijn leven boeten

(PLUT. ARTAX .

26 en v.).

'A a s a x e, het groeten, waarvan de gebruik lijke vormen waren : ycdps (xaípsev), de oudste
grieksche groet; u TcaívBcv (de groet der Pythagoristen), s npg' T Tscv. In . een fragment van Philemon leest men : Aitw a' £Yíccav irpcTOV, sL r' su 7 pR (RV,TpI.T,UV Xatpscv, sit' ócpslXscv µrjasvl. Ook
7CotJ.ca was ten tijde van Aristophanes Bene
,

gebruiklijke uitdrukking voor groeten.
Aspendus, "Aazsvooy, stad in Pamphylië, aan
den bevaarbaren Eurymedon, 60 stadiën van den
mond, gesticht door Argivers, doch al vroeg in

handen der barbaren (LIV. 37, 23. XEN. AN. 1,
2, 12.).

Asphaltites laeus, A6pnX r&r1 , in het 0.
V. de Zoutzee, t. Bahr-Lut (Lots zee) of Soger,
de doode zee, een zoutmeer in Palaestina in eene
doodsche woestenij, 300 stadiën ten Z. 0. van Je'

ruzalem, 11 mijlen lang, 3 mijlen breed. Hier lag
volgens de overlevering vroeger het dal Sittim met
de steden Sodom en Gomorra.
A spltodelus, da p6 IXo;, asp h- of a f f o d i 1,
een plant met een lelieachtigen bloemstengel en
kleine knollen aan den wortel. Deze knollen werden door de oudste Grieken, later door de armen,
tot voedsel gebruikt. Volgens de Odyssea was
in de onderwereld een asphodillen veld, dat zich
door den gebeden Hades uitstrekte, het verblijf
voor de zielen der afgestorvenen. Men verplaatste.
deze plant, waarschijnlijk daarom in den Hades,
omdat men haar ook op de graven plantte, en
wel wegens liet kinderlijk geloof, dat men den
dooden nog eenig voedsel moest verschaffen.
Aspis, ' Aaz' , voorgebergte en stad in Byzacium (Africa), door Agathocles gesticht, door de
Romeinen in den eersten punischen oorlog ingenomen en sedert Clypea geheeten, t. Klyben.
Asplédon, 'Aan r^óth' , ten N. van het meer
Copaïs in Boeotië aan een tegen het Z. open
liggende helling in een zonnig oord, oude stad der
Minyërs van Orchomenus (HOM. IL. 2, 510 .).
Apréna,s L., schoonzoon van Quinctilius
Varus en aanvoerder van 2 legioenen in Germanië. In den slag tegen Arminius bleef hij met
weinige Romeinen over.
Asa, of .Assêra, "Au, "Aaari pu, t. Palaeocastro, stad in macedonisch Chalcidice, aan
de singitische golf (HDT . 7, 122.).
Assacëni, ' Aa6c xcrlvoí, indische volkstam ten

N. van de zamenvloeijing van den Cabul en Indus
(ARr. 4, 23, 1.).
A.%saracns, z. Anchises.
Assarisus , nam. numus, een kopermunt, zoo-

veel als een as.

Asser, een werktuig, dat in den zeeslag dezelfde bestemming had als de aries bij het belegeren eerier stad. Was men liet vijandlijke schip
digt genoeg genaderd, dan werd een lange, aan
beide einden met ijzer beslagen balk er met zoo

Assertor ---Astrologia.
veel kracht tegen gestooten, dat men er of de
vijandlijke soldaten door omwierp, of de zijden
van het schip doorboorde.
Assertor, is de verdediger voor het geregt van
een persoon in eene liberalis causa, d. i. in zulk een
geding, waarin het zijne vrijheid gold (FEST. SUB V.
SERTOREM p. 340. M.). De assertor legde even als
bij de rei vindicatio de hand op den persoon en
beweerde zijne vrijheid, van daar manu asserere in
libertatern, z. LIV. 3, 44--50. en meermalen bij Plautus. Omgekeerd zeide men ook asserere in servitutem, wanneer iemand een voor vrij gehouden persoon als slaaf vindiceerde (Liv. 34, 18 en op m. p.).
Assessor, de regterlijke ambtenaren bedienden
zich van oudsher bij belangrijke zaken van den
raad van regtsgeleerden en zaakkundigen, consilium
geheeten. Dit wordt vermeld van de consuls,
praetors, regters en stadhouders in de provinciën
(CIC. DE OR. 1, 37. VERR. 2, 29. QUINCT. 1, 2, 6.
ROSO. COs. 1.). Onder de keizers werd dit gebruik
steeds algemeener, z. c o n s is to r i u m.
Assur, "Ao-, 1) linkerarm van den Cephissus in Phocis (FLUT. SULL. 16.). — 2) Fraaije, ver
stad, waarschijnlijk door Aetoliërs gesticht,-sterk
in Mysië op eene rots van den Ida, aan de adramyttische golf. Zij was beroemd door voortreflijke tarwe en een steen van vleeschverteerende kracht
(s pxocpcyo;), en ook als geboorteplaats van den
stoïschen wijsgeer Cleanthes.
Assyria,'Aaaupmu (uit 'Arovpku, oudperz. Athurá, hebr. Aschêr ontstaan), in engeren zin (in ruime ren beteekent de naam het geheele assyrische rijk)
werd ten N. door het Niphatesgebergte van Armenië, ten W. en Z. W. door den Tigris van
Mesopotamië en Babylonië gescheiden, en grensde
ten Z. 0. aan Susiana, ten 0. aan Medië. Het is
een lang, smal bergland, ten deele zeer vruchtbaar,
doch arm aan booneen, rijk daarentegen aan asphalt en naphthabronnen (IIDT. 1. 192. ARR. 7, 19.).
Het hoofdgebergte was de Zagrus, t. Zaphrosch,
langs de oostelijke grenzen. De rivieren zijn de
oostelijke armen van den Tigris. De bewoners,
die tot de syrische volkstammen behoorden, waren bij de Babyloniërs verre in beschaving ten
achteren, maar kwamen in karakter en zeden nader bij de Perzen. Ptoleinaeus noemt volgende
districten van het land : Arrhapachitis, Calacine,
Adiabene, Arbelitis, Apolloniatis, en Sittacene.
Merkwaardige steden waren : de oude hoofdstad
Ninus, in het 0. V. 1`inévéh, d. i. zegepraal
van den hoofdgod Nin, aan den Tigris (bouwvallen bij Mossul), Arbela en Gaugamela, bekend
door den slag tusschen Darius en Alexander in
331 v. C., Artenuta, Ctesiphon, later de aanzien
stad en in den winter zetel der parthische-lijkste
koningen.
Ata, 1) met den bijnaam regie, romeinsche

volkplanting in Hispania Baetica ten N. van Gades. -- 2) Een der aanzienlijkste steden van Ligurië, t. Asti, aan den zamenloop van den Urbs en
Tanarus.
Astaboras, z. Nilus.

.Astacus, 'Aataxó;, 1) havenstad in Acarnanië aan de ionische zee, t. Dragomesten (THUG. 2,
30.). -- 2) Colonie der Megarensers, door de
Atheners versterkt, in den zuidoostelijken hoek van
de gelijknamige golf in Bithynië; waarschijnlijk
heette zij sedert Olbia, tot dat zij door Lysimachus verwoest weid.
AsEt pus, z. Nilus.
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Astarte, z. Aphrodite.
Asteria, 'Aa rtpía, dochter van den titan Coeus en van Phoebe, zuster van Leto (Latona),
werd, toen zij de omhelzing van Zeus wilde ontvlugten, in een wachtel (óp r i) veranderd, stortte
zich in de aegaeische zee en werd een eiland, A s t er i a, vervolgens 0 r t y g i a, en eindelijk D e l o s ge
-hetn;z.Dlos
tsterio, z. Europa.
Asterope, z. Aesacus.
Astrabacus, ' Aa r pc csxos, een oud laconisch
volksheros uit het geslacht der Eurystheniden, die
in Sparta een heiligdom had en als god vereerd
werd. Hij verscheen aan de vrouw van koning
Aristo en zou bij haar Demaratus verwekt hebben.
'AaTpc1cXot, z. spelen.
Astraea, z. Dice.
Astraeus, z. E o s en winden.
Astrologica en Astronomia. In den elassischen tijd heette bij de Romeinen de sterrekunde astrologia : later werden beide begrippen zoo
gescheiden dat de astrologi uit den stand der ster
voorspelden, en de astro--renhtlodmsc
nori den loop der hemelligchamen en hunne onderlinge betrekkingen, benevens die op de aarde
berekenden. Reeds in de allervroegste tijden
werden de bewoners van het Oosten door hun leven en hunne bezigheid tot de waarneming der
hemelligchamen opgewekt, evenwel zijn de berigten over den trap hunner astronomische kennis
verward en onzeker. Van daar ontvingen de
Aegyptenaren hunne eerste kennis, die zij later
tot eene aanmerklijke hoogte volmaakten. Zij
verdeelden het eerst het jaar in 365 dagen en 6
uren. Nog grootere vorderingen maakten hunne
leerlingen, de Grieken, wier eerste astronoom de
wijsgeer Thales was (600 v. C.). Volgens Plutarchus nam hij deze stellingen aan : de aarde is
het middelpunt van 't heelal, de maan wordt door
de zon verlicht, Bene zonsverduistering ontstaat
door dat de maan voorbij de zon gaat. - Ook zou
hij, volgens HDT. 1, 74. PLIN. 2, 9, 12., het eerst
een zonsverduistering voorspeld hebben. Plutarelius schrijft hem insgelijks de bewering toe van
de bolvormigheid der aarde, doch anderen spreken
dit tegen. Door lateren zijn gedeeltelijk beweringen en stellingen voorgedragen, die op verrassende
wijze den juisten toestand aanduidden, b. v. de bewering van Democritus (470 v. C.) dat de melkweg de glans van eene tallooze menigte sterren is,
of de leer der Pythagoristen van de beweging der
aarde om haren as, op grond waarvan Aristarchus
(270 v. C.) de jaarlijksche beweging der aarde om
de zon leerde. Intusschen waren dit steeds slechts
theoretische gevolgtrekkingen en gissingen ; daar
ontbrak de naauwkeuriger waarneming van-an
den hemel, omdat noch de wiskunde noch de
werktuigkunde in genoegzame mate ontwikkeld
waren. Eudoxus (366 v. C.) was de eerste die
het maken van gissingen en gevolgtrekkingen met
de werklijke beschouwing van den hemelboog in
verband bragt. Daar zijne werken niet tot ons
zijn gekomen is hetgeen wij van zijne astronomische resultaten weten, slechts toevallig, b. v. leerde
hij, volgens SEN. QUAEST. NAT. 7, 3., de beweging
der planeten. Aristoteles keerde weer tot redeneen en gevolgtrekken terug. Hij beweerde en
bewees de bolvormige gedaante der aarde, des hemels en der sterren; de aarde in het middelpunt
des heelals is onbeweeglijk. De kracht zijner be-
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wijzen is verrassend, en het is zeer te betreuren
dat hem geene grootere ondervinding en waarneming ten dienste stond. — De zeevaarder Pytheas
uit Massilia (284 v. C.) bragt van zijne reizen
naar het Noorden het berigt mede, dat de zon
daar gedurende 6 maanden niet onderging, verg.
PLIN. 2, 75, 77., wat niemand echter geloofde en
met name door Strabo betwist werd. Ook door
Aristarchus (270 v. C.) werd de vraag over den
afstand der hemelligchamen zeer scherpzinnig behandeld. Doch de eigenlijke grondlegger der astronomie als wetenschap is Hipparchus (140 v. C.)
die tot de stelling van Eudoxus terugkeerde, dat
men in de astronomie van de naauwkeurigste
waarnemingen moet uitgaan, en daarmede heeft
hij voor alle tijden aan deze wetenschap den weg
gewezen. Volgens hem beweegt zich de zon in
een cirkel om de aarde; doch niet met dezelfde
snelheid. De lengte van het jaar berekende hij
op 365 dagen, 5 uren en 55 minuten. Volgens
Plinius (2, 9, 12.) heeft hij den loop der zon en
der maan voor 600 jaren van te voren bepaald,
de tijdstippen van volle- en nieuwe maan, als ook
de lengte en breedte berekend. De laatste sterrekundige der oudheid is Ptolemaeus (130 n. C.).
Zijne eigene ontdekkingen en die van Hipparchus bragt hij in een bepaald systeem. Zijne
leer bleef door geheel de middeleeuwen onder den
naam van het ptolemaeïsche wereldsysteem geldig,
en komt in 't kort hierop neder : dat de aarde
Bene kogelvormige gedaante heeft en in het middelpunt van het kogelronde heelal onbeweeglijk
staat. Zon, maan, planeten en sterren bewegen
zich om haar op verschillende afstanden. -- Onder de Romeinen is geen beroemd astronoom geweest, zoodat ook Caesar ter verbetering van den
calender Sosigenes uit Alexandrië moest ontbieden. Daarentegen bloeide reeds voor den tijd der
keizers en onder hen te Rome des te meer astrologie, en gansche benden van astrologen, chaldaeërs
of toovenaars, ook wel mathematici geheeten, stonden langs het forum, of gingen zelfs de huizen
binnen en voorspelden uit de sterren het lot der
menschen, verg. C h al d a e i.
Astnra, 1) bijrivier van den Durius in Hispania Tarraconensis, t. Ezla. — 2) Rivier in Lati-

um ten Z. 0. van Antium (LIV. 8, 13.), nog t.
Astura, op een eiland daarin ligt de gelijknamige
stad (t. Torre d'Astura) met een goede ankerplaats.
In de nabijheid een buitenplaats van Cicero (cie.
AD FAM. 6, 19. AD ATT. 12, 40.).
Astoria, 'Aaroupta, landschap in het noorden
van Spanje (het westelijke gedeelte van het tegenwoordige Asturië en een gedeelte van Leon),
ten 0. door de Cantabriërs en Baccaeërs, ten Z.
door de Bettonen, ten W. door de Galaeciërs, ten
N. door de zee begrensd. De woeste A s t u r es
telden in 22 volkstammen 240000 vrije mannen en
waren verdeeld in de noordelijke Tr a n s m o n t an i en de zuidelijke A u g u st a n i.
"AaTru, z. Athenae onder Attica.
Astyáges, 'Aa'rudyr1S, zoon van Cyaxares,
laatste koning der Meden, vader van Mandane, die
gehuwd was met den Pers Cambyses, uit welk
huwelijk Cyrus geboren werd, die zijn grootvader
van den troon stootte en het perzische rijk stichtte, 560, v. C. (JUSTIN 1, 4 en v.). Verg. Cyrus.
Astyàiiax, 'Aaruc vak, zoon van Hector en
Andromache (H0M. IL. 6, 400 en v.) ; het noodlot
had verkondigd, dat hij eens het door de Grieken

verwoeste trojaansche rijk zou herstellen, daarom
wierpen dezen hem na de inneming der stad van
de muren naar beneden (OVID. MET. 13, 415.).
Astydámasc, 'Aatu6dµas, onder dezen naam
waren er twee treurspeldichters in Athene, vader
en zoon. De eerste was de zoon van Morsimus
en van eene zuster van Aeschylus. Volgens Suidas maakte hij 240 treurspelen en behaalde vijftienmaal de overwinning. Zijn eerste optreden valt
in 399 v. C. Slechts de titels van eenige stukken
en een epigram (ANAL. 3, 329.) zijn thans nog
overig. Van hem is het spreekwoord afkomstig : zich zelf prijzen als Ast. ---- Zijn zoon wordt
insgelijks als treurspeldichter vermeld.
'A a T u v G V. 0 t, beambten, die zorg droegen voor
de bouwpolicie en voor de openbare orde op de
straten ; te Athene 20, 15 voor de stad en 5 voor
de havens. Zij hadden het opzigt over de huizen
en straten der stad, moesten waken dat bij het
bouwen van huizen de policieverordeningen niet
overtreden werden, en zorgden voor de openbare
wegen, die naar de stad leidden. Welligt moesten
zij ook de wetten tegen de weelde handhaven. In
alle regtsgedingen, ten gevolge van overtredingen
der wetten die zij moesten handhaven, hadden zij
het voorzitterschap.

Astyóche, 'Aatruóxrl, z. Ascalaphus.
Astypalaea, 'Aart naXata, t. Stampalia, eiland der grieksche Sporaden, de grens aanwijzende
tusschen Europa en Azië, met eene gelijknamige
stad, colonie van Megara. Volg. cie. N. D. 3, 18.
werd Achilles hier als god vereerd.
Astyra, se, t a "Aa'rupa, plaats in Mysië bij
het moeras Sapra. In de nabijheid was een heilig woud van Artemis, die van daar den bijnaam
heeft 'Arup&i i.
Asylum.. De onschuldigen, die door menschen en menschlijke overmagt vervolgd werden,
hadden in de vroegste tijden van willekeur en geweld, slechts e e n e toevlugt, t. w. tot de goden en
hunne tempels, waarvoor zelfs de ruwste geweldenaar nog altijd een zeker ontzag gevoelde. Ook later, toen zich geregelde maatschappijen gevormd
hadden, liet men het aloude regt der goden, om
vervolgden bescherming te verleenen, onaangetast,
ja zelfs de werklijk schuldige mogt op heiligen
bodem niet gegrepen of gedood worden. Zulke
toevlugtsoorden of asylen waren oorspronklijk
heilige bosselien, later ook wezenlijke tempels, met
een openlijk gewijden omtrek. Hen die deze
bescherming der goden verachtten, trof de godlijke wraak ; ook menschen en staten eischten een
zoenprijs voor de gepleegde schennis van het godsregt (THUG. 1, 126 en v.). Het oudste asyl zou
dat der Heracliden te Athene geweest zijn ; in lateren tijd waren daar 7 altaren van verschillende
godheden met het asylregt (jus a s y l i, daukla).
Ontelbare worden er in het overige Griekenland
vermeld, b. v. de tempel van Poseidon te Taenarum in Laconië, die van Athene te Sparta (NEP.
PAUS. 4 en v.) en die van Apollo te Delos (LIV.
35, 51.). Op romeinschen bodem ontkiemde deze
wijze van beschouwing en gewoonte minder, hoewel Romulus, zoo als bekend is, een asylum
opende ter vermeerdering der bevolking zijner
nieuw gestichte stad (LIV. 1, 8. VIRG. AEN. 8, 342
en v.). Dit was een eikenbosch op den capitolijnschen berg in het intermontium, tusschen den
burg (arx) en het capitool. Evenwel verloor het
spoedig zijne bestemming, daar volgens DIO CASs.

A symboIus

------
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47, 19. deze heilige plaats allengs zoo bebouwd
en ingesloten werd, dat niemand er meer binnen
kon komen. Ofschoon Dio dit voor het eenige
asyl te Rome houdt, wordt er echter nog (DION.
HAL. 4, 26.) dat van Diana op den aventijnschen berg vermeld. Intusschen heeft deze geheele
instelling in de practische rigting van den romein schen staatsburger nimmer die kracht en beteekenis kunnen verkrijgen, als zij in het grieksche leven voortdurend gehad heeft. Toen Griekenland
eindelijk onder romeinsclie heerschappij kwam,
lieten de inzi.gten der republiek aan de grieksche
zeden in dit opzigt vrije baan, en konden ver
tempels zich met regt beroemen op de-scheidn
handhaving van hun asylregt door romeinsehe
veldheeren ; doch in de tijden der alleenheerschap pij, toen het asylregt er zelfs aanspraak op maakte, om openbare misdadigers te beschermen en
aan hun wettigen regter te onttrekken, kon liet
niet anders, of er moesten conflicten met den senaat ontstaan. Doch met dat al was in de liarten der oostersche volkstammen het geloof aan de
beschermende magt hunner godentempels te diep
geworteld, dan dat liet aan de romeinsche overheden der afzonderlijke steden mogelijk geweest zou
zijn tegen de zamenspanningen van den grooten
hoop in te werken (TAC . ANN . 3, 60.). Dien ten

plaats hebben; eerst Antoninus Pius verbood uit druklijk het misbruik van de keizerlijke beeldtenis ten nadeele vaan een ander.
Asymb flus, u^uµ3oXo;, zoo werd hij genoenid die aan een op gemeenschaplijke kosten
gehouden feestmaal (piekeniek) zijne bijdrage
(p3 oXrl) niet leverde, maar daarvan vrij was
(TER. PHORM . 2, 2, 2 5.). Elders imrnunis genoemd

chic, zooals Tiberius die verlangde, geene plaats
meer vinden. Daarentegen kwam met het begin
van het eenhoofdige staatsbestuur eene andere opvatting van het asylregt te voorschijn. Gelijk alle
raagt van den keizer moest uitgaan, zoo hadden
ook de tempels der afgestorven imperatoren en
de standbeelden en beeldtenissen van de levende
de magt en de bevoegdheid, aan vervolgden en
mnisbandelden bescherming te verleenen (SEN. DE
CLEM. 1, 18 . SUET . TIB. 53.). Het eerst werd de

zelfde sagen werden zonder vele afwijkingen ook
toegepast op eene 2) Atalante uit Boeotië, doch
zoon van Athamas en The--tervanSchous,
misto ; de wedloop werd hier naar Onchestus ver
overwinnaar Hippomenes genoemd-platsend

(HOI.

on. 4, 12, 23.).

.ltäbulus, zoo heette in Apnlië de gloeijende,
alles verschroeijende Sirocco, die in Italië, gewoon
voor- of najaar, gedurende eenige we--lijknhet
ken waait,
Ate,i,yris, ttabyrius , AT 3upts, 'A Ta.
opo„ berg in het Z. W. gedeelte van het eiland
Ilhodus met een beroemden tempel van Zeus Ata
Ook op Sicilië bij Agrigentum bevond zich-byrius.
Q

zulk een tempel.
Atalanta, 'Atakávrxl, 1) dochter van Iasus
(Iasius, Iasion) en Clymene, uit Schoenus in Ar
wier fabel met de arcadische Artemis za--cadië,
nienhangt. Zij werd terstond na hare geboorte
door haar vader te vondeling gelegd, door eene
boerin (zinnebeeld der arcad. Artemis) gezoogd en
door jagers opgevoed. Zij werd eerre vlugge,
maagdelijke jageres en nam deel aan de jagt van
het calydonisc•he wild zwijn. Paar zij het eerst
gevolge ging er van den keizer Tiberius een be- liet wild aanschoot, ontving zij van Meleager den
vel uit, dat alle steden, welke een asylregt meen kop en de huid van het dier tot prijs der overte bezitten en het in stand wenschten te hou -den winning. Ook den togt der Argonauten zou zij
hun aanspraak daarop voor den senaat te-den, meegemaakt hebben. Toen haar vader, die haar
kome moesten doen gelden. Vele lieten het weder erkend had, verlangde dat zij een huwelijk
thans eenvoudig varen, en nadat de overige door doen zou, beloofde zij hem te trouwen, die haar iii
den wedloop overwon; dien zij daarentegen inhaal
afgezanten voor den senaat hun regt hadden aan
deze werd door haar met de speer doorboord.-de,
werd het asylwe--getond(TAC.N461-3)
zen bij senaatsbesluit met groote beperkingen ge- Zoo waren reeds vele jongelingen omgekomen;
eindelijk werd zij door Milanion met behulp van
regeld, en er de bepaling bijgevoegd, dat. ter voor
toekomstige misbruiken elke erkende-komingva Aphrodite overwonnen. Deze liet namelijk geduvrijplaats deze beperkingen, in koper gegrift, in rende den wedloop gouden appels, die de godin
haren tempel moest opnemen en bewaren. Maar hem gegeven had, een voor een vallen en bereikte
ook dit was nog niet toereikend ter vermijding zoo, daar Atalante ze onder het loopen opraapte,
van botsingen, weshalve Tiberius weldra het vol- eerder het doel. Atalante werd nu de vrouw van
gens oude herkomst en gebruiken bestaande asyl Milanion en moeder van Parthenopaeus die aan
wezen geheel en al ophief (SUET. TIB. 37.). Doch den 1. the- baanschen oorlog deel nam. Later wer
eigenlijk kon het ook onder cone absolute monar- den man en vrouw in leeuwen veranderd. De-

(oviD. MET. 8, 316. 10, 560 en v.).

Atalanta, 'A r&, 1. r , 1) klein eiland in de
opuntische golf digt bij de kust, t. Talanda (THUG:.
-

2, 32. 3, 89.). -- 2) Eilandje tusschen Attica en
Salamis. ~ 3) Stad in Macedonië aan den Axius
-

tempel van den vermoorden Julius Caesar door de (Time. 2, 100.).
!%tarneus, v 'ATxpva^,, vruchtbare kuststreek
driemannen voor zulk een nieuw asyl bestemd en
gewijd (roo CASs. 47, 19. verg. SUET. AUG. 17. in Mysië, tegenover Lesbos (HDT. I, 160.), door
BIO CASS . 51, 15.). Doch spoedig nam ook deze koning Cyrus, als prijs voor een verraad, aan de
in haren oorsprong welgemeende en zegenrijke in- inwoners van Chios afgestaan (HDT . 6, 28.7, 42.8,
stelling eene andere rigting, en wat slechts eerre 106. XEN. Ar AFI. 7, 8, 8.). De gelijknamige stad (t.
bescherming van onschuldigen tegen geweld zijn waarschijnlijk Dikeli kioei) lag op den berg Cane,
zou, werd weldra voor de slechten een middel tot doch raakte spoedig in verval. Tusschen haar en
geweld. Voorbeelden daarvan z. TAC. ANN. 3, 36. Perganium lagen de goudmijnen der lydische koPHILOSTR. VIT. APOLLON. 1, 15. Dit misbruik van ningen.
!tax, "A-La,- , t. Aude, rivier op de kust van
het asylregt af te schaffen, viel, wegens het aan dat
voorregt ten grondslag liggende denkbeeld van het Gallia Narbonensis, waaraan de stad Narbo lag.
alvermogen des keizers, niettegenstaande de menig De omwoners heette Atacini, de stad Narbo Coloniet in den smaak van Tibe--vuldigekatn, nia Atacinorum.
Ate, "Arrl, de verbijstering, die tot zonde
rius, hoewel hij in enkele gevallen bestraffing liet
-
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en daardoor ten verderf voert, is bij Homerus de 26, 16 en op m. p.). Vooral bekend door de
magtige dochter van Zeus, een verderflijke, snel
Atellanae fabulae, ludi Atellani, eene
godin, die met vlugge, de aarde naauwlijks-voetig soort van tooneelvertooningen, ontstaan in de boaanrakende voeten voortijlt en over de hoofden vengenoemde stad; zij werden vroeg naar Rome
der menschen heenzweeft. Zelfs Zeus is tegen overgebraagt en naar den oorsprong der stad ook
hare onberadenheid niet beveiligd. Eens verleidde Osci lucli geheeten. Het onderwerp was meest
zij hem, om met betrekking tot de aanstaande liet landleven, in tegenstelling van dat der stad,
geboorte van Hercules een onbedachtzaam woord de lage \'olksklasse, als ook de bewoners der afte spreken, waardoor Eurystheus de regering zonderlijke provinciën, die alle in hunne eigenaar
werden voorgesteld. Het geheel had-dighen
over Argos verkreeg, die voor Hercules bestemd
was; Zeus grijpt haar nu in toorn bij de voeten doorgaans eene vrolijke rigting, grove scherts en
en werpt haar van den Olympus; zij valt neer op moedwillige spot hadden den boventoon. Een vaste
de werken der menschen (Fioas . IL . ] 9, 91 en v.). kluchtige persoon trad onder verschillende namen en
De L i t a e (gebeden) sluipen haar na en zoeken gedaanten op als maccus, bucco en pappus. Zij
weder te herstellen, wat zij bedorven heeft (IL. 9, waren gewoonlijk in de volkstaal en werhlijk van
502.). Bij de treurspeldichters is Ate een wreek- de beschaafde taal verschillend, dikwijls werd ook
ster en regter van booze daden, even als Nemesis het oscisch dialect gesproken. Bij de voordragt
en Erinys. Hesiodus (THEOG . 230.) noemt haar waren levendige gebaarden en bewegingen gebruiklijk. In den beginne werden zij voor de vuist voor
de dochter van Eris.
waren zij opgeschreven en werden-gedran,lt
C. Atejus Capito , 1) volkstribuun int
jaar 55 v. C., die de consuls Pompejus en Cras- naar een uitgewerkten tekst vertoond, toch bleef
sus tegenwerkte. Toen deze troepen wierven om er altoos een ruim veld voor improvisatie geopend.
nieuwe krijgstogten te ondernemen, verzette hij Zonen van romeinsche burgers hielden de vertoozich op nieuw daartegen, liet Crassus zelfs voor ning aan zich, en met het optreden in de Atellazijn parthischen veldtogt vatten en zocht hem, nen was geenszins het verlies van het romeinsche
toen de andere tr ihnnen zijne in vrijheid stelling burgerregt verbonden, hetwelk de histrionen trof.
bewerkt hadden, door de voorteekenen af te schrik- Als dichters van Atellanen zijn bekend : Q. N oken, ten gevolge waarvan Atejus echter, omdat vis, L. Pomponius Bononiensis, de uit
Zeer lang bleven-steknd,C.Mmiusena
hij ze verzonnen had, gestraft werd (PLUT. CRASS.
19.). In lateren tijd schijnt hij Caesar meer toe- de Atellanen in stand, ten gevolge van de voor
R omeinen voor het comisch-avontuur--liefdr
gedaan geweest te zijn, hoewel deze hem niet
zeer begunstigde (crc. AD . PAM . 13, 19, 6.). — lijke, nog ten tijde der keizers komen zij voor;
3) Zijn zoon met denzelfden naam, stichtte te Rome van lieverlede treden de Mimen in hare plaats.
eene beroemde regtsgeleerde school en was een In 't eerst werden zij alleen gegeven; later, toen
bestrijder van Q. Antistius Labeo, die als regts- Livius Andronicus het grieksch-romeinsch drama
geleerde geen minderen naam bezat. Onder Au- had ingevoerd, als nastuk en slotspel (exodium)
gustus was hij consul in 't jaar 5 n. C. en werd bij deze stekken; vandaar heetten zij ook wel
door hem zeer hooggeacht. Hij stier f in 22 n. C. exodia. Wat er van over is beteekent niet veel,
onder de regering van Tiberius. Het gewoonte meest slechts de titels.
Aternus, "A repvo;, later Plscarus, t. Pescara,
egt maakte den grondslag uit zijner rigting; zijne-r
-

talrijke schriften worden in de pandecten nu en
dan aangehaald (TAC. ANN. 1, 76. 3, 70 en v.). —

3) Een andere Atejus, met den bijnaam Pruetextatus, uit Athene, leefde te Rome en had den
roem van groote geleerdheid. Met den geschiedschrijver Salustius was hij zeer bevriend en na
diens dood met den beroemden Asinius Pollio;
beiden zou hij in hunnen letterkundigen arbeid
met zijne uitgebreide kennis hebben ter zijde gestaan (SUET. GRAMM. 10.).

'A r E' X s t a, vrijdom van belastingen, was, Of eene
algemeene (d r ?,nu (iX7"„ VT(O') of eene beperkte

rivier in het and der Marsers, ontspringt bij Privernum, stroomt vervolgens door Samnium, maakt
de grensscheiding uit tusschen het gebied der
Marrucini en Vestini en ontlast zich bij
Attrnum, "A rtpvov, de gemeenschaplijke
havenstad van heide volkstammen.
Ateste, t, Este, stad en later romeinsche colonie in het land der Veneti (TAC. RIST . 3, 6.).
Atliamania, 'Ailagxvla, landschap in het 0.
van Epirus aan de rivier Arachthus op de grenzen van Thessalië, met de hoofdstad Argitht^a
(t. bij Cnisovo). l)e bewoners Athamanes van
thessalischen oorsprong werden voor Beene eigen
-lijke
Hellenen gehouden.

vrijdom van liturgiën, zekere tollen of opbrengsten, of van de krijgsdienst (riT EXeta 6Tpuretuc ;),
Atliamas, '.Ai} N uc, zoon van den thessalidien b. v. de raadsleden genoten. De atelie kon
ook aan vreemden geschonken worden, zoo als te schen koning Aeolus (z. a.) koning der Minyers
Athene b. v. aan Leuco, heer van den Bosporus, ter in het boeotische Orchomenus. Bij de godlijke
belooning voor den vrijdom dien hij aan atheensche N e p h e 1 e (wolkengodin) verwekte hij P h r i x u s en
graanhandelaren geschonken had (DE MOSTIÍ. ADV. Helle; daar hij zich ook nog met eene menschLEPT . p 466 en v. verg. ook p. 474 en v. over lijke vrouw. Ino, dochter van Cadmus verbond,
de aan de Thasiërs toegestane atelie). Tot de al- verliet hem Nephele, en kwam de vloek over zijn
gemeene atelie behoorde de vrijdom van tollen, huis. Ino stond de kinderen van Nephele naar
litur giën, uitgezonderd de trierarchie, bij vreemde
ingezetenen het vreemdelingengeld en soms van
de belasting op de bezittingen (^lapopá), waarvan
een burger nooit vrijdom kon hebben.
Atella, "ATzXX,x, stad in Campanië tusschen
Capua en Neapolis, t. bouwvallen bij Aversa,
eerst oscisch, vervolgens campanisch, later rorneinsch munici.pium, eindelijk colonie (Liv. 22, 61.

het leven en bragt liet door hare listen eindelijk
zoo ver slat nie:a besloot Phrixus te offeren, doch
Nephele voerde hem en Helle op een rata met
een gouden vacht weg. Helle valt op de vlugt
er af in den naar haar genoemden Hellespont,
Phrixus komt behouden naar Aea, waar koning
Aeëtes hein gastvrij ontvangt en hem zijne dochter
Chalciope ten huwelijk geeft. Den ram offert hij
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aan Zeus Phyxius en hangt de vacht in een bosch
van Ares op. Athamas echter zou later wegens
Phrixus aan Zeus Laphystius (= Phyxius) geofferd worden; doch juist komt Cytissorus, zoon van
Phrixus, uit Aea met het berigt dat Phrixus nog
leeft, en redt alzoo Athamas. Daarvoor zijn Cytissorus en zijne nakomelingen met den toorn
van Zeus beladen, die verzoend moet worden door
voortdurende offers uit het geslacht van Athamas.
De oudste van het geslacht inogt het gemeentehuis
niet betreden ; deed hij het, dan werd hij, tenzij
hij de vlugt nam, aan Zeus Laphystius geofferd
(.nnDT . 7, 197.). Phrixus ontkwam zulk een offer
door de vlugt op den rain; de ram namelijk gold
zoolang als zoenoffer van Zeus, tot dat een der
Athamantiden gevat en geofferd werd. De vacht
van den ram die in plaats van Phrixus aan Zeus
geofferd is, wordt een hulp en toevlugt, welke
Jason, de heelende, verzoenende (van ir oti.ai) naar
Iolcos terugbrengt (z. A r g o n a u t a e). Dit is de
godsdienstige grondslag in de sage van Athamas
en het guldenvlies. --- Later werd Athamas door
Hera met razernij gestraft, omdat Ino Dionysus,
den zoon harer zuster Semele, opvoedde. Athamas vermoordde in zijne razernij zijn zoon bij
Ino, L e a r c h u s; Ino zelf nam de vlugt en stortte
zich met haar anderen zoon Melicertes in zee en
beiden werden reddende zeegoden, Ino onder den
naam L e u c o t h e a (IoM. OD. 5, 333.), Melicertes onder dien van P a 1 a e m o n, voornamelijk te
Corinthe vereerd, waar zijn lijk aangespoeld en
begraven zou zijn. Athamas moest nu wegens
bloedschuld zijn vaderland ontvlugten en vestigde
zich in Thessalië in de naar hem genoemde athainantische landstreek (APOLLOD. 1. 9, 1, 2. oviD.
MET. 4, 416-542.).

'A h u v a Tr o t, de bende der 10000 uitgelezene
perzische voetknechten, die door dapperheid uit
zij heetten daarom de onsterflijken, om -munte;
hunne ledig geworden plaats terstond weder-dat
door een ander, reeds vooraf daarvoor bestemd,
werd aangevuld (HDT. 7, 83. CURT. 3, 7, 13. z. a.
Mitzell.).
Atieenae, z. Attica.
Athenaeum. Dezen naam gaf keizer Hadrianus aan Bene door hem te Rome gestichte inrigting van onderwijs voor algemeene hoogere
ontwikkeling. Tot dus ver was het onderwijs en
de opvoeding te Rome en in het romeinsch gebied geen zaak van openbaar belang geweest,
geen toezigt of invloed van den staat had er bij
plaats. Wel was reeds Augustus en voornamelijk
Vespasianus begonnen, om aan uitstekende en
bekende onderwijzers der jeugd, eerre openbare
bezoldiging uit den fiscus toe te kennen (SUET.
vESPP. I8.), doch dit was slechts een voorregt van
sommige onderwijzers; de school bleef in het algemeen slechts eene particuliere zaak, en daar zij
dien ten gevolge bij de groote staatkundige omkeering van den invloed van monarchale beginselen vrij bleef, steunde zij nog steeds op republikeinschen bodem en kwam daardoor steeds in
herhaalde botsingen met de toen heerschende
staatsmagt. Om dus met goed gevolg over de
scholen te kunnen waken en voor de tijdsomstandigheden passende verordeningen er voor tot stand
te kunnen brengen, maakte Hadrianus een begin
met openbare scholen op te rigten, stichtte gymnasiën, en benoemde en bezoldigde hunne onder wijzers. Buitendien stichtte hij cone inrigting voor

hoogere wetenschaplijke vorming, welke hij
noemde naar het 'ADrlvacov te Athene, waar de
jeugd insgelijks hooger onderwijs van algemeene
strekking ontving. De naam is ontleend aan de
stad Athene, als zetel van algemeene beschaving.
Het athenaeum van Hadrianus was eene soort van
academie, waarin namelijk philosophic en rhetorica:, maar ook taalkunde en regtsgeleerdheid onderwezen werden. Het was op de prachtigste wijze
ingerígt, niet alleen wat bouworde, betreft, maar
ook de onderwijzers (professores en doctores) werden rijklijk beloond. Aur. Victor (cAES. 14, 3.)
noemt deze instelling een ludus ingenuarum art/um.
De plaats waar het Athenaeum stond, is niet
naauwkeurig en bepaald aan te wijzen, het lag, Of
in de nabijheid van het forum aan den voet van
den aventijnschen berg, Of op het capitool. Hoe
de volgende keizers deze instelling begunstigden
en door bepaalde wetten den onderwijzersstand
ondersteunden en bevoordeelden, alsmede uitvoerigere berigten omtrent de ronleinsche scholen
z. onder schoolwezen.
Atlienaeus, 'A 7ivamt, naam van verschef-.
den schrijvers: 1) van een werktuigkundige en
tijdgenoot van Archimedes, uit Sicilië, die over
oorlogswerktuigen, ;rip îXav riV-gTwv, schreef; -22) van een geleerden arts uit Attalia in Cilicië,
omstreeks 50 n. C. die te Rome practiseerde en
stichter werd der pneumatische school, van wiens
werken wij slechts eenige uittreksels bij Galenus
en Oribasius bezitten; — 3) van een taalgeleerde
en sophist uit Naucratis in Aegypte, omstreeks
228 n. C., die eerst te Alexandrië, vervolgens te
Rome leefde en bij eene uitgebreide belezenheid
eene zeer rijke stof verzamelde, in onbeduidender
vorm en taal. Zijn werk heet : de geleerde dischgenooten, Os C7LVo o pm6Tui, in 15 boeken, waarvan
de beide eerste en het begin van het 3. slechts
in een uistreksel van een constantinopolit. taalgeleerde uit de 5. of 11. eeuw, het 15. onvolkomen,
doch al de overige vrij volledig bewaard zijn.
Hij behandelt daarin in den vorm van gesprekken
onderwerpen van het maatschaplijk en huislijk
leven en geeft daarbij kostbare bijdragen voor de
geschiedenis der wetenschappen en kunsten, zeden
en bedrijven, waardoor tevens eene menigte belangrijke fragmenten uit verloren werken van
grieksche schrijvers (waarvan er 1500 in worden
aangehaald) voor ons is bewaard gebleven.
-

Athena ora^c, ' Al}rwct16pu , 1) demagoog
in Syracuse, ten tijde van den peloponnesischen
oorlog. -- 2) Een schrijver over den landbouw,
van wien niets nader bekend is. --- 3) Grieksch
wijsgeer uit Athene in de 2. eeuw n. C. gaf eerst
onderwijs in de platon. wijsbegeerte te Alexandrië, nam later het christendom aan, dat hij ijverig
verdedigde. Ten gevolge van een gezantschap
naar Rome, schreef hij eene apologie van het
christendom, tpz f st7 ,aspi Xpm muvwv, aan keizer
Marc. Aurelius; verder ,rspi d'1uc ^zw Tcov vsxpdr,,
waarin platon. en christel. denkbeelden vermengd
zijn en het onderwerp zuiver philosophisch is behandeld, zonder beroep op den bijbel.
Atli.énais, ' Aid ri v^^ic, 1) naam eener attische
phyle ten tijde van Erichtonius. -- 2) Waarzegster uit Erythrae. ---3) Vrouw van Ariobarzanes II. Philopator, koning van Cappadocië; zij
had den bijnaam yt%oaropyo5. -- 4) Dochter van
den sophist Leontius, de schoone en rijkbegaafde
gemalin van den keizer Theodosius IL, na
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leven wijdden. — Te Rome hadden gedurende de
republiek ook wel wedstrijden van athleten plaats,
b. v. Liv. 39, 22., de eerste maal in 186 v. C.,
doch de strijders waren Grieken die zich daarheen
moesten begeven. Toen Caesar zijne zegepralen
vierde, hadden er behalve andere feestlijkheden
ook athletenspelen plaats (SUET. cAES. 39.). Onder de keizers waren deze wedstrijden reeds zeer
gewoon; de verschillende oordeelvellingen van
dien tijd daarover bij TAC. ANN. 14, 20 en v. De
athleten werden van jongs af in deze kunst geoefend en vormden een afzonderlijk gild. Zij
verhuurden zich voor de spelen voor hoog loon
(auctorarraenturn) en traden, door het lot aange-

wanneer hij zijne bovenliggende partij door behendigheid ontworstelde. -- Om zich tot dezen
wedstrijd voor te bereiden moesten zij een zeer
strengen leefregel in acht nemen, die evenwel in
den loop der tijden van geheel verschillende gezigtspunten uitging. In de eerste tijden moesten
zij zich van het gebruik van vleesch volstrekt
onthouden, later dacht men dat bepaaldelijk gei
vermeerderde. —-tenvlschdigamkrt
De oefenplaats heette palaestra of gymnasium. De
onderwijzers dezer kunst heetten gymnasten en
alipten, gewoonlijk waren het uitmuntende athleten, doch wier ligchaamskracht reeds begon te
verminderen.
AtlilotIa tae, 'A Xo É'rm, oorsponklijk zij
die de prijzen bij de wedspelen uitloofden, ook
wei dywwvob& rc a geheeten, zoo als b. v. Achilles
bij de lijkspelen van Patroclus (xoM. an. 23, 258.).
Nadat er bij de 4 groote spelen vaste gewoonten
gekomen waren, waren de athlotethen de kamp
bij de pythische, isthmische en nemeï--regts,di
sche agonotheten, bij de olympische hellanodicen
(„1Toól7ac of &XXrlvo&xac) genoemd werden. Zij
werden benoemd door hen, in wier land de spe
gehouden werden, dus bij de isthmische spe--len
len door de Corinthiërs, of onder wier oppertoezigt zij stonden, zoo als bij de pythische door de
Amphictyonen en bij de nemeïsche door de Corinthiërs, Argivers en Cleonaeërs. Als uiterlijk
teeken hunner waardigheid droegen zij een staf,
daarom werden zij <ao5Xoc, fa3óov6p oc genoemd.
Bij de nationale spelen te Olympia, die door Iphitus en Oxylus zouden ingerigt zijn en die ora de
vier jaren gevierd werden, weshalve de Grieken
ook hunne jaartelling naar olympiaden hadden,
had de hoofdstad Elis het voorzitterschap en de
benoeming der kampregters. Het getal regters
was Iangzamerhand van 2 opgeklommen, en werd
eifdelijk op 10 vastgesteld. Hun onderscheidingsteeken was een purperen kleed. Om hunne moei lijke taak in alle opzigten goed te vervullen, werden zij reeds 10 maanden voor het houden der
spelen gekozen en in de verschillende deden onder
ezen . Door een plegtigen eed verbonden zij-w
zich tot de stiptste onpartijdigheid. Intusschen
moesten zij alles voorbereiden en regelen, wat
voor eene behoorlijke viering noodig was, en gedurende de spelen hadden zij het bestuur van alle
zaken, die met hun ambt in betrekking stonden.
Bij de aangift onderzochten zij of de wedstrijder
werklijk grieksch burger was, of hij ook een of
ander gebrek had. Drie dagen voor de opening
der spelen werd de lijst gesloten, en nu hadden er
nog eerst te Elis zoogenaamde voorafgaande oefeningen der ingeschrevenen plaats; en o ntdekte
men daar bij dezen of genen eene gebrekkige voor
dan werd hij weder van de lijst ge--beridng,
schrapt. Vervolgens openden de kampregters het
feest, lieten door herauten de namen der wedstrijders en hunne afkomst voor het volk afroepen,
en zoo er nu verder geen bezwaar werd ingebragt,
werd er om de volgorde tusschen de verschil
strijders geloot. Daarop werden allen nogmaals-lendr
aan de regelen van een eerlijken wedstrijd herin

wezen, hij paren in den wedstrijd op. Eerst be-

nerd, en dan volgde het teeken tot den aanvang.

hare bekeering tot het christendom E u d o ci a geheeten; zij stierf in 460 n. C. Eene levensbe.schrijving van Jezus in homerische verzen en
halfverzen (`Olin pozen z pa of `0^•rl^oxíly ^^wvs^)
wordt haar toegeschreven,
J titen.e, z. Pallas Athene.
.4tlténio, aanvoerder der slaven in den 2.
slavenoorlog op Sicilië, eigenlijk een herder. De
consul M. Aquillius werd in 102 v. C. tegen hem
gezonden en versloeg hem in een tweegevecht,
het leger der opstandelingen werd daarop geheel
vernield. Vergelijkenderwijze noemt Cicero (ATT.

2, 12, 2.) Clodius „ Athenio," dew ijl hij insgelijks
uit Sicilië was en oproerige slaven aanvoerde.
.ttthenodórus, 'A »rlvootopr s, 1) Griek, door
Alexander den G. met eerie colonie naar Bactra
gezonden, doch door Bico vermoord, omdat hij
zich daar tot koning opwierp, .325 v. C. -- 2)
Onbekend treurspeldichter. -- 3) Stoïsch wijsgeer
uit Tarsus, bibliothecaris te Pergamum, zou als
ijverig stoïcijn alles uit hunne schriften geligt hebben, wat hem minder goed toescheen; doch het
werd ontdekt en weder hersteld. De jonge Cato
bragt hem naar Rome, waar hij in diens huis
stierf. Er is niets van hem bewaard gebleven. —
Wel te onderscheiden van 4) den zoon van Sando, insgelijks uit Tarsus en stoïsch wijsgeer,
leerling van Posidonius van Rhodus, gaf onderwijs te Apollonia in Epirus. Hier was Octavianus onder zijne hoorders, deze nam hem met zich
naar Rome als vriend en raadsman. Later keerde
hij naar Tarsus terug en verbeterde de wetten zij
geboortestad. Van zijne werken zijn slechts-ner
titels en weinige fragmenten over.
&thesis, ' ATr1aci6S, 'ATt iuiv, t. Etsch of Adige, rivier van Rhaetië en Boven - Italië, ontspringt
op de rhaetische Alpen, neemt den Atagio (Ei
wordt bij Verona bevaarbaar en ontlast-sach)op,
zich ten N. van den Po, waarmede hij door ver
kanalen in verbinding staat, in de adri--scheidn
atische zee.
Atizieta, 'u^X7ïrl , was bij de Grieken oorspronklijk iemand, die in de nationale spelen te
Olympia of in die, welke in navolging van genen,
door andere steden ingevoerd waren als mede
wedstrijd van ligchaamskracht en-dinger
behendigheid optrad. Later, toen men door de
belooning en de eer der overwinnaars werd uitgelokt, ontwikkelde zich eene bepaalde kunst,
rl ';ilR7iTt 7ui, waaraan vele athleten hun geheele

streken zij hun ligchaam met 'vet en olie om hunne Gedurende den strijd moesten zij waken tegen
leden buigzaam en hun ligchaam glad te maken. elke overtreding der bestaande wetten, en wanneer
Om dit laatste weder doelloos te maken, wierpen zij cie overwinning beslist hadden, reikten zij aan
de tegenstanders, voor zij het gevecht begonnen, den overwinnaar de krans uit. Nadat zij over den
elkaar met zand. De onderliggende won het nog, gebeden afloop een verslag opgemaakt hadden,
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waarin de overwinnaars met name vermeld wer- uit hunnen rijken voorraad van zout, zelfs hutten.
den, was met het feest ook hun ambt geëindigd.
Atlantis, AT%av ri , volgens eene aloude
Athos, "Athos, beroemde berg van het mace- overlevering, aan Solon door aegyptische priesters
donische schiereiland Chalcidice, op de oostelijke medegedeeld, een groot eiland in den atlantischen
landtong (Acte geheeten), nog t. Athos of Hagion oceaan, in grootte aan Azië en Libye gelijk of
Oros. Volgens HDT . 7, 22. lagen op deze Acte misschien nog grooter. Plato deelt in den Critias
de vijf steden Dium, Glophyxus, Thyssus, Cleonae, (p. 108 en v.) en den Timaeus (p. 24 en v.) de sage
A crothoum of Acrathus, in welks nabijheid de berg naauwkeuriger mede: ten W. van de Zuilen van
zich 5962 v. hoog verheft. De landengte, welke bij Hercules, tegenover het Atlasgebergte, lag dit
Sane het bergland van Athos met het vaste land eiland, was zeer bevolkt en rijk aan al de heer
verbindt, liet Xerxes op zijn togt tegen Grieken
aarde ; de vorsten hadden hunne-lijkhednr
doorgraven (HDT . 7, 23 en v. MEL. 2, 2, 10.).-land zegevierende magt wijd en zijd uitgebreid en wa' A T t µ f a, á T t p o r, (tegenstelling van snertµía, ren slechts door de Atheners gestuit. Doch er
> tir i.os). Door het christendom is niet alleen de kwam een tijd van verval; op de zedelijke bedorgelijke aanspraak van allen op de eeuwige goede- venheid volgden groote ongelukken, aardbevingen
en voor alle tijden uitgesproken en aan allen ge- overstrooming, waardoor het eiland in één dag
waarborgd, waardoor tevens de absolute waarde en één nacht onder de golven der zee bedolven
der persoonlijkheid in hare regten erkend is, maar werd. — Over de ligging van het eiland zijn de
het heeft deze gelijkstelling der menschen ook ouden zelve het niet eens en hunne berigten onnaar buiten in de maatschappij doen gelden. Het zeker ; in lateren tijd meende men daarvoor te
denkbeeld van zedelijke waarde en voortreflijk- moeten houden, nu eens de azorische en canariheid, onafhanklijk van maatschaplijke of staats - sche eilanden, dan eens St. Helena en Ascension,
regtlijke betrekkingen, is uitgesproken en moet dan weder de eilanden van de stille Zuid-Zee,
meer en meer algemeen erkend worden; die dan zelfs het scandinavische schiereiland. De sage
waarde wordt alleen bepaald naar de persoonlijke moet in allen gevalle overoud geweest zijn, daar
deugd van elk mensch afzonderlijk. Dit begrip er eens een togt uit een Atlantenoorlog voorgemisten zoowel de Grieken als de Romeinen, van steld zou geweest zijn op den peplus, die bij het
daar dat noch de infainia, noch bepaaldelijk de feest der Panatlienaeën naar het Parthenon ge,Ttuta der Grieken met onze denkbeelden van dragen werd, terwijl ook de gissing van een ver
eerloosheid zijn overeen te brengen. De atimie is afgelegen westland voor haren hoogera ouderdom
veeleer bij de Atheners, en deze bedoelen wij hier schijnt te pleiten. Misschien zijn wel phoenicische
vooral, in hare verschillende schakeringen de vol of punische koopvaardijschepen door stroom en
gedeeltelijke berooving der burgerlijke-ledigof stormen naar de americaansche kusten gedreven,
regten, der Ttµ i van den 7toX(Tr^-, en zij kon of als door welke na eene gelukkige terugkomst eene
straf worden uitgesproken, of door het niet vervullen algemeene kennis daarvan verspreid werd, zoodat
van sommige verpligtingen jegens den staat van onder de Atlantis van Plato of het groote eiland
zelf volgen. De atimie kon van drieërlei aard zijn: zonder naam van Plinius, Diodorns en Arnobius
i ta xa i Tpo ;át5, de geringste graad, be- ten slotte werklijk America moet verstaan worden.
1) rtv
rooving van sommige burgerlijke regten, zoo als b.
Atlas, "Atka;, d. i. Adtla = sneeuwgebergte,
V. hij, die als aanklager bij eene openbare aanklagt aanzienlijk gebergte in Africa, langs het westelijk
geen vijfde deel van de stemmen der regters ver gedeelte der noordkust van Mauritanië. De voor
plaatst hem ten-stelingvaHrodu(4,18.)
zulk eene aanklagt niet weer doen mogt. —-kreg,
2) dTtu ca TO awiL aTO;, berooving van alle burgerlijke Z. W. van de kleine Syrte (20 dagreizen ten W.
regten. De omp-oc is van de markt, van alle van de Garamanten), doch (1, 202.) schijnt hij op
openbare plaatsen verbannen, van de volksverga- eene meer westelijke ligging te doelen. Men onderingen uitgesloten, en mag noch als aanklager derscheidt twee hoofdtakken, den A. major, d. i.
'

noch als verweerder in het geregt verschijnen, hij
is burgerlijk dood. De aTtio; die zich de regten
van den mitt .os aanmatigt, stelt zich aan de
zwaarste straffen bloot (verg. FvistI-ts). Rehabilitatie had zelden plaats. De gevallen waarin deze
soort van atiinie werd toegepast, zullen bij de afzonderlijke overtredingen worden opgegeven. —
3) dT(Nkt T ot cthi To xai ypvLclrwi, was als de
vorige, doch verbonden met verbeurdverklaring
van goederen, en had bij sommige misdaden plaats.
Voornamelijk werd zij toegepast op de staatsschuldenaars, die tot in de negende prytanie, bij wel
termijn de verschuldigde som verdubbeld werd,-ken
hunne schuld niet betaald hadden. Zij hield op,
zoodra er betaald was, doch ging, bij overlijden
van den schuldenaar, zonder aan zijne verpligting
voldaan te hebben, op zijne kinderen over.
Atina, stad in Latium bij de bronnen van
den Melpis, t. Atina, eerst volscisch, later ro-

het meest westelijke deel van den tegenwoordigen
Atlas (hij de inboorlingen Dyrin geheeten), een
hoog, steil gebergte in Mauritania Tingitana, dat
in een voorgebergte (t. kaap Geer) aan den naar
hem genoeruden atlantischen . oceaan eindigt, en
den A. minor, ten N. W. van den vorige.
Atlas, "A rXu; (d-rrXrj 1t) de onvermoeide
d r a g e r, titan, zoon van den titan Iapetus en van
Clymene of Asia, broeder van Menoetius, Prometheus en Epimetheus (HEsIoD . THEOG . 507.). Hij
is „ een verstandige, die de diepten der geheele zee
kent en zelf de groote zuilen torscht, die de aarde
en den hemel van elkaar houden" (Hom[. OD. 1, 52.).
Atlas is de persoonsverbeelding van een berg, (z.
boven), van welken men geloofde dat hij den hemel

droeg (volgens HDT . 4, 184. noemden de bewoners aan den voet des bergs hem de hemelzuilen).
Bij de herschepping van den berg in een persoon,
blijft deze niet de steun van den hemel zelven,
want daardoor zou die persoon te veel in zijne
meinsche colonie CLiv. 9, 28. 10, 39.).
Atlantes, "A ^Aav TAS, het verst afgelegen vrije beweging belemmerd worden, doch Atlas
aan Herodotus (4, 184.) bekende volk van Afri- schraagt slechts de zuilen die den hemel steunen.
ca, bij het tot in de wolken reikende Atlasge- De ontzettende berg reikt met zijn kruin tot in
bergte. I) ar liet bij hen niet regent, bouwen zij den hemel en met zijn voet tot op den bodem
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der zee; van daar kent Atlas de onmeetlijke diep- nes tot spijs voor. Thyestes, die de verschrikt en der zee (oD. 4, 385.) en is, zoo als de zee- lijke daad ontdekt, vervloekt zijn broeder en vlugt
godin, een verstandige esa met alles bekende god- heen. Een pest verwoest het land van Atreus en
heid. Volgens Hesiodus (THEOG . 317.) moet Atlas volgens de godspraak moet Thyestes terug geroetot straf, omdat hij in den krijg der titanen tegen pen worden.. Atreus gaat uit om hem te zoeken,
de olympische goden gestreden heeft, met zijn en krijgt zijns broeders zoon Aegisthus in zijne
hoofd en onvermoeide leden den hemel dragen. De vlagt, dien hij naar Mycenae mede neemt en als
sage verplaatst hein gewoonlijk in het verre wes- zijn eigen kind opvoedt. Later wordt Thyestes
ten, in de nabijheid van den oceaan en de Hespe- zelf door (le zonen van Atreus, Agamemnon en
riden; hij is eigenaar van groote kudden en van Menelaus, naar Mycenae gebragt en gevangen gede tuinen der Hesperiden. De latere tijd maakte zet. Atreu,- zendt Aegisthus tot hem, om hem te
van hem den africaanschen berg Atlas, en vertelde vermoorden, doch vader en zoon herkennen elkandat hij een koning in Africa geweest was die der, en nu ,slaat Aegisthus Atreus dood aan het
door Perseus door middel van het Medusahoofd strand der zee bij een offer, verdrijft Agamemnon
in een berg veranderd was, omdat hij hem eens en Menelaus en stelt zich en zijn vader in het begastvrijheid gew eigerd had (OVID. MET. 4, 627 en zit der regering.
Atriensis, (van atrium) nam. servus, de slaaf,
v.). Ook wordt Atlas naar Arcadië verplaatst en
door geleerde uitleggers voor een ervaren wis- en die bij de Romeinen het opzigt over het atrium,
sterrekundige verklaard, die de eerste hemelglobe de imagines, de schilderijen, het tafelgereedschap,
zou gemaakt hebben. -- Atlas verwekte bij Pleione kortom over de supellex had. In vroegere tijden
of bij Aethra de Pleiaden en Hyaden, bij bezorgde hij., wat later de procurator, dispensator,
Hesperus de Hesperiden, welke in den Hespe- cellarius te doen had, inzonderheid ook de geldzaridentuin de gouden appels (Hesperidenappels) ken van den heer. Jij was de huishofmeester en een
bewaarden, die Ge eens aan Hera tot bruidschat der voornaamste van de geheele slavenfamilie.
geschonken had; bij de appels hield een draak Die op de buitenplaatsen heetten atrienses rustici.
Atrium z. doinus.
Ladon de wacht.
Atropaiëne, een gedeelte van Medië, gren.41osst^, " A roQ6u, dochter van Cyrus, die
eerst niet Cambyses, later met Darius Hystaspis zende aan Armenië, aldus geheeten naar
Atropàïtes, 'ATpoirclTi , die door Alexander
gehuwd was en bij dezen grooten invloed had
den G., tegen wien hij in den slag bij Gaugamela
(HDT . 7, 3. verg. 7, 82, 97.).
Atrae of Hatrae, a, "A Tpctt of ra "ATpuc, gestreden huid„ na den dood van Darius, tot sasterke bergvesting in Mesopotamië, midden in een traap van Medië benoemd werd, welke betrekking
woestijn, door een arabischen volkstam Atreni hij na den dood des konings behield; een zijner
bewoond. Te vergeefs door Trajanus en Severus dochters was met Perdiccas gehuwd (ARE. 4, 18.
PLIN. 6, 13, 116. JUSTIN . 13, 4 .).
belegerd (nio CASS . 68, 31. 75, 10.). t. Hadr.
Atropos, z. Moira.
Atramentum, 1) de zwarte verw der schil
Inkt, uit roet en gom gemaakt (PLIN-ders.2) .
Atta, T. Quinetius, romeinsch blijspel35, 6, 25.). Ook schijnt men met sepia geschre- dichter, wiens stukken niet zoo zeer navolgingen
ven te hebben (PERS . 3, 12 en v.). In Pompeji van grieksche modellen waren, als wel ronieinsche
zeden en aan het romeinsche volksleven ontleende
heeft men schoone oude inktkokers gevonden.
Atrax, " Atpu^, 1) fem. stad in Thessalië aan stoffen behandelden. Ongeveer 10 zijn naar hun
den Peneus tegenover Larissa. Van daar Atra- titel en uit eenige fragmenten bekend; zij
cius, zooveel als thessalisch, a t r a c i a ars, de behooren tot de klasse der fabulae togatae of ook
tooverkunst. Atracides heette de Thessaliër der Atellanen. Zijn dood valt in het jaar 102 v.
Caeneus, Atracis de thessalische Hippoda- C. Verg. HOR.. EP. 2, 1, 79.
Attalus, " ATTuXo;, I) veldheer van koning
mia. — 2) masc. een bijrivier van den Peneus in
Philippus van Macedonië, en oom van diens gemalin
Thessalië.
Atrébátes, gallische volkstam in Belgica Cleopatra, gaf aanleiding tot oneeniglheden tus(I)ep. Pas de Calais), leverden in Caesars tijd schen Philippus en Alexander, doordien hij den
laatste heleedigde en daarin door den vader ver
15000 strijdbare mannen (B. G. 2, 4, 16. 4, 35.).
werd. Attalus genoot het bijzonder ver-deig
Atreus, 'ArpF-ós, zoon van koning Pelops van
als een be--trouwenvaPhilps,dm
Pisa en Hippodarnia, kleinzoon van Tantalus.
Hij en zijn broeder Thyestes vermoordden hunnen kwaam veldheer kende (PLITT. ALEX . 9. en v.
stiefbroeder C h r y s i p p u s, zoon van Pelops en JUSTIN . 9, 6 en v.), en werd door hem met een
de nymph A x i o c h e, en moesten daarom voor leger naar den Hellespont gezonden, toen PhilipPelops vlugten. De Perseïde Sthenelus, koning pus tot den oorlog tegen de Perzen besloten had.
van Mycenae, man hunner zuster Nicippe, nam hen Daar de koning echter nog voor het uitbreken
op en gaf hun Midea tot woonplaats. Toen Eu- van den oorlog vermoord werd, besloot Alexanrystheus, zoon van• Sthenelus, tegen de Heracliden der, die Attalus van medepligtigheid aan deze
optrok, droeg hij de regering aan Atr eus over, en daad beschuldigde, hem uit den weg te ruimen en
daar hij sneuvelde, werd Atreus koning van liet hem in 336 v. C. door een zijner vertrouweMycenae. Thyestes verleidde de vrouw van Atreus lingen vermoorden (DIOD . 17, 2.). -- 2) Veldheer
tot echtbreuk en werd daarom door hem verdre- van Alexander den G., die verdacht werd van deel
ven. Om zich te wreken zendt hij Plisthenes, een genomen te hebben aan de zamenzwering, van
zoon van Atreus, dien hij als den zijnen had op- Philotas, doch vrijgesproken werd. Na den dood
gevoed, naar Mycenae, om Atreus te vermoorden; des konings sloot hij zich bij Perdiccas aan en
doch Atreus doodde, zonder het te weten, zijn werd daarom, na diens moord, afwezig door de
eigen zoon. Daarop verzoent hij zich in schijn soldaten ter dood veroordeeld. Daarop begaf hij
met Thyestes, roept hem naar Mycenae terug, en zich met de vloot naar Tyrus om troepen te werzet hein zijne eigene zonen Tantalus en Plisthe- ven, doch wex^l daar door Antigonns geslagen,
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gevangen genomen en in den kerker opgesloten,
waar uit hij te vergeefs trachtte te ontkomen. —

(JUSTIN. 36, 14. PLUT. DEM. 20. VELLEJ. 2, 4. FLOR.

3) A t t a 1 u s I. koning van Pergamum, regeerde van
241-197 v. C., overwon met behulp van gallische
troepen andere gallische benden en voerde sedert

'A i i;, (eigens. een adj. waaronder verstaan
wordt av^(ypur j) de geographische geschiedkundige
beschrijving van Attica, in Bene bepaalde periode
der grieksche letterkunde eene geliefkoosde soort,
waarin de overblijfselen van bouwkunst en godsvereering, alsmede andere merkwaardigheden, naar
aanleiding der overlevering en van opschriften, beschreven werden. Phanodemus, Clitodemus, Demon, Ister en a. zijn schrijvers van zulke 'AtDI8s;,
w aarvan wij echter slechts fragmenten bezitten.
Attica, 4 'A TT!"L-^ , vroeger 'Ax T, „ kustland"
en door dichters Movo tx of 'Iwvbz genoemd, is
het belangrijkste der 8 landschappen, waaruit het
eigenlijke (midden) Hellas bestaat. Het grensde
ten N. aan Boeotië, ten 0. aan de aegaeïsche zee,
ten Z. W. aan de saronische golf (t. golf van
Egine) en ten W. aan Me;aris en besloeg eene
oppervlakte van 41 C] m. Attica is een bergland,
hetwelk uit op zich zelf staande maar digt aan
meestal kale, onherber gzame berg- en-engslot,
heuvelgroepen bestaat, waar tusschen slechts wei
onbeduidende vlakten gelegen zijn. Alle-nige
bergen loopgin uit van het grensgebergte aan de
zijde van Boeotië, den Cithaeron (Kt-Dacpty)
die zich ruw en rotsachtig, tot eene hoogte van
4000 v. steil verheft en bekend is door de mythen
van den leeuwenjagt, den jager Actaeon en het
te vondeling leggen van Oedipus. Het opmerk
verschil me t den naburigen Helicon gaf aan-lijke
bergen veranderde-leidngtosavhi
broederpaar; den Helicon, zacht en goedaardig,
kozen de Muzen, den Cithaeron, die roekeloos vader en broeder ombragt, kozen de Erinyen
tot woonplaats. Door de woestste deelen slingert
zich de bergpas van Gifto Castro, eertijds rpEi

den koningstitel (LIV . 33, 21. 38, 16.). Ook
vergrootte hij zijn rijk ten koste van Syrië, vooral
in een oorlog tegen Antiochus Hierax, doch moest
aan Achaeus, bloedverwant van Seleucus Ceraunus, het veroverde weder afstaan en zich met het
gebied van Pergamum vergenoegen. Evenwel
schaarde hij zich in 216 v. C. aan de zijde van
Antiochus III. tegen Achaeus, die opgestaan was,
zonder daarvan evenwel zelf voordeel te trekken.
Daar nu de nabijheid van het matige Syrië voor
zijnen kleinen staat een verbond met een magtigen
noodzakelijk maakte, verbond Attalus zich in 211
v. C. met Rome en de Actoliërs, welke laatsten
hij in 209 ondersteunde; doch door een onverwachten aanval van Prusias, koning van Bithynië

werd hij gedwongen zijn eigen rijk te verdedigen
(Llv. 27, 29. 28, 7.). Toen hij echter in 203 door

Philippus van Macedonië, met wien Rome eerst
kort te voren vrede gesloten lead, waarin ook Attalus werd opgenomen, aangevallen en tot in zijne
hoofdstad teruggedrongen werd, knoopte hij op
nieuw met Rome verbindtenissen aan en nam
vooral met zijne zeemagt aan den oorlog deel, tot
dat de aantogt van Antiochus hem tot den terug
noodzaakte. Evenwel wisten de Romeinen door-tog
bedreigingen het uitbarsten van ernstige vijandelijkhcden te verhinderen, en Attalus sloot zich nu
nog naauwer bij de Romeinen aan. Hij stierf
kort voor het sluiten van den vrede in 197 te
Pergamum aan de gevolgen eener beroerte (L[v.
33, 21.). Niet slechts als krijgs- en staatsman is
Attalus beroemd, maar ook als vriend en beschermer der wetenschappen. Hij legde den grondslag
van de aanzienlijke pergamenische boekerij, en
ontzag geene kosten om deze te verrijken. Wel
zacht van aard, gevoelde hij zich ook-wilend
in den kring van zijn gezin zeer gelukkig en was
voor zijne vrienden een trouw en milddadig vriend.
Of hij ook als schrijver werkzaam geweest is, kan
uit de berigten der ouden niet roet zekerheid worden opgemaakt. --- 4) Attains II. Philadelphus,
jongere zoon van den vorige, werd door zijn
broeder, koning Eumenes, naar Rome gezonden, om daar de belangen van Pergamum te behartigen. Aan het verlangen van verscheiden senatoren, om een aandeel van het vaderlijk rijk
voor zich te vorderen, gaf hij geen gehoor. N a
den dood zijns breeders in 159 regeerde hij als
voogd voor diens minderjarigen zoon, doch behield de regering tot aan zijn dood. In zijne oor
tegen Prusias, koning van Bithynië ontving-logen
hij hulp van Rome, en ondersteunde daarentegen
de Romeinen tegen den valschen Philippus van
Macedonië en tegen de Achaeërs. Ook hij wordt
geroemd als een beschermer van kunsten en wetenschappen . Hij stierf in 138 (i.iv. 45, 19. POL.

32, 23. 33, 6 en v.). -- Hij werd opgevolgd door
5) Attains III. Philometor, zoon van Eumenes,
den oudsten broeder van Attalus II., die ten gevolge zijner bekrompenheid van geest, die soms
in onnoozelheid ontaardde, de regering aan zijne
staatsdienaren overliet en zich, verwijderd van de
zamenleving, niet tuinbouw en beeldhouwkunst bezig hield. Hij stierf in 133 v. C. en liet zijn rijk
bij uiterste wilsbeschik king aan de Romeinen na

2, 20.).

xs ►.puXn( of ápu xEyaka'. Oostwaarts van den
Cithaeron scheidt zich de P a r n e s (Hccnvrly) t.
Ozia, af, eene ondoordringbare ruwe rotsketen, bij
de 4000 v. hoog. Ten Z. 0. van den P. verheft
zich het Hz'n^Xn dpo;, (Penteli), beroemd door
zijn marmergroeven, en de Bri1êssus, waarbij
zich in eene zuidelijke rigting, digter bij de stad,
de 3000 v. hooge H y m e t t u s (t. Telo-Vuni) aan
ook nu nog beroemd om zijn welriekenden-sluit,
tijm en voortretlijken honig; het zuidelijke gedeelte,
de kleine H. (t. Mauro-Vuni) draagt ook den naam
A n y d r u s, „ de waterlooze." Hij eindigt in
kaap Zostér (kaap Helikes). Deze met roodbloeijenden ty m bedekte en weinig belommerde bergen
vertoonen zich bij zonsondergang in een purperen
gloed, waartegen de ruwe rotsen van den Pasnes
en de boschrij Ise toppen van den Pentelicon een
treffend contrast opleveren. Meer ten Z. W. van
den Pasnes loopt een bergrug tot aan zee (die
zich verder tot op Salamis uitstrekt), A e g a le u s
(t. S k a r m a n g a) van welks top Xerxes den slag
bij Salamis aanschouwde : P o e c i l u s heet het
noordelijke, C o r y d al l us het zuidelijke gedeelte;
daarbij het voorgebergte Amphiale. I)e Lycab e t t u s (St. Georg) raakt ten N. U. aan de muren
van Athene, daaraan sluit zich de A n c h e s m u s
niet een heiligdom van Zeus. De zuidelijke punt
van den driehoek van Attica wordt door het gebergte L a u r i u m (t. Laurion of Mauron Oros)
ingenomen, alwaar S uni u in (k. Kolonna) en As ty p a l a e a de voornaamste kapen zijn. De rijke
zilvermijnen bij het tegenwoordige dorp Alegrane
waren in de oudheid zeer belangrijk. In de rig-
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ting naar Megaris en den Isthmus, zuidwaarts
van den Cithaeron, zijn de bergen Kpa La (horens).
Behalve de genoemde kapen ligt aan de oostkust
het voorgebergte C y n o s u r a (kaap Sehonnia of
Kavala). -- V 1 a k t e n vindt men in Attica drie:
1) de e 1 e u s i n i s e h e v 1 a k t e (' EXzu htov ?TES 1ov) ,
tusschen den Cithaeron en de moerassige kust
van de golf van Eleusis, de korenschuur van
Athene, om welke reden zij ook in het begin -jan
den peloponnesischen oorlog het eerst door de
Spartanen verwoest werd, het westelijk deel heette
`Pc ptov ir &o', het oostelijke grootste, ©ptáatov
Ir., in de rigting van Megaris gelegen deel
was onschendbaar eigendom van Demeter en
heette •rl lep of o ',c. -- 2) De c e c r o p i s c he
vlakte, ten N. 0. van Athene, ook eenvoudig
ó t'atov geheeten, (t. vlakte van Calandri), ingesloten door den Aegaleus en den Hymettus,
waardoor de Ilissus heenstroomt; Decelea beheerschte haar in het N. O. en werd daarom door
de Spartanen bezet. — 3) De vlakte M es o g a e a
(MEaóTata), t. Mesoghia, op de oostkust rondom
Brauron; eindelijk de kleinere vlakten bij Marathon en aan de uitwatering van den Asopus. --Het land is zeer arm aan water, bijna al de stroo^mende wateren hebben in den zomer gebrek aan
toevoer. In zijn beneden loop behoort hiertoe de
uit Boeotië komende A s ó p u s (Asopo). De
C e p h is s u s (t. Cephissa) ontspringt op den Parnes en stroomt door de cecropische vlakte westwaarts langs Athene; in den winter overstroomt
hij het land aan den mond bij de haven Phalerum (hij stroomt dwars door de lange muren).
De I 1 i s s u s (Ilisso) komt van den Hymettus en
vloeit ten Z. voorbij de stad, neemt de beek E r i d a n u s op en verliest zich in de vlakte. Een
andere C e p h is s u s (t. Sarandaporo) van den Cithaeron afdalende ontlast zich ten O. van Eleusis;
nog verder oostwaarts vond men de 'Pro, stroomen van zout water, wier visscherijen aan den
tempel van Eleusis behoorden. Niet veel rijker
aan water dan het overige Attica was Athene met

haren omtrek. Want behalve den Ilissus en
Cephissus leverden slechts de bronnen van den P aflops en C a l l i r r h o ë (bij het Odeon), ook 'Evvsdxpouvos of Lw^axc.lxpovvoS, goed water op; ook
dit is tegenwoordig drabbig. Eerst keizer Hadrianus 117--138 n. C. zorgde door eene waterleiding van Anchesmus af voor het oostelijk gedeelte
der stad. De overige bronnen haddenslecht water en heetten daarom nu en dan IdhT ra (HDT .
8, 35.); daarom was ook de opzigter der bronnen
(&zrtrrz rr xp ivwv) eene gewigtige betrekking, die
zorg droeg dat niemand wederregt'ijk water afleidde. Van de b o e z e m s zijn merkwaardig op de
oostkust de baai van Marathon, op de westkust de
havens der stad (z. ben.) en de baai Eleusis (Leusina). — Indien men al niet den maatstaf van
den tegenwoordigen tijd wil aannemen, waarin
ten gevolge van de in den loop der tijden uitgeroeide bosschen en de daardoor ontstane schaarschte
van stroomend water, de droogte en dorheid van
het land nog steeds is toegenomen, zoo mag men
toch als zeker stellen, dat Attica, ook in den
ouden tijd, op enkele uitzonderingen na, van nature niet zeer vruchtbaar was. 1)e tegenwoordig
nog zigtbare aanleg der akkerverdeelingen toont
hoe men van elk stuk land zocht gebruik te maken; de laag van humus, d. i. vruchtbaren grond,
was zoo dun, dat b. v. in huurcontracten het weg,

voeren van vruchtbare aarde verboden was. Toch
wist de vlijt der bewoners met den schralen
grond te woekeren, en het heerlijke klimaat vergoedde in vele opzigten de dorheid van den bodom. I De landbouw, door godsdienstige instellingen en de dienst van de eleusinische Demeter geheiligd, verschafte zelfs aan den adellijken Athener
Bene eervolle bezigheid. Het graan (tarwe) was
uitmuntend, doch voorzag slechts in twee derden
van de behoefte (ten tijde van den hoogsten bloei
van het land gebruikten 500000 inwoners -135000 vrijen en 365000 slaven — 3 millioenen
medimnen), olie daarentegen was uitstekend en
overvloedig., ook voor uitvoer, voorhanden; Athene
had zelf den eersten olijfboom op de acropolis
(in den tempel van Athene Polias) geplant, die
zelfs de perzische oorlogen overleefde (HDT. 8, 55.).
Wijn was er in overvloed, doch niet van bijzondere deugd,, beter waren daarentegen de vijgen,
van daar het spreekwoord : µrj a-uxa sis 'ADrla,
om iets overtolligs te kennen te geven; deze
vrucht mogt niet uitgevoerd worden. Bovendien
vond men er, moerbeziën, laurierboomen, amandelen, de beruchte dolle kervel enz.; verder eiken,
beuken, pijnboomen, cederen, dennen, welke laatste op de hellingen van den Parnes en Cithaeron
groeiden en de stad van brandhout en kolen
voorzagen (Acharnae). De bergen bestaan uit
kalk, lei en marmer, waaronder vooral het pentelische zeer gezocht was wegens zijn witte kleur en
fijnheid (t. Cipollino). In den omtrek van Laurium waren de aanzienlijke zilvermijnwerken, die
zoo mild leverden dat ieder atheensch burger daaruit eene zuivere opbrengst van 10 drachmen, d.
i. ongeveer f 4.50, jaarlijks trok; bij het voorgebergte Colias vond men fijne porceleinaarde, daarenboven smaragden en andere fijne steepen, en het
attische sil, Bene okerachtige, goudgele verwstof.
Dat ook het zout goed en fijn was, blijkt uit de
uitdrukking „ attisch zout." Van het dierenrijk
werden er vooral schapen en geiten gefokt, paarden ontbraken, behalve in de marathonische
vlakte; de ploegstier was volgens eene oude instelling van Triptolemus heilig; verder vond men
er ezels en muildieren, en in vroegeren tijd op de
bergen wilde zwijnen, wolven en beeren; in de
rotskloven en spleten van de acropolis vele uilen
(van daar ook yXabxa; 'AvaCe in gelijken zin
als boven); in de zee eindelijk eene menigte vis schen. De temperatuur, in de vlakten reeds van
Maart tot Junij drukkend warm, stijgt in Augustus zelfs tot eene bijna ondragelijke hitte van
28 - 32° P► ., vooral in Athene zelf, wat door de
acropolis nog vermeerderd wordt, terwijl aan
vele oorden koele zeewinden de temperatuur matigen. Terwijl cie geheele plantengroei verdort,
klinkt het piepend geluid van tallooze krekels
in de olijfboomen. Op de bergen blijft in den
winter de sneeuw vrij lang liggen, anders is deze
tijd over 't geheel zacht en bijzonder gezond. De
lucht in Attica is meest buitengewoon helder,
vooral verrassend is de eigenaardige lichtglans,
daar de meestal kale gebergten de zonnestralen
met groote kracht terugkaatsen. De droogte der
lucht heeft inderdaad veel bijgedragen tot de instandhouding van gebouwen en kunstwerken. —
De bevolking was oorspronklijk in 12 demen
(ll iot) of gemeenten verdeeld; door Clisthenes
werd evenwel eene andere verdeeling gemaakt,
zoodat een getal van 10 phylen in 174 demen
-
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verdeeld was. In een geschiedkundig opzigt moet
nog vermeld worden de verdeeling van A. in
HE&C vlakland," ten N. en N. W. van Athene,
HocpaXza „ kustland," de streek langs de zee tusschen Athene en Sunium (waaraan zich landwaarts
de Mesogaea aansluit), en Atclxptu „ bergland,"
het grootste gedeelte van de oostkust. — Om het
overziet gemaklijk te maken onderscheiden wij
I. in P e d i a s 1) de vlakte van Athene, ten N.O.
van deze stad. Hierin lag A t h e n a e, ui 'Aft j vac,
t. Athina, in de volkstaal Settines, de hoofdstad
van Attica en de grootste stad van Griekenland.
Athene bestond uit twee hoofddeelen, de stad en
de havens, welke door de lange muren ( c' ax^Xrj)
met elkaar verbonden waren. Over hare grootte
voor de perzische oorlogen laat zich niets met zekerheid bepalen : eerst Thernistocles legde den
voornaamsten grondslag voor haar aanzien, daar
hij de stad na hare verwoesting prachtiger liet
herbouwen en met de belangrijke haven Piraeeus
verbond. De omtrek van het geheel bedroeg (volgens THUG. 2, 13.) l74 stadiën of 4 duitsche m.
waarvan 561 voor de havenstad, 75 voor de lange
verbindingsmuren en 43 voor de stad zelve, waardoor het verklaarbaar wordt dat Athene, in omvang bijna gelijk aan Rome, toch slechts een
vierde gedeelte van de vlakteruimte dier stad besloeg. Het geheel bevatte 10000 huizen en naar
Böckhs schatting 180000 inwoners, terwijl ande,

ren weinig meer dan 100000 aannemen. Met uit-

zondering van de openbare gebouwen waren er
weinig fraaije huizen (uit planken of ongebakken
tegelsteenen); de straten waren meest onregelmatig en eng (ów to toi). De muren der eigenlijke
stad kan men nog tegenwoordig nasporen en aanduiden. In het W. strekken zij zich uit tot voorbij
den heuvel van de P n y x en den Nymph enheuvel, in het Z. tot over den I 1 i s s u s, kwamen
zij eerst in den omtrek van het Lyceum over
de rivier terug en raakten in het N. 0. de uiterste
helling van den L y c a b e t t u s. I)e 11 poorten
van de stad waren van het W. naar het Z. : 1)
I) i p y 1 n m (QíruXov), vroeger de thriasische poort,
ook poort van Ceramicus, vrij groot (Liv . 31, 24.).
2) D e h e i l i g e p o o r t (ai lapai 7tóXoct) op den
weg naar Eleusis. 3) D e ridderpoort (xi

`17t;tdEs r.), waarschijnlijk de poort waardoor
Pausanias de stad binnenkwam en waaruit hij
zijne omwandeling begon. 4) De p i r a e ï s c h e
poort (1lnpatxrt it.). 5) De inelitische p.
(ad M—.kertóeg it.). 6) De i t o n is c h e p. (ai 'Irwvíat
7r.). 7) 1)e poort van A e g e u s (ai A^7sw- r.),
waarschijnlijk bij het panathenaeïsch stadium. 8)
De poort van D i o c h a r e s (ad Atoxdwu; n.). 9)
De d i o m els c h e p. (rl T.), in de rigting
van Cynosarges. 10) I)e d o o d e n p o o r t (ai
'Puree). 11) 1?e acharnische p. (cd 'Ayapvcxal
,t.). Evenwel is de ligging van elk dezer poorten
niet geheel zeker. — In het midden van de aldus
besloten ruimte verheft zich eene bijna 150 v.
hooge rotsmassa, slechts van liet W. toeganklijk,
die van boven eene vlakte heeft 1 150 v. lang (van
het W. naar 't 0 ) en hoogstens 50 v. breed. Dit
is de burg, door de Pelasgen K puvarj, door Cecrops Ksx onia, door Erechtheus 'Ail'vr) geheeten,
tot dat eindelijk voor de stad de naam 'Aa71vat,
voor de burg 'Axpó^roXts gebruiklijk werd. l)e
noordzijde was reeds door de Pelasgen versterkt
(HDT . 6, 137.), de zuidzijde versterkte Cimon.
Wat binnen dezen muur lag was de eigenlijke"AaTu.

Aan den westelijken toegang tot den burg liet Pericles tot versterking en sieraad de prachtige Propylaeen * (II,po atu) met de heerlijke marineren
trappen bouwen, waardoor men tot de bovenvlakte
opklom. De propylaeen hadden 5 poorten, 8
zuilen in het front, 17 op de zijden, iedere zuil
was 20 v. hoog en 5 V. in doorsnede; de bouw
duurde 5 jaren en kostte 2012 talenten (ongeveer 5t

mill. guldens). Regts bij den ingang stond de kleine
tempel van Nice apterus* links de Pinacot h e c e *. Binnen de ruimte van den burg zelven
vond men onder vele standbeelden den koperen
colossus van Athene promachus, door Phidias
vervaardigd. Vooral muntte uit het P a r t h e n o n *,
de tempel der maagdelijke Athene, onder Pericles
gebouwd. Hoewel de Venetianen in 't jaar 1687
den tempel door hun bombardement schade toebragten, en lord Elgin in het begin dezer eeuw
hem van vele kunstsieraden beroofde (Elcjin marbles in het britsch museum), toch wekt dit heerlijk
voortbrengsel van bouwkunst nog heden ten dage
de bewondering van elken aanschouwer. In het
parthenon stond het 26 grieksche ellen (39 par. v.)
hooge standbeeld der godin, uit goud en elpenbeen, het werk van Phidias: Het kleed dat 44
talenten zwaar was en er afgenomen kon worden,
werd door den tyran en demagoog Lachares geroofd, ten tijde van Demetrius Poliorcetes (PAnS.
1, 25.). Op de regterhand droeg de godin een
naar haar toegekeerd beeld van Nice, 4 grieksche
ellen hoog, uit elpenbeen met een gouden kleed
omhangen. Het achterhuis van het parthenon
('OnnaaOU
^ tos) was bestemd voor het bewaren der
openbare schatkist. Ten N. van het parthenon
lag het Ereclithéuin* en het heiligdom van
Athene Polias met het Pandrosium en vele
heerlijke standbeelden omgeven. In dezen hoek
ontsprong de erechtheïsche zoutbron en groeide
de heilige olijf boom, die uit de speer van Athene
zou ontsproten zijn. -- De rondom de Acropolis
liggende stad was ontstaan uit de vereeniging van
verscheiden deuren, die nog in lateren tijd hunne
namen hadden behouden : Ceramicus in het N.
W., Scambonidae, Melite in het W., Coele, Colyttus in het Z. W., Cudathenaeum in het Z., Agrae
en Dioméa in het 0. Al naar dat (le stad op
heuvelen of daar tusschen in lag, heette zij ri Kivu)
of + %aTC) 7t6At;. Ten W. van de Acropolis lag
de rotsachtige heuvel "Apetos -dyo„, Areopagus,
zoo digt er bij, dat de Perzen van daar den destijds houten burg met brandende pijlen in brand
schoten (HDT . 8, 52.). Aan het oostelijk uiteinde
van den heuvel bevond zich de regtbank van den
Areopagus en de tempel der Semnae (Eumeniden)
en het Cylonjum ; ten Z. daarvan een tempel van
Ares, en digter naar den burg toe het altaar
der 12 goden en de standbeelden van H a r m od i u s en A r i s t o g i t o n. Zuidwaarts van den
Aresheuvel lag het Museum, een heuvel, waarop
de Macedoniërs een kasteel bouwden, en onder
Trajanus de consul C. Julius Antiochus Philopappus voor zijn stamvader Antiochus Epiphanes een
gedenkteeken* oprigtte. Aan de zuidwestelijke zijde van den Aresheuvel grenst de hoogte de P n y x
(Ilvu g. 7ruxvób) waar liet volk zich verzamelde
en liet in de rots uitgehouwen spreekgestoelte
(*) De namen der gebouwen waarvan nog overblijfselen voorhanden zijn, zijn met * aangeduid.
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(!J L) nog duidelijk te zien is, hetwelk gekeerd was
naar Bene afgeslotene ruimte in den vorm van
een halven cirkel, waar het volk zijne plaats
had. Later werd het theather van Dionysus tot
dat doel gebruikt. Tusschen de Acropolis, Areopagus, pnyx en het museum lag de met standbeelden rijk versierde A g o r a (' A-(opcl) in de wijk
Ceramicus. Aan de westzijde der agora stonden
aan beide zijden van ,de naar de pnyx voerende
steeg, Pylis, de Hermen van Hermes Agoraeus, daar
stond ook de Stoa p o e c i 1 e, of galerij met
schilderstukken van P o l y g n o t u s, en de C o l on u s a g o r a e u s, een kleine heuvel; de zuidzijde
werd ingenomen door de Stoa b a s i l é u s van
den archont basileus en de Stoa e l e u t h e r i u s
van Zeus; aan de oostzijde lagen de tempel van
Apo 11 o p a t r ó u s, de tempel der godenmoeder
(11'Íri Tptuov), het raadhuis (^ouXviTri ptov) en de rotonde (aoXo;) waarin de prytanen maaltijd hielden,
de noordzijde was gedeeltelijk met standbeelden,
bezet. Tusschen de agora en pnyx lagen de tem
tempel van-pelvanAhroditU,e
Hephaestus en het heiligdom Eurysaces.
Wendt men zich oostwaarts van de agora, dan
liggen daar aan de zuidzijde van de Acropolis:
het odéum van Herodes Atticus, 't welk
deze rijke Athener ter eere zijner vrouw had laten bouwen, de tempel van Aesculapius, de eumenische stoa, het groote theater aan Dionysus
gewijd en ten Z. daaraan grenzend het L e n a e u m,
waar ter eere van Dionysus de Lenaeën gevierd
werden, eindelijk het odeum van Pericles,
eene prachtige nabootsing van de tent van Xerxes met een gewelfd koepeldak. Een weinig ver
oostwaarts, waar de straat zich aan de oost--der
zijde van de Acropolis noordwaarts wendt (Tripodenstraat), lag het choregisch g e d e n k t e e k e n
van L y s i c r a t e s*, tegenwoordig de lantaren van
Demosthenes geheeten, door 6 dunne corinthische
zuilen gedragen. Het p r y t a n u m, waar gezanten en verdienstlijke burgers gespijzigd werden,
lag aan den noordoostelijken voet van den burg,
naast den tempel van S e r a p i s, en ten westen
van daar het heiligdom der D i o s c u r e n ('Avaxstov, oc vaxss). Vlak aan de oostelijke helling
van de Acropolis lag het E l e u s i n i u m, aan den
noordelijken voet het heiligdom van A g l a u r u s.
Niet ver van daar bevond zich (en bevindt zich
nog) een hol met eene bron ; het hol is de grot
van Apo 11 o en Pan, de bron heette K?46opa
of 'Eµcs&cu, dewijl men geloofde dat zij onder de
aarde door van Athene naar Phalerum liep; door
Bene waterleiding stond zij in verbinding met het
wateruurwerk van Andronicus Cyrrhestes, een onder den naam van „ toren der winden" ook
thans nog beroemd gedenkteeken. In het oostelijk
gedeelte der stad (later Hadrianusstad geheeten)
lag in de rigting van Ilissus, in de nabijheid van
de bron Callirrhoe of Enneacrunus, de groote tem
ook-pelvanZusOymihtolpéu,
pantheum geheeten, 4 stadiën in omtrek, door
Pericles begonnen, eerst onder Hadrianus voltooid;
nog staan er 16 van zijne trotsche corinthische
zuilen. Aan den noordwestelijken hoek lag de tri
daarvan de-umphbogvanHdris*.Te0
tempel van Aphrodite* in de tuinen (&v x arocs).
Op een klein eiland in den Ilissus lag een tempel
van Demeter en Core ; aan de overzijde der rivier het prachtige stadium panathenaïcum*,
dat door den redenaar L^ curgus voor de paria-

thenacïsclie spelen opgerigt en door Herodes Atti
ens met pentelisch marmer bedekt werd; het was
zoo groot dat Hadrianus er te gelijk 1000 wilde
dieren liet in jagen. Het lag tusschen den tempel van Tyche en van Artemis agrotera
aan den voet van den Ardettusheuvel; in de nabijheid was de poort van Aegeus. — Tusschen
de pnyx en het museum liep in zuidwestelijke
rigting eene straat naar de piracische poort. Daar
lagen : liet g y m n a s i ti m van H e r m e s, de tempel
van Hercules alexicacus en van Demeter,
het pompëum, waar het heilige vaatwerk, voor
feestlijke optogten bestemd, bewaard werd. -- Tusschen de pnyx en den Areopagus liep noordwestwaarts eerie hoofdstraat door den b i n n e n c e r a m iens naar de poort Dipylum ; links van daar lag de
Nymphenheuvel, rcgts het gymnasium van
P t o 1 e m a e u s en wat verder noordwaarts het
T h e s ê u m', door lateren gedeeltelijk voor een
Arestempel gehouden, nog ongeschonden bewaard.
Ten 0. daarvan de Gigantenstoa, het gymnasium van Hadrianus, en het heiligdom van
Athene a r c h e g e t i s. Dit alles in de stad
zelve. Buiten haar aan het noordwestelijke einde
van den buiten ceramicus (de fraaiste voorstad
van Athene) vond men op een afstand van b
stadiën van de muren de A c a d e m i a ('Axaarjµsca,
z. a.) een prachtig aangelegd gymnasium, waar
Plato onderwees (en begraven ligt) en in hare
nabijheid de graven van beroemde Atheners (Miltiades, Cimon, Thucydides). Een weinig noordelijker de door Oedipus beroemd geworden Hippius Colonus ; daar is ook het graf van 0 t fr i e d
M ill er, den verdienstlijken oudheidkenner, die het
slagtoffer werd van zijne zucht om de kennis van
oud Griekeniand te bevorderen. Buiten de oostelijke poort 1)iomea, zuidwaarts van Lycabettus,
lag het C y n o s a r g e s (Kuvoaapyss), een aan
Hercules gewijd gymnasium, alwaar Antisthenes,
de stichter der Cynici, onderwijs gaf. Ten zuiden daarvan liet Lyceum (Mxucov), een fraaije
aanleg van tuinen en parken nabij den tempel van
Apollo Lycin.s, waar Aristoteles onderwees. -- De
lange muren T síxi of Tá axiXr) vereeriigden
de stad met hare havens; het noordelijke been,
.ro- (36prtov reïxo; of 'r ïwDav geheeten, dat
meer aan vijandlijke aanvallen was blootgesteld,
voerde naar den Piraeeus, het zuidelijke -ró vo rcov
of yaAï ptxóv, naar Phalerum ; de lengte bedroeg
ongeveer een geogr. mijl. Tusschen beiden liep
echter nog een derde, ,.ó µ4o' rztyo, dat ook
naar den Piraeeus voerde. Dit moest dienen om
de gemeenschap met een der havens te onderhouden, wanneer de andere door den vijand genomen waren; van daar vindt men ook sporen van
muren en vestingwerken tusschen de beide havens.
Athene's havens worden eigenlijk door een rotsachtig schiereiland gevormd. De haven P h al ërum (pcD t pov), was de oudste en meest oostelijke,
t. baai van Hagios Georgios; aan de oostzijde
van het schiereiland de middelste en kleinste
M u n y c h i a( NCI o^u'uxf a), t porto Fanari of Stratiotiki ; beide waren en zijn nog ondiep en voor
groote schepen ontoeganklijk. Aan de N. W.
zijde van het schiereiland lag de Piraeeus ([In.
putzt ), t. porto Leone of Dracone, uitmuntend,
doch wegens den naauwen ingang niet zonder gevaar; hij was verdeeld in de groote handelshaven
(9µ7r6ptov), en de kleinere oorlogshaven (KdvDapo;),
benevens de buurt ' Aepoó(6eov. Aan den ingang,
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die door een keten gesloten kon worden, stond
een colossale leeuw, dien de Venetianen in 1687
wegvoerden. Een gedeelte van den Piraeeus was de
oude korenhaven Z e a (t. Passalimari) ; zij lag
aan de oostkust van het schiereiland nabij Munychia. Deze uitmuntend versterkte havens waren
voor 't overige als steden aangelegd met tempels,
theaters enz. In den Piraeeus lag het entrepot
(&sifµx), een groot tuighuis van Philo, werven
voor 400 schepen, het groote korenmagazijn
(Xpe Toz+uAcç) van Pericles en het theater ; in Munychia was het graf van Themistocles. — Iets ver
aan de kust lag de kleine haven-dertnN.W
PhCiron (dievenhaven). -- Verder verdienen nog
genoemd te worden de plaatsen : A. c h a r n a e
(' AXapvad, z. a.) 60 stadiën ten N. van Athene,
de grootste demus, met veel graanbouw en kolen
i s s i a bij de bronnen van den-brandeij.Cph
Cephissus aan den voet van Pentelicus; Pal 1 n e
met een beroemden tempel van Athene, waar Pisistratus de Atheners versloeg (HDT . 1, 63.);
Gargettus, aan den Hymettus; Alopéce, geboorteplaats van Socrates, 12 stadiën ten 0. van
Athene aan den Anchesmus ; H a 1 i in u s bij de
landtong C o l i a s, waar eens de tempel van
Aphrodite stond. --- 2) De vlakte van Eleusis en
Thria, ten W. van Athene : S e a in b o n i d a e, iets
ter zijde van den heiligen weg, die van Athene
naar Thria en Eleusis voerde en met allerlei gedenkteekenen rijk versierd was; T h r i a aan den
eleusinischen Cephissus; E l e u s i s of Eleusin (t.
Levsina), aan de noordkust van de gelijknamige
golf, tegenover Salamis, een der oudste en merk
steden van het land, beroemd door-wardigste
den prachtigen, onder Pericles gebouwden tempel
van Demeter, waarin de groote Eleusiniën gevierd
werden; door Alarie werd hij verwoest, doch er
zijn nog aanzienlijke ruïnen van over. E 1 e ut h e r a e digt bij de boeotische grenzen aan den
eleusinischen Cephissus, van waar de dienst van
Dionysus Eleutherus naar Athene kwam, ter wiens
eere men de groote Dionysiën vierde. O e n o ë,
D rymu s en P an a c tum, vestingen op de grenzen van Boeotië, waarvan de laatste een pas van
den Cithaeron beheerschte. P h y l é (t. Bigla
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heuvels, waarvan de grootste (30 v. hoog en 70
v. in omvang) het graf is der Atheners, de kleinste
dat der Plataeërs, welke hier in 490 tegen het
perzische leger, onder Datis en Artaphernes, overwinnend sneuvelden. Het slagveld ligt in Bene
enge dalvlakte, zeer gunstig gelegen voor een
klein leger tegen een groot. In de nabijheid liggen de bronnen Malaria en de berg van Pan
met een grot en een orakel. -- III. Plaatsen in
Paralia (de westkust) en in Mesogaea (de
bergvlakte die zich ten Z. van den Pentelicus en ten
0. van Paralia uitstrekt) en wel langs de oostkust
waren : Halae Araphenides(`AXai' Apupv1fót; ),
bij den mond van den Erasmus, beroemd door de
eerdienst van de taurische Artemis; bij het nabij
zou Iphigenia op-gelnBrauo(t. )
hare terugreis uit Tauris het eerst geland
zijn met het beeld van Artemis, van daar de
naauwgezette vereering der taurische (brauronische)
Artemis met jaarlijksche feesten (Bpuup uvcu) ; het
oudste standbeeld der godin was door Xerxes
weggeroofd. Om de vier jaren vierde men
daar ook de Dionysiën. S ti r i a (t. Asteri),
waarheen van Athene midden door het land de
s t i r i s c h e weg voerde, geboorteplaats van Theramenes en Thrasybulus. P r a s i a e (Prassa aan
de baai Porto Rafti) met een tempel van Apollo
en het graf van Erysichthon, den zoon en troon
evenwel nog voor zijn-opvlgeranCcs,di
vader stierf, waarna Cranaus zich de regering aanmatigde. P o tam u s met een graf van Ion. T h oneus (Thorico) een der oudste steden van Attica
met een fraaije haven (t. Porto Mandri) en een
acropolis, aan wier voet men nog belangrijke ruïnen vindt. S u n i u m op het gelijknamige voorgebergte (t. kaap Kolonna), goed versterkt, met den
beroemden, tegenwoordig nog in bouwvallen aan
Athene, waarbij op de-wezigntp1va
Panathenaeën zeegevechten niet triëren gehouden
werden. In het mijndistrict 1_. c u r i u m lag A n ap h l y s t u s (t. Anafiso) met een versterkte haven,
aan wier ingang het kleine eiland Eleussa (t. Lagonisi) lag; Sphettus, Lamprae, Thorae,
A n a g r u s in de nabijheid van kaap Z o.s t e r,
met een tempel der godenmoeder; van de daar groeiCastro), van waar Thrasybulus tegen de 30 ty- jende onaangenaam riekende struik dváyupos komt
rannen optrok, 100 stadiën van Athene. De het spreekwoord 'Av lyupov xev^ïv; H a 1 a e A e x olaatstgenoemde plaatsen rekent men gedeeltelijk n i d e s. Meer binnenwaarts aan den stirisehen weg
reeds bij II. I) i a c r i a, het noordoostelijke berg- lag P a e a n i a (bij Liopesi) de geboorteplaats van
land tot voorbij de vlakte van Marathon. Daar I) emosthenes. --- Het belangrijkste der tot Attica
lagen D e c e l ï a, 120 stadiën van Athene, en behoorende eilanden is Salamis (^aXaµi; -ív, t.
van daar zigtbaar, in den noordwestelijken hoek der Coluri), digt bij het vaste land, in de gedaante
atheensche vlakte ; in den peloponnesischen oorlog van een hoefijzer, dat met de kust de golf van
een zeer gewigtige en versterkte plaats (ruïnen bij Eleusis vormt. De oude hoofdstad lag aan de
Tatoy); O r ó p u s (t. Oropo) nu eens atheensch, zuidkust, later werd Nieuw - Salamis (t. bij
dan boeotisch, niet ver van den mond van den Ambelaki) op de oostkust, tegenover den attischen
Asopus aan den regter oever, met de haven D e l - berg Aegalus, aangelegd ; het digtst bij Attica ligt
p h i n i u m, (t.c'robs dyíovs A7roazoXou; ), in de na- de landtong C y n o s Uá r a,- met liet graf van den
bi jheid (ten N. W.) een orakel van R h a m n u s trouwen hond van Themistocles, die in zee zwom,
(Taurocastro) aan den Euripus, met een beroem- toen de vloot wegzeilde, daar staat ook het zegeteeden tempel van Nemesis. A p h i d n a en verder ken, dat Themistoeles oprigtte ter herinnering van
westwaarts T r i n e m i a aan de hoofdbron van zijne groote overwinning op de perzische vloot
den Cephissus. De plaatsen T r i c o r y t h u s (bij (480). De slag werd geleverd in de engte tusSuli); Marathon (t. Marathona, of volgens schen Nieuw -Salamis en Attica, de Atheners waLeake, t. Vrana, z. Marathon), O e n o ë (niet ren in de baai van Salamis ingesloten. Digt bij
te verwarren met het bovengenoemde) en P r o- Salamis zijn de eilandjes P h ar m a c ii s a e en
b al i n th u s (t. Vasilipyrgi) vormden de ATTC x7i P s y t t al ï a (t. Lipso catalio), van waar de perTttpanoXts. In de kleine vlakte van Marathon, zische landtroepen door Aristides verdreven werwaar Theseus den marathonischen stier versloeg, den. Salamis in de oudste tijden een zelfstandig
ontwaart men ten Z. van liet dorp de beide graf- rijk onder T elamoii, kwaal vervolgens hij Megara;
'

'
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en sedert Solon (na vroegere pogingen) onder lijke leermeesters gevormd, wijdde hij zich aan het
Athene. --- Digt bij Sunium lag het langwerpige staatsbestuur en werd in 143 consul, onttrok zich
H e l e n a of M a c r i s (t. Macronisi) waar Paris en evenwel later aan de openbare aangelegenheden
en keerde naar Athene terug, waar hij zich geheel
Helena zouden geland zijn.
Attielstae, 'A TTCXCQT7.í, zijn 1) die latere aan de wetenschappen overgaf en omstreeks 180
grieksche schrijvers, die de uit Alexandrië alge- n. C. overleed. Hij opende eene school voor wel
vormde bekwame leerlingen, doch-sprekndhi
meen verbreide schrijftaal, de xo±v Sc Asx To;, niet
gebruikten, maar zooveel mogelijk het oud attisehe was ook zelf een uitstekend redenaar (GELL. 19,
dialect. Hiertoe behooren A e l i a n u s, A r r i a- 12.). Van -zijne groote rijkdommen maakte hij een
nus, Lucianus, Aristides, Heliodorus, edel gebruik, zoowel door de armen wel te doen
Philostratns, Longus en a. — 2) Die taal als door het aanleggen van trotsche gebouwen,
welke in opgaven van echt attische uit-kundige, waaronder het Odeum te Athene en het Triopium
gelijkluidende der xotvri &clXexTO;-drukinge te Rome (uitgestrekte tuinen en lusthoven langs
daar tegenoverstelden, zoo als M o e r i s Attic i- den grooten appischen weg niet schoone tempels
en een farnmiliepraalgraf versierd). Hier heeft men
sta, Phrynichus, Thomas Magister.
Attieus, de beroemdste van dien naam is : 1) onlangs behalve eenige kleinere, twee groote opTitus Pomponius Atticus, geboren in 109 schriften in het grieksch ontdekt, die zich tegen
te Parijs-wordignhetmusvaLore
V. C. ; hij stamde uit een oud ronieinsch riddergeslacht en genoot een voortreflijke opvoeding. De bevinden. Van zijn door de ouden hoog geprezen
onlusten van Sulpicius en Cinna bewogen hem, om redenaarstalent („ tong der Hellenen," „ koning
naar Athene te gaan, waar hij zich aan de studie der welsprekendheid," „ de stroom zijner rede
wijdde en zich aan alle partijtwisten onttrok. vloeide in zilveren golven over een gouden bedDoor mildheid en door zijn innemend karakter ding") is de eenige bewaard gebleven redevoering,
won hij de genegenheid der Atheners (NEP. ATT. nept 1ro?.c Triva , zoo zij al echt is, een slecht
2.), als ook door edelmoedige ondersteuning van bewijs.
Attilii, aanzienlijke romeinsche familie met do
armen en noodlijdenden; zij beloonden hem daarvoor met het oprigten van standbeelden. Terwijl bijnamen 13ulbus, Calatinus, Regulus, Serranus,
Sulla zich op zijne terugreis uit Azië te Athene L ongus. Melding verdienen : 1) A. Attil. Cala
ophield, stond Atticus zeer bij hem in gunst. tinus, tweemaal consul; eerst in 258 v. C., toen hij
Kort hierna keerde hij tot groote droefheid der gelukkig in Sicilië streed, hoewel zijn eigen leger
Atheners naar Rome terug, omstreeks in denzelf- (en dat vary zijn ambtgenoot Sulpicius, POL. 1, 24.)
den tijd, dat hij door erfenis het vermogen eens slechts door de opoffering van zijn tribuun
zijns ooms T. Caecilius verkreeg, waarvan hij ook Calpurnius It lamma gered werd (LIV. EP. 17.); in
hier een groot gedeelte besteedde ter ondersteu- 254 v. C. ging hij met zijn ambtgenoot Cn. Corn.
ning zijner vrienden, waartoe onder anderen Ci- Scipio weder naar Sicilië en veroverde Panorrnus
cero en Hortensius behoorden ; zelfs weigerde hij (POL. 1, 38.); in 249 v. C. was hij dictator en de
zijne hulp aan hen niet, wier staatkundige gevoe- eerste die als zoodanig een leger buiten Italië
lens hij niet goedkeurde. De houding van Attiens (Sicilië) voerde (Liv. EP. 19.). Eindelijk was hij
tegenover de magtigste mannen van zijnen tijd consul in 247 v. C. — 2) M. Attil. Regulus,
was eene geheel eigenaardige : vreemd aan alle censor 294 v. C., streed hardnekkig, maar geluk
tegen de Samniten (Liv. 10, 32--36.) en hield-kig
partijschap, gelukte het hem veeleer, wat geen
ander vermogt, om met de uitstekendste hoofden volgens de .fasti Capit. een zegepraal (z. daarender verschillende partijen in de beste verstandhou- tegen LIV. 10, 36.). --- 3) M. A t t i 1. Regulus,
ding te leven. Zoo was hij eery vriend van Cicero consul in 267 en 256 v. C., (Ie eerste maal overen genoot toch ook de gunst van Antonius, een won hij de Salentijnen, nam Brundusium in en hield
vriend van den jongen Marius, zonder daarom een zegepraal. De tweede niaal ontving hij met
Sulla, die hem hoogachtte, te krenken. Zoo bleef zijn ambtgenoot L. Manl. Vulso het bevel, den
zijn goede naam even als zijn leven, onder het oorlog naar Africa over te brengen. Met eene
woeste drijven der partijen, ongedeerd, daar zijn vloot van 330 zeilen sloeg hij de carthaagsche
beminnenswaardig, vrijzinnig karakter en zijne vloot het eerst op de zuidkust van Sicilië bij Eenobuitengewone beschaving hem daarboven verhie- mus (POL. 1, 25-28.). Daarop voeren de conven. Ambten zocht en bekleedde hij nooit. Hij suls naar Africa, namen Clupea of Aspis in, en
stierf 77 jaren oud, in 't jaar 33 v. C., hoog ge- ook in het volgende jaar 255 vocht Attilius zeer
ëerd door al zijne tijdgenooten. Van zijne werken gelukkig bij Adis (PoL. 1, 29 en v.). Toen hij
bestaat niets meer. Bij schreef zeer sierlijk in de echter aan de Cartha;ers, die om vrede verzochlatijnsche taal annalen, waarin hij de gebeurtenis ten, al te harde voorwaarden stelde, besloten zij
zijnen tijd schilderde. Door zijn veeljarig-senva nog eenmaal de krijgskans te beproeven, en nu
verblijf te Athene had hij zich de grivksche taal behaalden zij onder aanvoering van den Lacedaeen letterkunde zoo eigen gemaakt, dat zij hem moniër Xanthippus, een schitterende overwinning,
tot een tweede moedertaal was geworden en hij zoodat 30000 Romeinen sneuvelden en 500, waarover Cicero's consulaat in het grieksch schreef. onder Regulus, gevangen genomen werden; naauwOok zijne brieven zijn niet tot ons gekomen. lijks ontkwamen er 2000. Na een harde geBerigten over zijn leven vinden wij vooral in zijne vangenschap van vijf jaren zonden de Carthalevensbeschrijving van Corn. Nepos en in Cicero's gers, nadat zij in 250 door den consul Metellus
brieven aan hein. -- Baiten hem verdient nog bij Panormus een groote nederlaag hadden gemelding: 2) Tiber. Claud. Atticus Herodes leden, hem naar Rome om den vrede of eene uit
gevangenen te bewerken, doch on--wiselngva
zoon van een rijken Marathoniër, leefde in de 2.
eeuw n. C. en hield zich, onder Marcus Aurelius, der voorwaarde van terug te zullen keeren, zoo hij
wiens leermeester hij geweest was en die hem niet slaagde. Attilius wist echter den senaat, die
hoogachtte, met rhetorica bezig. Door voortref- om zijnent wil de voorstellen aannemen wilde, over

Attic---Attius.
te halen om ze af te slaan, keerde trouw aan zijn
eed naar Carthago terug en zou daar onder gruwelijke martelingen gestorven zijn (cie. OFF. 1,
13. 3, 26. FIN. 2, 20. 5, 27. LIV . EP. 18 . VAL .
MAX. 9, 2, 1. FLOR . 2, 2. IIOR .

OD. 3, 5.). Op
liet berigt van zijn dood zou de senaat de voor
gevangenen aan de wraak-namstecrhg
der kinderen hebben prijs gegeven. Het zwijgen
van Polybius en een eenigzins vers^hiilend berigt
in een fragment van Diodorus (24.) hebben over
de historische waarheid der romeir,sche berigten
twijfel doen ontstaan, en Niebuhr zegt over dit
punt met regt : „ het is zeer mogelijk dat de wreede
mishandeling der carthaagsche gevangenen, waar
ook volgens romeinsche getuigenissen-vanhet
blijkt, dat zij aan de familie van Regulus als
gijzelaars of ter wraakneming zijn uitgeleverd, gepaard met de onvergeeflijke lasteringen, welke de
Romeinen zich voortdurend tegen Carthago ver
aanleiding tot het zoo algemeen ge--orlfden,
worden verhaal gegeven heeft." - 4) C. Attil.
Regulus (Serranus), consul 257 en 250 v. C.,
behaalde eene overwinning bij Tyndaris (POL. 1,
25.). - 5) M. Attil. Regulus, zoon van 3),
consul 227 en 217, nadat C. Flaminius in den
slag bij het meer Trasimenus gesneuveld was
(LIV. 22, 25 .). Volgens één berigt viel hij bij
Cannae; volgens LIV. 22, 40. en 23, 21, werd hij
triuncvir monetalis en in 't volgende jaar censor
(Liv. 24, 11.). Als zoodanig behandelde hij met
gestrengheid hen, die in den slag bij Cannae den
staat hadden prijs gegeven. -- 6) M. Attil.Regulus, praetor in 213, moest de ingedrongen
vreemde eerdiensten regelen en de boeken der waar
verzamelen (LIV . 24, 43 en v.). --- 7) C-zegrs
Attil. Serranus, praetor in 218, streed tegen
de opgestane Bojers en voegde later zijn leger bij
den consul P. Corn. Scipio tegen Hannibal (ray.
21, 26. 39, 62.). - 8) A. Attil. Serranus,

praetor in 192, kreeg Macedonië als provincie en
bragt Antiochus veel schade toe door zijn toevoer
op te vangen (LIV . 35, 10, 20 en v.). Later (173)
werd hem opgedragen om met Antiochus Lpipha-
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b i e n u s, tribuun in 63 V. C., op verzoek van Caesar aanklager van C. Rabirius, dat deze Saturninus
zou vermoord hebben. Hij diende als legaat onder Caesar in Gallië en was diens plaatsvervanger,
zoo vaak Caesar naar Rome ging (CAES. B. G.
1, 10, 12.). In 't jaar 54 v. C. sloeg hij de Treviri (5, 53 en v. 6, 7.) trok in 't volgende jaar
tegen Lutetia en overwon de Belgen onder Commius (8, 23.). In 50 v. C.

maakte Caesar hem

stadhouder van Gallia Togata. Labienus, door
eerzucht gedreven, ging in 49 tot de partij van
Pompejus over en beha^idelde zijne vroegere krijgskameraden met groote hardheid. Na den slag bij
Pllarsalus, waaraan hij deel nam, vlugtte hij naar
Africa, streed hier in 't eerst met moed en bekwaamlleid tegen Caesar, doch leed met Scipio
bij Thapsus de nederlaag en vlugtte daarop naar
Spanje, waar hij de nederlaag (Ier Pompejanen bij
Munda bevorderde, daar hij gedurende den strijd
het slagveld verliet, om een aanval van koning
Bogad op het pompejaansche leger af te weren,
waarbij hij echter zijn dood vond. -- Zij zoon 3)
Q. Attius Labienus werd door Brutus en
Cassius tot Orodes koning der Parthen gezonden,
om hulptroepen te vragen. Op het berigt van
den dood van Bmutus en Cassius, bleef hij aan het
hof van Orodes, wien hij den raad gaf om Automus aan te vallen, 41 v. C. Labienus trok met
Pacorns, zoon van Orodes, tegen Syrië, veroverde
vele steden, sloeg de Romeinen_ in een veldslag,
drong tot in Carië door en verzamelde terstond
de verstrooide aanhangers zijner partij om zich,
doch werd in 39 V. C. door P. Ventidius, legaat
van Antonius, geslagen. Door de Parthen verlaten, nam hij de vlugt en stierf later een geweldigen dood (VELLEJ. 2, 78. JUSTIN . 42, 1. PLUT. ANT.
33.). -- 4) P. Attius Varus, aanhanger van
Pompejus, werd praetor van Africa in 't jaar 51
V. C. Bij het uitbarsten van den oorlog tusschen
Caesar en Pompejus, zocht hij het landschap Picerium voor dezen te behouden, doch moest, door
de inwoners niet genoegzaam ondersteund, de
vlugt nemen en vervoegde zich nu bij Pompejus.
Daarna stak hij, toen I ompejus naar Griekenland
trok, naar Africa over, waar hij troepen verzawelde (CAES. B. C. 1, 31.), doch werd door Curio,
legaat van Caesar, geslagen (2, 32 en v.). Toen
na den moord van Pompejus de africaansche
oorlog begon, had Varus het bevel over de vloot,
ontweek met haar, na den slag bij Thapsus, naar
den jongen Pompejus en vond bij Munda zijn
dood. - 5) M. Attius Balbus, schoonvader
van Cu. Octavius, dien hij zijne dochter Attia

nes een verdrag te vernieuwen (Liv. 41, 33. 42,
1.); en in 171 ging hij als gezant naar Grieken
waar hij in schijn van vredesonderhandelin--land,
gen Perseus wist op te houden, tot dat de Romeinen genoegzaam uitgerust waren (LIV. 43, 4.). 9) C. Attil. Serranus Gavianus (uit de gens
Gavia geadopteerd, cie. BEST. 33 en v.), quaestor
in 63, onder het consulaat van Cicero, die hein
zeer genegen was. Later bij Cicero's terugroeping,
toont hij zich zijn vijand. -- 10) M. A t t i l i u szóó in de handschriften, op munten A t i l i u s - (grest. in 43 v. C., VELLEJ. 2, 60. SUET. AUG. 61.)
middelmatig treur- en blijspeldichter te Rome. ten huwelijk gaf en daardoor grootvader werd
Over zijn leven, zijne werken en zijn dichttrant van den lateren keizer Augustus; hij was praetor
wordt oils zoo goed als niets be.%igt. Vulcatius in 't jaar 59 v. C. en regelde later de verdeeling
Sedigitus geeft hein bij A. Gellius (N. A . 15, 24 .) der landerijen in Campanië onder het volk (SUET.
de vijfde plaats onder de blijspeldichters. In het AUG. 4.). -- 6) L. A t t i u s, zoon van een vrijgelatreurspel waagde hij zich aan Bene Electra, doch ten slaaf, geboren volgens het getuigenis van Hiehij schijnt als zoodanig niet in den smaak te zijn ronymus in 170 v. C , mededinger van den reeds begevallen (CIC. FIN. 1 , 2.).
jaarden Pacuvius en met menig voornaam Romein
bevriend, doch overigens zijn zijne levensomstanAttis. .Attie, Atys, z. Rhea Cybele.
Attius (Accius), 1) Naevius, augur onder digheden weinig bekend. Kracht en verhevenheid
de regering van Tarquinius Priscus, werd door in het schilderen van romeinsche karakters, gepaari
bekwame vogelwigchelaars in hunne kunst onderwe- met eenige slordigheid en gebrek in den vorm, worzen. Om Tarquinius zijne onbedrieglijkheid te den dezen dichter toegekend, dien men voor den

bewijzen, sneed hij eens een wetsteen met een mes meester in het nationale treurspel hield. Zijne tal
door (LIV . 1, 36.). Tarquinius zou oorzaak gestukken (waaronder drie vaderlandsche : n--rijke
weest :rijn van zijn dood. -- 2) T. A t t i u s L a- tenoriáae, Decius, Brutus), wier inhoud gevormd

134

Auctio--Augustus.

was naar het model der drie groote treurspeldieliters, vooral van Aeschylus, die hem bijzonder bekoorde, waren langen tijd zeer in den smaak, voor
om de verheven karakterschildering en de-namelijk
krachtige wijze van voorstelling, daar hij als dichter
weinig aanbeveling verdiende wegens zijne archaïsmen, onnaauwkeurige woordvoeging en menigvuldige slordigheid van taal. Dat hij veel vernuft
bezat, en de theorie der kunst met de practijk
verbond, bewijst zijne geschiedenis der dramatische
poësie, Didascalica, in verscheiden boeken. Hiermede kwamen overeen de Pragmatica. Andere
werken op zijn naam (Parerga, Annales) zijn twijfelachtig. -- Niet te verwarren met 7) A t t i us
L ab eo, die eene niet meer bestaande vertaling
van de gedichten van Homerus heeft vervaardigd.
Auctio, in ruimeren zin elke openbare verkoop, hetzij van staatswege (z. sectio), hetzij
door bijzondere personen gehouden; in engeren
zin slechts door bijzondere personen, zoowel de
vrijwillige, als bij onvermogen om te betalen (z.
b o n o r u m emtio). In den regel werd de ver
vooraf bekend gemaakt door aanslagbil--koping
jetten (libellus, titulus, album, tabula) of door het
omroepen van den praeco. Dit heet auctionem
proscribers, praedicare, proponere. De verkooping
zelve volgde dan op de aangewezen plaats (er
waren zelfs atria auctionaria, CIC. DE LEG. AGR. 1,
3. 2, 20 en v.) onder leiding van den eigenaar
(bij vrijwilligen verkoop), of van een magister auctionis (bij bon. emtio), terwijl de praeco de afzonderlijke voorwerpen opbragt en tot bieden (liceri,
supra adjicere) uitnoodigde. De liefhebbers boden
mondeling, doch ook met hoofdknikken of liet opsteken der vingers, tot dat eindelijk door hem, die
de verkooping leidde, de koop werd toegeslagen
(addicere). Argentarii hielden boek en ontvingen
terstond de kooppenningen, tenzij de eigenaar dit
zelf deed. Bij Plautus en Cicero wordt dikwijls
gewag gemaakt van gehouden verkoopingen, b. v.
om eene erfenis te deelen enz. z. PLAUT. MEN. 5,
9, 93 en v. STICH. 1, 3, 44 en v. 68. 2, 2, 60.
Auctor, (van auger) is zoowel hij die eene zaak
in het leven roept, als die haar bevordert en volmaakt. 1) Bij wetten heet daarom auctor de voor
veel als baton legis (LIv. 6, 36. 7, 23.)-stelr,zo
maar ook de verdediger en medewerker, zoo veel
als suasor (CIe. DE LEG. AGR. 2, 5. AD. ATT. 1,
19.). Eindelijk heet auctor ook hij die de wet bekrachtigt, wat de senaat deed (z. s e n a t u s). —
2) In het burgerlijk regt is auctor de borg, lastgever, plaatsvervanger en raadsman, b. v. de voogd
(z. tutor).

Auetoramentum, een contract, waardoor
iemand zich verbindt tot het verrigten eener werk
V. de soldaat tot de krijgsdienst, de-zamheid,b.
vrije zwaardvechter. tot den wedstrijd of het vechten met wilde dieren. Wanneer de bij het contract bepaalde diensttijd is verstreken, heeten bei
exauctorati.
-den
Auctoritas. is de bevoegdheid van den auctor in elk opzigt : 1) staatsregtlijk vinden wij auctoritas in de beteekenis van voorstel, beslissing,
uitspraak en bevel der overheden en ambtenaren.
De belangrijkste is de acct. senatus (z. senatus). —
2) In het burgerlijk regt is auctoritas de bekrachtiging van den voogd (z. tutor), de borgstelling
en zelfs het eigendomsregt, b. v. in de woorden
der XII tafelen : adversus hosten aeterna auctoritas

(cie. ox. 1, 12.), d. i. tegen een vreemde heeft
de Romein een eeuwigdurend eigendomsregt, dat wil
zeggen, de vreemde heeft geen regt van usucapio
(verkrijgen van eigendomsregt door verjaring); of
rei furtivae aeterna auctoritas, d. i. gestolen voor
kunnen niet geusucapieerd worden (GELL.-werpn
17, 7.). Over de uitdrukking usus auctoritas (cie.

19.) Z. USUS.
Aufidëna, stad in Samnium aan de rivier
Sagrus (LIV. 10, 12.).
Aufidius, 1) Cu. A u f i d i u s, volkstribuun in
114 v. C., praetor in 108. In zijn ouderdom werd
hij blind, evenwel bleef hij werkzaam voor den
senaat en ten nutte zijner vrienden; hij schreef
een romeinsche geschiedenis, waarschijnlijk annalen, in de grieksche taal. -- 2) A u f. I, u r c o,
volkstribuiin in 61 v. C., stelde de wet de ambitu
voor; voerde het eerst de gewoonte in oen paauwen te mosten en won daarmede veel geld; waar
bedoeld bij HOR. SAT. 2, 4, 24. -- 3)-schijnlk
A u f. B a s s u s, romeinsch geschiedschrijver onder
Augustus en Tiberius, schreef eene geschiedenis
der romeinsche burgeroorlogen en van de oor
beide werken is niets-logeniGrmaë;v
over. --4,) A u f. L u s c u s, hoogste overheidspersoon in het stadje Fundi, met wiens ijdelheid Horatius (SAT. 1, 5, 34.) den spot drijft.
Aufidus, Alpo, hoofdrívier van Apulië, t.
Ofanto, ontspringt in het gebied der Hirpini,
stroomt in een noordoostelijke rigting voorbij Canusium en Cannae en valt bij Aufidenum door
twee armen (tauriformis) in zee. Horatius, wiens
geboorteplaats Venusia er aan lag maakt er dikwijls melding van (OD. 4, 14, 25. 9, 2.).
Augias, z. Hercules.
Augila, oase van Marmarica in Africa, 10
dagreizen van Ammonium. Gewoonlijk was zij
niet bewoond, maar in den oogsttijd der dadels,
trokken de Augilae, een stam der Nasomonen derwaarts om er die vrucht in te zamelen.
TOP. 4. CAEC.

Augur, z. Divinatio.

Augusta. Onder de vele steden van dezen
naam zijn merkwaardig : A. E in e r i t a aan den
Anas in Lusitanië, t. Merida, colonie van Augustus

voor de veteranen van het vijfde en tiende legioen. -- 2) A. P ra e t o r i a, stad der Salassiërs

in Gallia eisalpina in het Duriadal, t. Aosta. — 3)
A. R a u r a c o r u m, hoofdstad der Rauraci, t. Augst,
bij Bazel. -- 4) A. S u e s s o n u m in Belgica, t.
Soissons. -- 5) A. T a u r i n o r u m aan den Po, in
Gallia cisalpina, t. Turin (LIV. 21, 38.). -- 5) A.
T r e v i r o r u m aan den Mosella, t. Trier. — 7)
A. V i n d e l i c o ru m, hoofdstad van Vindelicië of
Rhaetia secunda aan den Liens (Lech), t. Augsburg, na de overwinningen van Drusus sedert 14
v. C, colonie van Augustus, zeker de splendidissima Rhaetiae provinciae colonia bij TAC. GERM. 41.
Augustus, keizersnaain. Toen de romeinsche
staat in een eenhoofdigen regeringsvorm ontaard was,
kwam het ex op aan, om deze verandering, zon
aanstoot te geven, in vorm en naam te doen-der
plaats hebben. Caesar Octavianus moest noch
rex noch dictator genoemd worden, en toch wilde
men zijne verdiensten jegens den staat door een veel
naam kenmerken. Hij zelf wenschte-betknd
Romulus, als de tweede stichter van Rome, genoemd te worden (SUET. OCT. 7.), doch hij liet
dien naam weer glippen, toen hij bemerkte, dat
de Romeinen daaronder voor eene koningsheerschappij bevreesd waren (Dio CASs. 53, 16.). Na-

Aula ----Aurelius.
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dat hij nu bij een triumplitogt openlijk : „ Auguste," begroet was, werd hem op voorstel van L.
Munatius Plancus bij een plegtig besluit van den
daartoe vergaderden senaat deze naam toegekend.
Hoewel Augustus door dezen naam geen vergrooting
van magt verkreeg (DIO CASS. 53, 18.), zoo werd
daardoor toch de onschendbaarheid van zijn persoon,
die hij ook wel reeds door de tribunicia potestas
bezat, duidelijk te kennen gegeven. Van nu af
werd hij heilig en aanbiddingswaardig, weshalve
de Grieken er van maakten (ald. 56, 30.
OVID. FAST. 1, 607 en v.). Tot dezelfde eer verhief Augustus ook zijne gemalin Livia in de oogera
zijner onderdanen door den titel Augusta, wat
later bijna al de keizers navolgden. Van Angustus ging deze naam op bijna al de volgende keizers over, slechts met dit onderscheid, dat het na
hem geen eigenlijke naam meer was, maar slechts
de daardoor aangeduide eigenschap te kennen gaf
(DIO CASS. 46, 47.). Hij werd steeds achter den
eigenlijken naam gevoegd, b. v. Tiberius Augustus.
Zoolang de eerste keizers na Augustus nog meenden de gunst des volks noodig te hebben, om den
nieuwen troon te bevestigen, aarzelden zij steeds
om dezen naam en andere dergelijke eertitels
( Caesar, Imperator, Pater Patriae, Dominus, Deus),
zelfs als de senaat ze hun aanbood, aan te nemen. Geen echter hield deze aanvanklijke wei
lang vol. Weldra heette elke keizer, zoo--gerin
dra hij de keizerlijke waardigheid aanvaard had,
zonder eenig senaatsbesluit, Augustus. Want ofschoon ook het germaansche leger, toen het Vitellius tot keizer uitriep, den senaat de eer van
dien naam laten wilde, waren toch kort daarop
de legers in het Oosten niet meer zoo schroom
begroetten hunnen Vespasianus terstond-valig.en
als keizer en Augustus. Te gelijker tijd kon er
natuurlijk maar een Augustus wezen, en nooit
ging deze naam op den vermoedelijken troonopvolger over. Zoodra van twee gelijktijdig sprake
is, moeten zij ook gelijke regten hebben en beiden
werklijk regerende keizers zijn, zoo als voor 't
eerst onder Marcus en Verus gebeurde. Zelfs
Titus, ofschoon volgens zijns vaders wil hem aan
magt gelijk, kon toch eerst na diens dood den
naam Augustus aannemen. Hoe zeer iemand door
dezen naam boven de gewone menschlijke omstandigheden verheven werd, blijkt vooral uit den
overwegenden invloed van Livia Augusta, ten behoeve van Tiberius, als ook daaruit, dat in lateren tijd Pertinax hardnekkig bleef weigeren om
het senaatsbesluit te bekrachtigen, waarbij zijne
vrouw Augusta genoemd werd, „ omdat zij dien
ten gevolge ligt te aanmatigend zou kunnen wor-

E b u r o v ï c e s met de hoofdstad . Mediolanum (t.
Evreux in het departement de 1'Eure), en de
C e n o m €gin i in het tegenwoordig Maine, waarbij
Caesar nog de B r a n n o v i c e s telde (CAES. B. G.
3, 17. 7, 75.).
Aulis, AvAíy, stad aan den Euripus in Boeotië, beroemd als de verzamelplaats der grieksche
vloot tegen Troje, in de nabijgelegen, bijna ronde
baai Bathy (HOM. IL. 2, 304, 496 en op in. p.).
Anion, Au' Uv, 1) stad en dal aan de rivier
Cyparissus in Messenië met een tempel van A esculapius. - 2) Havenstad in Illyrië, t. Valopa. -3) Stad in den N. westelijken hoek van de strymonische golf in Macedonië (THue. 4, 103.).4) Streek in de mijndistricten van Attica. - 5)
Heerlijke, druivenrijke landouw ten N. van Tarente (HOR. OD. 2, 6, 18. MART. 13, 125.).
Aurelianus, z. Domitius.
Aurelius, naam eener plebejische gens, waarvan de volgende vermelding verdienen : 1) C.
A u r e l i u s Cotta, streed als romeinsch veldheer
tegen de Carthagers in den 1. punischen oorlog;
consul in 252 v. C. veroverde hij Lipara, werd in
248 voor de tweede maal consul en vocht weder
in Sicilië. Hij onderscheidde zich vooral door
eene strenge handhaving der krijgstucht (VAL. MAX.
2, 7, 4.). -- 2) M. Aurelius Cotta, bekleedde
verscheiden ambten in den 2. punischen oorlog
(LIV. 25, 22. 29, 38.), en was romeinsch gezant
bij Philippus, koning van Macedonië; hij stierf
201 v. C. (LIV. 31, 50.). -- 3) C. A ur elius
Cotta, voerde als consul in 't jaar 200 v. C. het
bevel over een romeinsch leger tegen de Galliërs
van Boven - Italië, zonder veel roem te behalen,
daar de praetor Furius de vijanden reeds versla gen had voor de komst van den consul. - 4)
L. A u r e l i u s Cotta, volkstribuun die niet den
besten naam genoot, vol schulden, en daarom in
154 v. C. door zijn ambtgenoot met eene aanklagt
bedreigd werd; consul in 144 begeerde hij het bevel
tegen Viriathus te voeren, wat Scipio Aemilianus
evenwel verhinderde door op Cotta's hebzucht te
wijzen. Hij werd van een door Scipio tegen hem
ingestelde aanklagt door den senaat vrijgesproken

den" (DIO CASs. 78, 7.). - Ovidius (FAST. 1,
107 en v.) leidt den naam van Augur af, een
door de godsdienst gewijde, doch hij let daarbij
tevens op den voor de hand liggenden zin vanteugere, die ook bewaard is gebleven in den eertitel
van de oud -duitsche keizers, „ rijksvermeerderaar."
De titel „ steedsvermeerderaar" is ontstaan uit

Aurelius Cotta, consul in 119 v. C. verlangde
van den senaat dat deze Marius wegens eene wet
over het stemmen in de comitia ter verantwoording riep, doch toen Marius hens met gevangen
bedreigde, liet hij zijne vordering varen-nemig
(PLUT. MAR. 4.). -- 6) L. Aurelius Cotta ging
in 91 v. C. na den moord van zijnen vriend L.
Drusus in ballingschap, toen er een onderzoek tegen
hen werd ingesteld, die de bondgenooten op eenige
wijze ondersteund hadden (CIC. DE Ott. 3, 3, 11.),
en keerde eerst in 82 terug. In 't jaar 75 consul, ging hij, toen zijn jaar om was, als proconsul
naar Gallië, waar hij in 74 stierf (CIC. VERR. 1,
50, 130.). Cicero prijst hem als redenaar; hij
neemt deel aan de gesprekken in het werk de oratore, en als academicus aan de boeken de natura

liet latere toevoegsel seniper Augustus.
Aula, wi?, z. huis.
Aulaeunn, z. t h e a t r e m.
Aulerei, voorname gallische volksstam, waarvan een gedeelte reeds vroeg naar Boven - Italië
trok (Liv. 5, 34.). Zij woonden in het N. weste
gedeelte van Gallië tusschen de Loire en de-lijk
Seine, waarom Caesar (B. G. 2, 34.) ze tot de
kustbewoners rekent. Zij waren verdeeld in de

deorurn. -- Zijn broeder 8) M. Aurelius Cotta voerde onder Lucallus in 74 v. C. het bevel
tegen Mithridates in de provincie Bithynië, van
wien hij bij Chalcedon te water en te land eene
nederlaag leed (PLUT. LUCULL. 8.). Na zijne terugkomst klaagde hij zijnen quaestor van omkooping aan, waarbij deze door Cicero verdedigd
werd; later werd hij echter zelf wegens knevelarij
veroordeeld (VAL. MAX. 5, 4, 4.). --. 9) L. Aurelius

-

(CIC. BRUT. 21, 28. VAL. MAX. 8, 1, 11.). --- 5) L.

136

Auriga—Auster.

Cotta, broeder van den vorige, werd in 70 v. C.
praetor en maakte zich bekend door eene wet,
die ook voor de ridders en plebejers het ambt
van regter toeganklijk maakte (cic. VERR. 2, 71,
174.). In 66 werd hij consul, toen hij met zijn
ambtgenoot Sulla wegens omkooping aanklaagde.
Net Cicero was hij bevriend, later was hij op
Caesars zijde (CIC. PHIL. 2, 6, 13 . SUET. CAES. 79).
Zijne laatste jaren bragt hij in groote afzondering door. — 10) C. Aurelius Orestes, voerde
in 126 V. C. als consul een leger tegen de Sarden
en hield in 122 een zegepraal over hen. -- 11) M.
Aurelius S c a u r u s, leed in 108 v. C. eene nederlaag van de Cimbren, werd gevangen genomen
en viel door de hand van Bojorix; als redenaar
door Vellejus (2, 12.) geprezen. -- 12) C. Aurelius Cotta Messalinus, zoon van den als redenaar bekenden Messala, werd door de familie
der Aurelii geadopteerd en was een blinde, aan ,hanger van Tiberius (TAO. ANN. 4, 20. 6, 5 en v.). —
13) M. Aurelius Antoninus, z. Antoninus.
Auriga, vioyos. 1) De wagenrnenner in den
slag was bij de Perzen, Grieken en Trojanen in
het home rische tijdvak minder in eer dan de strijdende held; daarentegen treffen de Romeinen bij
hunne ontmoetingen met de Britarniërs de zeldzame gewoonte aan, dat de wagenmenner als de
aanzienlijkste zijn dienaar voor zich laat vechten
(Tic . AGR . 12.) . In de grieksche spelen zijn de
eigenaren van het twee- of vierspan niet tevens de
bestuurders, maar zij kiezen daartoe meestal ster
aanzienlijke jongelingen of vrienden die in-ke,
deze kunst geoefend en ervaren zijn. Na het behalen der overwinning ontvangen zij dikwijls op
de plaats zelf eene belooning uit de hand der eigenaren. Ten tijde der keizers treedt Nero zelf
te Olympia als wagenmenner op (SUET. NER. 24.).
De aurigae bij de Romeinen in de circensische
spelen (ook agitatores geheeten) maakten van deze
kunst een eigen bedrijf en waren in het eerst
slechts slaven; allengs werd het gebruiklijk dat
de eigenaren zelve de plaats van menner innamen.
Ook hier verschijnt Nero eenige duizende malen als
overwinnaar in het wagenmennen. Het overwin
bestond in een palmtak, en de wagen--nigstek
menner ontving, tenzij hij eigenaar van het span
was, eene belooning in geld. I)e aurigae waren onderscheiden naar de 4 kleuren (factiones) : albrz (wit),
russata (roodachtig), venela (hemelsblaauw), pma-

sina (zeegroen). Ieder droeg een korten mantel
zonder mouwen, het bovenlijf met banden omwonden, alles van dezelfde kleur, zoo als ook het
hoofddeksel. Om de beide handen vrij te hebben,
ten einde de paarden aan te vuren en te zweepen, bonden zij zich de teugels om het lijf; kwamen zij dan bij den wedren in levensgevaar, wat
zeer dikwijls gebeurde, dan hadden zij een mes
bij zich om de teugels door te snijden. Ook de
toeschouwers droegen, om hunne voorkeur voor
een der partijen te toonen, een der 4 kleuren.
Door Domitianus werden er nog twee factiën bij
aurala en purpurea (SUET. DOM. 7.).-gevod,
Van elke kleur reed telkens maar één span mede.
De grootste kunst van den menner bestond daarin,
om zonder eigen gevaar en met verdringing van
de anderen het eerst om den eindpaal (rreeta) heen
te rijden, en dit moest zevenmaal herhaald wor(len, voor dat de overwinning behaald was. — 2)
I)e v o e r m a n, gestarnte in den melkweg, zoo geheeten, omdat volgens de sage Erichthonins, zoon

van Hephaestus en van Gé, het eerst twee paar
liet gareel spande en ter belooning daar -deni
onder dat sterrebeeld aan den he--vordZeus
mel geplaatst werd.
Aurinia, onzekere lezing bij TAC. GERM. S.
(ook Ai^runia), naam eener waarzegster, die om
hare kunst bij de Duitschers in groote eer stond.
Misschien moet er aliruna gelezen worden en bestaat hier eenige zamenhang met den alruinwortel
(mandragoras). Anders komt de naam niet voor
z. ORELL I op de a. p.
.Aurora, z. E os.
Auruen, (verg argenturn en muntwezen)
korst voor als ruw metaal en bewerkte stof, vooral
als sieraad van ketens, spelden, gespen, wapens
enz. maar ook als vaatwerk en huisraad van allerlei aard. Als munt heet het gewoonlijk signatun : a. coronarium, kransgoud, was oorspronklijk
de krans die in oude tijden aan den rom. proconsul, na een behaalde overwinning, uit zijne provincie geschonken en zijnen triumphwagen vooruit
gedragen werd; later werd dit door geld vervangen, hetwelk eindelijk in een vaste, bepaalde toelage ontaardde (cie. DE L. AGE. 1, 4, 12. 2, 22,
59 . PIS . 37 90 . LIV . 38, 37.). Insgelijks heette a.
Judaicum de jaarlijksche opbrengst aan den tem
te Jeruzalem door de in het rom. rijk-pelschat
wonende Joden.
Aurunci, z. Italia.
Ausei, welvarende volkstam der Aquitani in
Gallië met de stad (C) Elimberruzn (cAEs B. G.
3, 27), zij kreeg latijnsch regt.

Ausones, z. Italia.
Ausonius, Decimus Magnus, de
meest gevierde romeinsche dichter der 4. eeuw,
geb. te Burdigála (Bordeaux) omstreeks 309 n.
C. uit een aanzienlijke familie; zijn vader was
lijfarts van keizer Valentinianus, later praefect van
Illyrië. De zoon ontving een voortreflijke opvoeding en wijdde zich aan de regtsgeleerdheid,
trad eerst op als pleitbezorger, later als leeraar
der welsprekendheid in zijne geboortestad. Valentinianus droeg hem de opvoeding op van zijn
zoon Gratianus en benoemde hem vervolgens tot
quaestor en praefectus praetorio, terwijl de dankbare zoon en opvolger hem bevorderde tot consul
in Gallië. Na den dood van dezen zijnen leerling
trok hij zich van de staatszaken terug en leefde op
een landgoed in zijn vaderland geheel voor zijne
vrienden en de wetenschappen, waar hij omstreeks
het jaar 392 overleed. De betrekking waarin hij
tot de beide keizers stond, maakt het waarschijnlijk dat hij christen was. Hij schreef epigrammen
(misschien onecht), eclogen (gedeeltelijk vertalingen
uit het grieksch), poëtische brieven, 20 idyllen, gelegenheidsverzeri en beschrijvende gedichten, waar
Moselle, eene te Trier vervaardigde schil -onder
meest beroemd gewor--derfngva.Nlos,ht
den is; met al den glans van poëtische dictie en

veel geleerd bijwerk opgesierd, mist dit gedicht
dikwijls eenvoudigheid en natuurlijkheid van voor
Buitendien schreef hij nog vele andere-steling.
dichtstukken en eene lofrede in proza op Gratianus,
die noch om den vorm, noch om den inhoud te
prijzen is. Bij al zijne verdiensten van een vrij
zuivere taal, zijn bij hem toch ook de sporen van
den geestlijken achteruitgang des tijds duidelijk
zigtbaar.

Auspex, Auspicium, z. d iv in a tie.
Auster, z. winden.
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Autesion—Avienus.
Autesion, z. Th eras.

Au T ó y w v, inboorling, uit het land zelf afstammend. ASO Toy'Iovss zijn de bewoners van het
land, die er niet heen zijn getrokken, maar
er hunne oorspronklijke woonplaats hebben (Aborigines, incligenae). Onder de Grieken beroemden
zich vooral de Atheners en Arcadiërs met trots
op hunne autochthonie, hoewel bij de Atheners op
deze bewering uit een geschiedkundig oogpunt
veel is af te dingen. Thucydides (1, 2.) zegt : T ï^V
To v ATTt4 V J% T ot TLt TÍlcla NOV Jv TU X=.T6yzwV
"

'

deel van liet romeinsche leger vormden, verschillen van de hulptroepen. Wel waren de vroegere
socii door de domeinen in den oorlog mede verpleegd en verzorgd geworden, doch de afzonderlijke volkstammen moesten voor al de overige
kosten van werving en onderhoud, voor soldij enz.
zorg dragen; sedert er echter auxiliares in het
rong. leger waren, namen de Romeinen, als heeren
der provincie waaruit die genomen waren, ook
zelve de kosten van onderhoud en verzorging dier
troepen op zich, al konden ook de verbondene
koningen of zelfstandige steden daarin uit eigen
middelen voorzien. De auxilia vormden als voetvolk cohorten, b. v. cohors Gallorum, en droegen
in tegenstelling van de romeinsche legioencohorten (cohortes legionariae) den naam van cohortes alariae of auxiliariae, slechts zelden en in oneigenlijken zin dien van sociae (TAC . ANN. 1, 49.

Zoo wordt ook bij Plato (MENEXEN. p. 245.) uit druklijk vermeld, dat daar geene vermenging niet
vreemde volksverhuizers heeft plaats gevonden, en
insgelijks op vele andere plaatsen. De trots,
waarmede de Atheners zich op hunne autochtlionie beroemden, gaf Antistheues aanleiding hen
RIST. 5, 1., zoo als ANN. 13, 43. 15, 22. de proals ya z neet de slakken te vergelijken.
Autoerá,tes, At rooxp r,rri ;., blijspeldichter te vincialen ook socii heetten). De ruiterij der hulp
equites alarii, alares, equites auxiliarii is-bend,
Athene, slechts als de schrijver der lvli;vtsrT d
bekend.

onderscheiden van de equites legionum (z. equites

ontving van zijn vader de gave der kunst van
bedriegen (Hom. OD. 19, 395.), waardoor hij bij
de ouden berucht was (ovrn. MET. 11, 311.). Hij
onderwees Hercules in 't worstelen. Zijn verblijf
was aan den voet van den Parnassus, waar Ulysses eens bij hem kwam en op de jagt gewond
woerd.
Aufomedon, A'J'rou^aowv, zoon van Diores
(no^rr. IL. 17, 429.), wagenmenner en krijgsmakker
van Achilles (16, 148. 17, 459. 24, 574.), van
daar als spreekwoord een bekwaam wagenmenner
(cie. Rose. Am. 35, 98.); na den dood van Acliil-

gels (z. a l a). De drie verschillende soorten van
ruiterij komen alle voor bij TAC. ANN. 4, 73.
Auxzmnm, stad der Picentijnen, later romein.
sche colonie, t. Osimo (Liv . 41, 21. CAES. B. G. 1, 12.).
Auxo, z. C h a r i s.
Auxu.mitae, A13 oup.t rac, magtig handelsvolk
in Aethiopië met de hoofdstad Auxume. Iet
auxumitische rijk ontstond na den ondergang van
Meroë in de 1. of 2. eeuw n. C.
Avarieurn, sterke, fraaije stad der $ituriges
in Aquitanië, t. Boorges (CAES. B. G. 7, 13.).
Avella, z. A b e l l a.
Aventieum, hoofdstad der llelvetiërs in
Gallia Lugdunensis, bij het tegenw. Avenches (TAc.

Autoleus, A&rc6Xuxo;, zoon van Hermes, en door enkele volkstammen geleverde ruitervleu-

les, makker van Pyrrhus (vxRG. AENT. 2, 476.).
Autonoë, z. Actaeon.
A u r o v o µ' a, het regt van een staat, om zijn
bestuur naar eigen wetten te regelen, en dus poli
zelfstandigheid, zooals zij door den vrede-tiek
,

MIST. 1, 68.).

Aventinus, z. Roma.
Avernus lacus, rl "Aowog XLµvrl, t. Lago
van Antalcidas aan alle steden van Griekenland Averno, een diep, in een uitgebranden krater gein Europa :en de eilanden, op vijf na, werd toege- legen meer van Campanië ten N. van Cumae, het
staan. De Homeinen verbonden daarmede later was door steile rotsen omringd, schadelijke en
de vrijheid om eigen munten te doen slaan zonder verpestende dampen stegen er uit op; daardoor
speelt het in de oude mythen een belangrijke rol;
het beeld van een vorst of regent.
Autronius Faetu.s, P., een van de o. a. daalde Aeneas hierdoor in de onderwereld af

hoofden der zamenzwering van Catilina, na wier
ontdekking hij werd aangeklaagd en Cicero, als
den vriend zijner jeugd, tot verdediger verlangde.
Deze sloeg dit af, A. werd veroordeeld en leefde
vervolgens in Epirus in ballingschap.
Aua^.esja, Au4riaie, zij die wasdom schenkt,
met D am i a op verschillende plaatsen in Griekenland, te Troezen, Epidaurus, op Aegina en
Creta -vereerd. Beiden zijn waarschijnlijk slechts
bijnamen van Demeter en Persephone; zij hadden =gelijke feestgebruiken en offeranden als deze,
en te Epidaurus ook mysteriën (IUDT. 5, 82-88.
PAUS. 2, 30, 5. en 32, 2.).
Auxilia, hulptroepen, waren er reeds, toen
de italische volkstammen nog troepen als socii
leverden onder den naam externa auxilia. Nadat
de socii echter het burgerregt hadden verkregen

en sedert uit hen de legioenen werden geworven,
kwamen in hunne plaats als alae of alarii de
hulptroepen (auxilia), welke uit de provinciën getrokken werden ; daartoe rekende men dan ook
de manschappen, die door verbonden ` volken en
koningen geleverd werden. I)e huurlingen (mei•cenarii), die sedert. den 2. punischen oorlog een

(v IRG. ANN . 3, 442. 6, 118 en v.).

Agrippa liet
deze woeste en doodsche streek sierlijk bebouwen
en verfraaijen, alsmede den onder den naam van

„ grot der sibylle" bekenden onderaardschen gang
naar Cumae aanleggen.
Averruncus, chtorpó tcao;, bijnaam van elke
godheid die ramp, leed of gevaar afwendde; de
Grieken hadden daarvoor een groote verschei.
denheid van namen als b. v. dXz^bxaizo-, dxl^cos,
Xu rrjpco, uTro7toµ1tn o.
Avisnus Flavius, romeinsch fabeldichter,
waarschijnlijk een christen, leefde onder de Antonijnext; volgens de meening van anderen eerst onder

Theodosius den G. Wij bezitten van hem nog
fabels in elegische versmaat, die echter beneden de fabels van Phaedrus staan.
.lviënus, Rufus Festus, romeinsch dichter op het einde van de 4. eeuw n. C. Zijn
hoofdwerk is een beschrijvend gedicht, Metaphrasis Periegeseos Dionysii in hexameters, eene om.
werking van de Heet j^riacç oixou t&n^s van Dionysins. Een fragment van soortgelijken inhoud is
de Ora maritima, eene beschrijving van de kusten
der middellandsche zee. De vertaling van Arati
42

18
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,Phaenomena is van veel waarde. Daarenboven stonden zij op de markt en konden om een spil
zijn er Benige kleine gedichten van hem over, doch gedraaid worden. Volgens Aristoteles (FLUT. SOL.
de mythen van Virgilius en de geschiedenis van 25.) werden zij ook x►^pÇst genoemd (waarschijnlijk van den stam xópu;); volgens anderen stonden
Livius, in iamben bewerkt, zijn verloren.
op de xvr etg slechts godsdienstige voorschriften :
Axarnenta, z. Sa 1 i.
Axinómantia, (van u^tvri, bijl, en u.avTSta), Evtot s c aaty v ots tspa xtutatpthet waarzeggen uit do bijl; het werd aangewend xovTat, ova Tol díXAou wop4 at.
om onder hen die van misdaad verdacht werden, (PLUT. t. a. p.).
Axylus, "ASuXos, zoon van Teuthras uit Arisbe
den schuldige te ontdekken. De bijl werd in een
paal vastgeslagen, en de namen der verdachte in Thracië, door Diomedes geveld (soM. IL. 6, 12.).
Azan, z. Areas.
personen achtereenvolgens opgenoemd; hij bij wiens
A zauia, 'Atav(a, of Barbaráa, BapC3apka heette
naam de bijl losliet, was de schuldige.
Aanus, "A^toy of 'AZto , t. Vardar, de hoofd- de zuidkust van Aethiopië langs den sinus Barbastroom van Macedonië, ontspringt op den Scar- ricus of nare Azanium, van kaap Aromata tot
dus, stroomt geheel Macedonië door in een Z. aan kaap Rhaptum, met de koopstad Rhapta.
Azótus, "AY,w pos, stad in Palaestina niet ver
oostelijke rigting, en valt, na verscheiden rivieren
opgenomen te hebben (Erigon regts), tusschen van de zee. Psammetichus van Aegypte veroverde haar, insgelijks Jonathan de Maccabaeër,
Pella en Thessalonice in de thermaïsche golf.
die haar ook verwoestte. Door Gabinius werd
Axóna, rivier in Gallië (z. a.).
"A o v s c, vierkante houten zuilen, waarop So- zij herbouwd. In het 0. V. heet zij A s d o d, t.
ions wetten geschreven waren. Sedert Ephialtes ^ dorp Esdud.
.

B.
Babrius, Bcci3pto^, waarschijnlijk tijdgenoot lon, bekend door den slag tusschen Cyrus en Arvan Augustus, volgens Lachmann van Domitianus, taxerxes 401 v. C.
Baccliae, Bacchanalia, Bacchu^c,
volgens nog anderen 150 v. C., grieksch fabeldichter, die op het voorbeeld van Socrates de fa- z. Dionysus.
hels van Aesopus (z. a.) in choliamben of scaBacclsiadae, Baxxiaaat, corinthisch koninkzonten (senarii met spondeïsch of trochaeïsch slot) lijk geslacht afstammende van Aletes. Zeven na-

komelingen van Bacchis regeerden als koningen
gedurende 144 jaren (748 v. C.), vervolgens hiel
zij zich bij een oligarchischen regeringsvorm-den
nog 90 jaren staande, tot dat het aan Cypselus (die
van moeders zijde zelf een Bacchiade was) gelukte, de door weelde en trotschheid gehate vorsten,
belangrijke ruïnen bij Hillah), de zeer oude en met behulp der lagere volksklasse te verdrijven (658),

overbragt. Het werk zou uit 10 boeken bestaan
en al de volgende fabeldichters tot navolging gediend hebben; zeer weinig is er slechts van tot
ons gekomen. Een handschrift 123 fabels bevattende, is onlangs op den berg Athos gevonden.
Babylon, Ba4uXwv, (in het 0. V. Babel, t.

beroemde, regelmatig gebouwde hoofdstad van
Babylonië, aan de beide oevers van den Euphraat,
elke zijde der in een regelmatig vierkant gebouwde
stad bedroeg 120 stadiën of 3 geogr. in. en was

waarna zij vooral in Sparta werden opgenomen.

Bacchium , Báxxtov, eiland op de kust van
Klein -Azië, tegenover Phoeaea, met prachtige
tempels versierd, die in den oorlog tegen Antiochus door de Romeinen en hunne bondgenooten,
Eumenes en de Rhodiërs, geplunderd werden (LIV.

met een breeden, hoogen muur omringd. In het
westelijke en oudste gedeelte bevond zich de tempel van Bel, de toren van Babel des 0. V., welks 37, 21.).
llaeehylides, B axxvXt5 t,;, lierdichter uit
overblijfselen nog heden ten dage Birs Nimrod
heeten, benevens het groote paleis van Semiramis Ceos, neef van Simonides van Ceos, omstreeks
met de beroemde hangende tuinen. Te Babylon 472 v. C., tijdgenoot van Pindarus. Hij hield
stierf Alexander de G. Over de stad z. HDT. 1, zich met Simonides lang te Syracuse op, aan het
hof van koning hero, vormde zich in de dicht
178 en v. 3, 158 en v.
naar het voorbeeld van zijn oom, zonder-kunst
Babylónia, ' BaC3ukwvla, hetwelk in ruimeren zin geheel Assyrië en Mesopotainië in zich diens veelzijdige ontwikkeling en kracht van geest
sluit, bevat in engeren zin het zuidelijk gedeelte te bezitten : sierlijkheid en bevalligheid waren de
der vlakte, tusschen de rivieren Euphraat en Ti- hoofddeugden zijner gedichten.
Raeénis Silva, uitgestrekt woud, de grengris gelegen, van daar af, waar de beide rivieren
elkaar het digtst naderen (waar de zoogen. m e di- zen tusschen de Sueven en Cheruscen, waarschijns c h e muur, ook 'ró IsµtpapAos &utdXt6N a ge- lijk het westelijke deel van het thuringer woud,
heeten, zich bevindt, de ruïnen t. Sidd-Nimrod), dat in de middeleeuwen Buchonia (Buchenau)
tot aan den zamenloop der beide rivieren. Deze heette (cAES. B. G. 6, 10.).
Bactra, z. Bactria.
uitgestrekte vlakte, t. Irak Arabi geheeten, werd
Bactria, Bactriana, Baxrp(a, Baxrptav,
j,
door vele kanalen doorsneden, waaronder het kon i n g s k a n a al, ó RaalXetoc 7toTaµós, nog t. Nahral t. Balkh, eene der noordelijkste provinciën van het
Malk, langs den medischen muur het voornaamste perzische rijk, de middelste vruchtbare vlakte van
was. Onder al de steden van het zeer vruchtbare den Oxus; zij grensde ten N. en 0. aan Sogdiana,
land, zijn behalve Babylon nog merkwaardig: ten Z. aan Paropamisus en Aria, ten W. aan
Apamëa, aan den zamenloop van den Euphraat Margriana ; de hoofdstad B ac t r a (Balkh) lag aan
en Tigris, Terêdon, en Cu n a x a (bij het t. Felu- den Bactrus, een zijtak van den Oxus. Deze projah) in de nabijheid van den Euphraat en Baby- vincie was (Ie hoofdzetel der perzische magt in het

Baduhennae lucus---Balbus.
oosten en hare satrapen, meest koninklijke prinsen,
waren bijna onafhanklijk. Hare natuurlijke ligging
veroorzaakte, ook na de verovering van Alexander, een spoedigen afval van de monarchie der
Seleuciden, onder zelfstandige grieksche vorsten
(sedert 250 v. C.), die hun rijk zelfs tot over de
landen van den Indus uitbreidden. Het rijk bezweek door de opkomst van het parthische en
door invallen van scythisclie volkstammen.
Badnhennae Jueus, volgens TAO . ANN .
4, 73. een woud der Friezen, misschien het t.
Eoldpade, een gedeelte van de zevenwouden in
Friesland. Hier werden in 't jaar 28 n. C. 900
Domeinen door de Friezen geveld.
Cn. Baebius Tampliilus, was volkstribuun in 204 v. C. daarna in 199 praetor, doch
streed ongelukkig tegen de Insubriërs (Liv . 32, 1.),
in 189 was hij consul en gelukkig in den oorlog
tegen de Liguriërs (LIV. 40 16.). Zijn broeder M.
Baebius T a m p h i l u s was praetor in 192 v. C.
Bij het uitbreken van den oorlog tegen Antiochus
van Syrië, stak hij met zijn leger naar Griekenland
over, vereenigde zich met Philippus van Macedoni ë (Liv . 36, 8 en v.) en ontnam aan Antiochus
verscheiden steden, totdat de consul Man. Acilius
het bevel overnam, waarop Baebius als propraetor
aan den oorlog bleef deelnemen. Later was hij
romeinsch gezant bij Philippes en Eumenes. Onder zijn consulaat in 181 werd de lijkkist van
I^ uma met 14 boeken van dezen gevonden (Liv . 40,
29.). In het volgende jaar had hij het bevel in
Ligurië. De verschrikte inwoners gaven zich zon
stoot over, een groot gedeelte van-derslagof
hen werd naar Samnium verplaatst, om hunne onophoudelijke opstanden te fnuiken (LIV . 40, 37 en v.).
Baecula, stad der Aufetaners in Hispania
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oceaan, nadat hij zich beneden Hispalis in twee
armen verdeeld en zoo een groot Deltaland gevormd
heeft. Links neemt hij den S i n g u 1 i s (t. Xenil)
op, waarschijnlijk het flurnen Silicense bij Caesar.

Bagoas, z. Artaxerxes III. en Darius
Codomannus.
Bagradas, BaTpaaas, 1) grensrivier tusschen
Persis en Carmanië, valt in de perzische golf, t.
Nabon . -- 2) De grootste rivier der provincie

Africa (Zeugitana), die in Numidië op het gebergte M a m p s a r u s ontspringt en tusschen Utica
en Carthago in zee viel, t. Medsjerda (cAns.
B. e. 2, 24. LIV. 30, 25.).

Bajae, Buim, stad in Campanië tusschen
Misenium en Puteoli, aan de golf van dien naam,
met een voortreflijke, door Augustus aangelegde
haven. De oude, groote en prachtige stad was
beroemd, zoowel om hare bekoorlijke omstreken,
als door hare gezondheidsbaden (vooral warme
zwavelbaden), waarvan een groot aantal badgasten en vreemdelingen gebruik kwamen maken, aan
welke hier de veelzijdigste genoegens werden aan
vaak groote-gebodn(li.EP1,83)De
losheid en ongebondenheid van leven, het jagen
naar genot enz. worden door strengere regters
dikwijls niet regt gelaakt. De omstreken en het
strand waren met de prachtigste buitenplaatsen
der romeinsehe groeten als bezaaid. Te Bajae
stierf keizer Hadrianus.
B a k a v s ie v. De baden waren bij de Grieken
niet in die mate, als bij de Romeinen, eene zaak
van weelde en verwijfdheid, maar meer een gevolg van zindelijkheid en reinheid. Daarom werd
ook het gebruik van warme baden, CnAasia,
'»epp.a Xou ^pc, als een teeken van verwijfdheid beschouwd (ARISTOPH. NUB. 992. xclxc6T6V &aTt 7G cl
Tarraconensis.
Sc^ów iouEi 'rw dVapa). Men had in Athene openUaecyIa, BaixuXa, stad in Hispania Bae- bare baden (p3. 6) en bijzondere (ï&ea) ;
tica, ten 1`T. van den Baetis (Liv. 27, 18. 28, 13, in beide werd den bediende (Ç3aAavths) een loon
16.), bekend door de gevechten van Scipio in den betaald (.rLXourpov). In de baden waren aanwe2. punischen oorlog, in 209 en 207 v. C.
zig kuipen (%1UJT7^n^ç, ],our pea), op een voetstuk
Baetiea, •i BnLttx, het zuidelijkste deel van (utóatatov) staande, waarbij men zich waschte ;
Hispanië, waardoor de Baetis stroomt, ten W. en eigenlijke badkuipen (7ruEXoc); ook komen zweet
N. door den Anas van Lusitanië en Hispania
voor (wupEac, tuptaT pta). Verder was er-baden
Tarraconensis gescheiden, ten O. van lisp. Tarrac. in de badinrigting nog een zalfvertrek (dXzcntT j;

door eene van de stad Barea in een noordwestelijke rigting tot aan den Anas getrokken lijn, ten

ptov) en, later althans, een &To&uT ipcov, kleedkamer. Na het gebruik van het bad, hetwelk geZ. wordt B. van Barea tot aan den mond van woonlijk voor het rir. htvov genomen werd, liet men

den Anas door de middellandsche zee en den atlantischen oceaan bespoeld. Het bevat alzoo de
tegenwoordige provinciën Granada, Andalusië, het
zuidelijk gedeelte van Estramadura en van de
portugeesche provincie Alerntejo. Het land bevat
de rijkste streken van geheel Spanje en bloeide
door handel (in lijnwaad, wollen stoffen en voortreflijke wapens) en nijverheid. De hoofdvolken waren: de Turdetani aan beide zijden van
den Baetis, de Turduli, Bastetani, Bastüli.
Het land werd door de Romeinen in 4 districten
(conventus) verdeeld : Astiganus, Cordubensis, Gaditanus, Hispalensis, telde 9 coloniën, 8 municipiën
en in 't geheel bij de 200 steden, waaronder
Onóba, Asta, Gades, Belon, Illiturg.is,
Munda, Astigi, Hispalis en a.
Haetis, Bal Tcs, t. Guadalquivir, hoofdstroom
der evengenoemde provincie, ontspringt op den
O r t o s p e d a (t. Sierra del Mundo) en wel op den
berg Argentarius en stroomt in een loop van 3000
stadiën lengte naar het Z.W., is van Corduba af
bevaarbaar, en valt ten N . van G ades in den atlant.

zich met koud water begieten, het werktuig, dat
de Ç3akaveug en zijne handlangers (napax&jac)
daarbij gebruikten, heette dp rcw a.
Balatro, een woord door Horatius (SAT. 1,
2, 2.) gebruikt, dat wij insgelijks a. 2, 8, 21 . aan
als spotnaam van een potsenmaker in het-trefn
gezelschap van Maecenas. De taalkundige Festus
zegt, dat het oorspronklijk beteekent een drekklomp aan den schoen ; vervolgens een indringend
mensch, die overal hangen blijft. Eene andere afleiding is van blaterare, blatero door metathesis =
zwetser; in elk geval ligt er het begrip in van
een klaplooper, en gemelde Servilius. bij Horatius
heeft aan die beteekenis zijn bijnaam te danken;
verg. het fransche b é l i t r e.
Balbus, 1) C. Cornelius. B. stamde af
van een te Gades te huis behoorende familie.
Hij nam dienst in het leger van Metellus Pius
gedurende den oorlog tegen Sertorius, later onder
Pompejus door wien hij het burgerregt verkreeg
in 't jaar 72 v. C. (cie BALB . 8, 19.). Ook te
Rome genoot hij de gunst van Pompejus, die hem
.

Balbus—l3aratra.
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zelfs met landerijen begiftigde, terwijl Theophanes
van Mytilene, de vertrouweling van Pompejus,

zoon aannam (cie. t. a. p. 18, 41. AD
ATT . 7, 7, 6.). Ook gelukte het hem Caesars toegenegenheid te winnen. Als praefectus fabrum
vergezelde hij in 61 v. C. Caesar, die als praetor
naar Spanje trok, en was in 60 zijn gezant bij
het sluiten van het driemanschap. Hoezeer Bal bus van zijnen kant niets verzuimd had, om de
gunst der magtigste mannen van zijnen tijd te
winnen, maakte hij toch van Beene laakbare middelen bij dit streven gebruik. Daarom was ook
de tegen hem ingestelde aanklagt van aanmatiging
van het burgerregt veel meer tegen de driemannen dan tegen hem gerigt. Cicero, in zijn ongeluk door Balbus ondersteund, verdedigde hem.
Balbus, de eigenlijke waarnemer van Caesars belangen, was nu eens te Rome, dan weder in Gallië voor zijn beschermer werkzaam, en, toen het
uitbreken van den strijd tusschen Caesar en Pompejus onvermijdelijk werd (50 v. (1), trachtte hij
den geduchten redenaar Cicero voor Caesar te
winnen, hoewel vruchteloos. Bij het begin van
den oorlog liet Caesar hem op zijn verlangen te
Rome achter, waarbij Balbus, zoo als uit zijne briefwisseling met Cicero blijkt, dezen tot bemiddelaar
tusschen de beide tegenstanders zocht over te halen. Eerst na de vlugt van Pompejus, aan wien
Balbus uit vroegeren tijd nog verpligting had,
werkte Balbus meer bepaald voor Caesar, trachtte
ook tot hoogere waardigheden te geraken en ver
vergiffenis van Caesar. Zijne magt-schafteCiro
en zijn invloed was van belang, daar Caesar alles
goedkeurde wat Balbus verrigtte (cie AD ATT . 10,
hem tot

.

11, 4. 11, 6, 3. AD FAM . 6, 8, 1.). Na den dood

van Caesar sloot hij zich bij Octavius aan (cic.
14, 10, 3.). In het jaar 40 v. C. werd hij volgens de opgave van een opschrift consul. Het jaar
van zijn dood is onbekend. Behalve zijne nog bestaande brieven aan Cicero, zou hij ook gedenk-

AD ATT .

waardigheden uit het leven van Caesar geschreven hebben, alsmede een dagboek (volg. BIDON.

APOLL .

9, 14.). — 2) C. B alb u s uit Gades, neef
van den vorige, bekend als de jongere in tegenstelling van zijn oom, nam deel aan de oorlogen
van Caesar in Aegypte en Spanje, werd daarom
pontifex (verg

.

VELLEJ. 2, 51. CIC. AD ATT. 8, 9, 4.)

en was in 40 v . C. quaestor onder Asinius . Pollio.
Zijne vaderstad had aan hein eene vergrooting en
het aanleggen van een veilige haven te danken;
echter behandelde hij zijne medeburgers zoo wil
streng, dat hij voor hunne woede-lekurign
naar Africa moest vlugten. In het jaar 19 v. C.
vertoonde hij zich weder, triumpheerde als proconsul over de Garamanten in Africa en liet in
't jaar 13 te Rome een theater bouwen. Verdere
berigten over hem ontbreken. — 3) T. A m p i us
B a 1 b u s, volkstribuun in 62 v. C., was als zoodanig de bewerker, dat men Pompejus bij zijn versch ijnen in het theater en den circus uiterlijke
eerbetooningen bewees. Hij was met Cicero zeer
bevriend, die na den dood van Pompejus voor
hem bij Caesar zijne terugkomst uit de ballingschap wist te verwerven. Ook is hij praetor geweest

(cie.

AD FAM. 1, 3. VELLEJ. 2, 40.).

Balbus, M Attius, z. Attius.
Baleares insulae, BaXEap(8ss, Bahtapsis
(bij de Grieken ook T'vµvr^a(ac), 2 groote eilanden
ten 0. van de kust van Hispania Tarraconensis,

men onderscheidde ze door liet toevoegsel Major

(t. Majorca) en Minor (t. Minorca) zij waren
vruchtbaar, vooral in wijn. Op het grootste viestelijke eiland vond men de steden Palma (t.
evenzoo gelieeten), op de westkust, en Pol 1 e n t i a
(t. Pollenza) in het N. 0. en C i n i u m (t. Siren);
op het kleinste : J a m n a of J a m n o (t. Ciudadela) in het W. en M a g o (t. Mahon) in het Z. 0.
De bewoners (Baleares), omstreeks 30000, waren
een oorspronklijk ruw volk, dat van veeteelt leefde,
en vooral om zijne behendigheid met den slinger
in de legers der Carthagers en later der Romeinen
op prijs werd geschat. Om verbindtenissen die zij
met de zeeroovers aangingen werden de Romeinen
genoodzaakt hen te beoorlogen, en de consul Q.
Caecilius Metellus (Balearicus) onderwierp hen in
123 v. C.
Balista, z. torment a.

Ualistarii, zijn de soldaten die ter bediefling van liet werpgeschut, bepaaldelijk der balisten (z. t o r in e n t a) gebruikt werden. Hun wapen
bestond in een korte spies.
Balneum, het bad en de badinrigting. Het
baden was bij de Romeinen, uithoofde van het
warme klimaat en ook gezondheidshalve, zeer
gebruiklijk; later ontaardde het en werd een
middel tot zedenbederf. In eigen huis had men
badkamers, van ouds lavatrina geheeten; doch
van 'veel meer gewigt zijn de openbare badinrigtingen, welke oorspronklijk zeer eenvoudig, later
buitengewoon prachtig werden en waarvan men
zoowel in Italië als in de provinciën nog overblijfselen vindt (snrl. EP. 86.). De noodzakelijkste
vertrekken in de badhuizen waren : apodyterium,
kleedkamer, unctorium, zalfkamer, frigidarium, ka
mer -voor een koud bad, met een of meer kuipen,
piscine of natcxtio, tepidarium, voor een warm
bad, caldariunm of sudatlo het zweetbad, op een
hollen boden (suspensura), waaronder de warmte
zich verspreidde, en met warmtebuizen in de wanden
voorzien. Iii deze ruimte bevond zich het laconicum,

de eigenlijke zweetoven, die de hitte liet uitstroomen, het labium dat koud water bevatte, alveus,
het bad met heet water, schola de ruimte tusschen
de baden en den wand. De badkuip voor één
persoon heette solium. Tot den badtoestel behoorde olie en zalf, benevens roskammen (strigiles)
waarmede men zich de huid afwreef. Badbedienden (balneator), gewoonlijk slaven, bedienden de
baders en ontvingen het badgeld ; z. t h e r m a e.
Baltéus, is 1) in 't algemeen een gordel die

boven de heupen het kleed ophield. — 2) Een
lederen bandelier of koppel, waaraan het zwaard
hing, en die gewoonlijk over den linkerschouder
werd gedragen, zoodat het z waard aan de regterzijde zat (verg. a r en a en g l a d i u s). Deze draag
werd behalve door het gewigt van het daar--band
aan hangende zwaard ook nog op den schouder
bevestigd door den riem van den pantser. Meestal
was deze B. op velerlei wijze van buiten met metalen versierd, later zelfs met edelgesteente. — 3)
Een verlengde slip van de romeinsche toga, die
van den regter naar den linkerschouder getrokken
werd.
Bandusia, z. S a b i n u m.
Banda, stad bij den berg Vultur in een
boschrijk oord van Apulië, t. S. Maria di Vanze
(non. OD. 3, 4, 15 . LIV . 27, 25.).

Baratra, moerassige streek tusschen Pelu-

in de naar hen genoemde b a l e a r i s c h e zee, sium en den 9nons Cassius.
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Barathrum— Basanites.
EaratIirlIm, Bápaapov, diepe kuil te Athehe, waarin misdadigers gestort werden, ook gpfu-N.0
geheeten en de scherpregter ó &tl riju OPUT LM rc.
Barba. De oude Romeinen lieten in den
regel den baard staan, tot dat, naar men zegt,
300 v. C. de eerste barbieren te Rome kwamen.

slaven, berucht om hunne woeste wreedheid, waar
zich bediende om zijne bloedige be--vanMrius
velen ten uitvoer te doen brengen. Toen hun
stoute overmoed alle perken scheen te overschrijden, liet Sertorius er 4000 in getal neersabelen

Sedert liet men zich glad scheeren, behalve in
rouw (z. l u c t u s). Onder de keizers kwamen

Bardïtus, 1) krijgsgeschreeuw der oude
Germanen, begon met een halfluid gemompel en
eindigde in een verschriklijk schreeuwen en. tieren
(TAC . GERM. 3.). --- 2) Oorlogskreet der Romeinen
bij den aanvang van den slag.
Barea Soranus, benoemd consul in 't
jaar 52 n. C., diende onder Nero, die hem haatte,
als proconsul in Klein -Azië, waar hij zich door
zijne regtvaardigheid zeer bemind maakte (TAC.
ANN. 16, 23.). Daardoor werd hij verdacht. Aan
wegens eerzuchtige bedoelingen, waarbij-geklad
zijn leeraar Egnatius Celer als getuige tegen hem
optrad, werd hij met zijne dochter Servilia, die
des vaders eerzuchtige plannen zou bevorderd
hebben, ter dood veroordeeld (t. a. p. 16, 23--33.).
Ilargusit i, volkstarn in Hispania Tarraconensis tusschen de Ilergeten en Ausetaners, ten
N. 0. van den Iberus (i.iv. 21, 19, 23.).

de baarden weer zeer in de mode, z. t o n s o r.
Barbari, Bcip[upoe. Deze naam bepaalde

zich oorspronklijk slechts tot de taal en beteekende iemand die een vreemde taal sprak; zoo

heeten de Cariërs (noM. IL. 2, 867.) ^a^^a^óc^wvoc,
er. ook de Aegyptenaren noemden allen die een
andere taal spraken barbaren (IIDT. 2, 158.) Het

is duidelijk dat het begrip van geringschatting
zich gemaklijk hiermede verbond, en deze tegen
wordt des te scherper naarmate het volks -steling
zich meer eigenaardig ontwikkelt en het-karte
nationale gevoel van eigenwaarde bij de Grieken
tegenover andere volken, vooral die van liet oosten,
zich levendiger openbaart. Zoo ging de beteekenis van „ vreemd karakter" langzamerhand over
in die van „ geringere beschaving." Daarom zijn
voor de Grieken alle andere volken barbaren, tot
dat later, na het ten onder brengen van Griekenland door de Romeinen, ook deze zich van de
barbaren afscheidden : alles wat niet tot de romeinsche of grieksche beschaving behoorde, werd
onder den naaal barbari begrepen; immanitas en
barbaria waren het tegenovergestelde van de romeinsche huinanitas, waarbij toch ook de tegen
taal niet geheel verloren ging, zoo-stelingvad
als blijkt uit de plaats bij etc. VERB. 2, 4, 50. Later
werden nog de Galliërs en Hispaniërs in dien kring
opgenomen en de naam bleef bepaald van toepassing op de germaansche stammen en de volken
aan gene zijde van den Euphraat, dewijl deze
zich standvastig tegen de Romeinen en hunnen
invloed bleven verzetten. De Griek was van nature bestemd om heerschappij te voeren over de
barbaren (ARIST . POL 1, 2. 8có faacv of ?ton rnL
f3apf*ipwv^ EUrv 90 G pt' EMO; (EUR. IPH. AUL.
1379.), c's- aurot cpí^asc Ç3ap[xpov vat dovWov 'v.
Verg. ook 7, 6. waar hij aan de barbaren in
Europa moed (thp.ós) toeschrijft, doch hun doorLigt (óc.ívoca) ontzegt, aan de barbaren in Azië
doorzigt toekent, doch moed ontzegt, terwijl de
Grieken beiden vereenigd bezitten, zoodat deze tot
een staat vereenigd over allen kunnen heerschen.)
Eiarea, B4xrl, (t. ruïnen Merdsjeh) stad in
Cyrenaïca, 100 stadiën van de zee verwijderd,
oorspronklijke woonplaats van de om hunne paardenfokkerij beroemde Barcaei, later (560 v. C.)
door Grieken uit Cyrene tot hoofdstad verheven
.

.

''

van den magtigen, met Cyrene wedijverenden
staat, die tot hare verovering door de Perzen
bloeide, en waarvan de naam op de geheele provincie is overgegaan (HDT . 4, 164, 167, 171,
200.).

Bareáni, parthisch volk op de grenzen van
Hyreanië, waarover Astyages, na door Cyrus
overwonnen te zijn, als stadhouder regeerde. Het
leger van Darius Codomannus vermeerderden zij
met 12000 man (CURT. 3, 2.).

Barcas, z. Hamilcar.
Bareino, t. Barcelona, stad in Hispania
Tarraconensis, in een rijk en vruchtbaar oord,
met een uitmuntende haven (MELA 2, 6.).
Hardiaei , Bap&taioc, of Bardaei, illyrische

(PLUT. MAR .

43 en v . SERTOR. 5.).

Bargylïa, Brcpyt)Ma, stad in Carië, in het
binnenste gedeelte van de gelijknamige golf (ook
iasische golf geheeten). In 't jaar 197 v. C. werd
Philippus III. van Macedonië door de Romeinen
gedwongen zijne bezetting uit die stad terug te
trekken, waarna zij vrij verklaard werd. In de
nabijheid bevond zich het vermaarde standbeeld
van Artemis Cindyas, dat, hoewel onder den blooten hemel geplaatst, nooit nat werd (LIV. 27, 17.
32, 33. 33, 30, 35, 39. I 'LUT. FLAM. 12.).

Barium, stad der Peucetiërs in Apulië, to
Bari, municipium en bij Hor. SAT. 1, 5, 97. piscosuin geheeten.
Barsine, Bupa(vr, 1) dochter van Darius,
bij welke Alexander de G. Hercules verwekte. -2) Dochter van Artabazus en vrouw van Memnon
van Rhodos, later aan Eumenes gehuwd en na

diens dood vermoord.
B a a u v c T r', S. De pijnbank werd te Athene
als bewijsmiddel bij de slaven aangewend, niet alleen wanneer zij zelve van misdaad waren aangeklaagd, maar ook bij de veronderstelling dat
zij tegen een ander eene verklaring zouden kunnen afleggen. De pijniging was noodzakelijk,

daar zij volgens attisch regt, niet als getuigen
mogten optreden. Men bood daarbij of zijne eigene slaven ter pijniging aan, of men eischte van
de tegenpartij de zijnen daartoe af te staan
(tapa&ac); deze eisch heette 7rp6xXrcs (7tpoxaAsiaDat). Daarvan werd een formeel contract tusschen beide partijen opgemaakt, dat insgelijks
;rppóxXriac; heette. De mannen, die de pijniging
bestuurden en de schade daardoor aan de slaven
toegebragt waardeerden, heetten f3uaavca Laí. Deze
basanisten ontvingen de verklaring der slaven, om
ze aan den regter als bewijsmiddelen over te
brengen ; of de zaak werd zonder verdere regterlijke bemoeijing afgedaan, in welk geval de aaavc'rrri;, overeenkomstig de verklaringen der slaven,
als scheidsregter de zaak besliste. Soms ook werd
de pijniging door openbare, bepaaldelijk daartoe
aangewezen slaven uitgevoerd. Op burgers kon
de pijnbank slechts ten gevolge van een afzonderlijk volksbesluit toegepast worden.
Basánites, so. lapis, mons, steengroeven op
de zuidelijke grenzen van Boven-Aegypte, die een

142

BaciAE oc--Bato.

harden, zwarten steen, voor standbeelden gebruikt,
opleverden.
Baatkela, z. regeringsvormen, grieks eh e.
BaatXsys, z. clpXwv; regeringsvormen,
grieksche; maaltijden der Grieken.
Basilica, BaatXty.á, (domus of porticus);
prachtige gebouwen in Griekenland, Rome en in
de provinciën, alwaar de geregtshoven zitting
hielden of handelszaken gedreven werden. De
naam is ontleend aan de a Lo aatAt te Athene,
waar de á pZwv 13a6tXtvs regtzitting hield. Te Rome werd de eerste gebouwd door Cato Censorinus
op het forum naast de Curia en heette B. Porcia,
gelijk ook de andere die later gebouwd werden,
haren naam van den stichter ontvingen. De vorm
was gewoonlijk een lang vierkant met een groote
prachtzaal, en aan het eene einde een rond voorportaal met dubbele zuilenrij, van binnen met
standbeelden versierd. In Rome waren 29, volgens
anderen 22, dergelijke gebouwen. Verg. VITR. 5,
1. Hirt, Gesch. der Bank. 3, 180 en V. In denzelfden vorm werden de eerste christenkerken ge

den zij door M. Crasstis getuchtigd, hoewel zij
hunne strooptogten tegen Thracië niet staakten.
In het vervolg van tijd komen zij voor aan den
mond van den Donau onder den naam van P e uc i i (naar een eiland in den Donau [hóxr^). Tacitus vindt bij hen gelijkheid van taal, zeden en levenswijze met de Germanen (GERm. 46.),
terwijl Livius (40, 57.) hen met de Scordisci
(Celten) vergelijkt en daarmede verwant 'houdt.
Later verschijnen zij onder de verbonden volken
in de oorlogen der Marcomannen en ondernemen
met de Gothen vele rooftogten.
Batávi, Ba-rauoi, BaTciouot, een volk uit Ger
verhuisd, 't welk zich eerst vestigde op het-manië
eiland dat door den Rhenus, Vahalis en Mosa gevormd werd — de zoogen. insula Batavorucm -(TAC. GERM. 29 . CAES . B. G. 4, 10.), vervolgens

zich verder naar het Z. uitbreidde en wier land
toen Batavia heette. Onder de steden zijn merk
aan den-wardig;Novmus(t.ijegn)
Vahalis (Waal), de vesting A r e n á c u m, Arenatium (t. Arnhem), T r a, j e c t u m (t. Utrecht) aan
den Rhenus (Rhijn), L u g d u n u rn B a t a v o r u m
-bouwd. niet ver van de uitwatering van den Rijn, de beBasiliiis , Baa(Asco;, de Groote, geb. 329 n. langrijkste stad (t. Leyden). De Batavieren werC. te Caesarea in Cappadocië uit een aanzienlijk den in den beginne door de Romeinen niet als
geslacht; ontving zijne opleiding te Athene, waar overwonnelingen, maar meer als bondgenooten behij een innige vriendschap sloot met zijn lands- schouwd en bewezen hun in de germaansche oor
man Gregorius Nazianzenus, waarbij zich later
goede diensten, vooral ook door hunne-logen
aansloot zijn jongere broeder Gregorius, bisschop voortreflijke ruiterij (TAC . RIST . 2, 8. ANN . 12, 17.)
van Nyssa. Eerst pleitbezorger, in 362 presby- Doch allengs werd het gevoel van af hanklijkheid
ter, in 370 bisschop, gestorven in 379 ; eene inder- hun lastig, en toen het geloof aan de onoverwindaad „ koninklijke" verschijning van zijnen tijd en lijkheid der rorneínsche wapenen geweken was,
in zijnen werkkring. Hij was de grondlegger van hadden er herhaalde opstanden plaats, waarvan
het geregelde monniksleven, schonk zijn geheel die onder Claudius Civilis ten tijde van Vespasivermogen aan de armen, voornamelijk tot het anus de hevigste was. Evenwel gelukte hij niet
stichten van een groot hospitaal, en leefde zelf in (TAC. RIST. 4, 12 37. 54 80. 5, 14 26.); van
armoede. Hij was een groot vriend en voorstan- toen af bleven zij echter niet meer schatpligtig
der der grieksche letterkunde, wier beoefening hij en kwamen over 't algemeen in gunstiger verhoukrachtig aanbeval. Zijne brieven zijn uitmuntend. ding.
Bathyllus, 1) van Alexandrië een vrijgelaVooral verdient zijne redevoering over do beoefening der oude letterkunde de belangstelling van ten van Maecenas, uitmuntende in comische danleergierige jongelingen.
sen of pantomimen, gelijk Pylades, zijn kunstB a x a v a, eene soort van betoovering door broeder en mededinger, in deftige. Hij bragt
den blik of de tong, vooral gerigt tegen kinderen het eerst de pantomimen als kunst te Rome op
en gelukkige menschen, ook tegen vee en veld- het tooneel. -- 2) Een schoone knaap en lieve
stond een standbeeld van-lingvaAcreo.E
vruchten. Om hare uitwerking te verhinderen
was men gewoon driemaal te spuwen of zekere hem te Santos, zijne geboorteplaats.
]Rato, naam van een Dalmatiër en een Panformulieren uit te spreken. Ook bij de Romeinen
bestond dit geloof, die ook van formulieren ter noniër, die in 't jaar 6 n. C. aan 't hoofd stonden
afwending gebruikt maakten of tooverringen droe- van een opstand dier volken tegen Rome. Nadat
gen om de werken der betoovering te verhin- de Romeinen eene nederlaag van den Dalmatiër
Bato hadden geleden, voerde Tiberius een leger
deren.
naar Dalmatië en overwon hem. Beide Bato's
Bassae, z. Phigalia.
Bassania, t. Elbassan, stad in Illyrië niet streden vervolgens vereenigd niet ongelukkig tegen Severus, veldheer van Tiberius, haalden anver van Lissus (LIV . 44, 30. ).
Bassareus, Bassarides, z. Dionysus. dere volken tot afval over en deden zelfs een inBastarnae, Bay 1p'icu, een magtig volk, val in Macedonië. Toen werd Germanicus (7 n.
waarschijnlijk van celtischen oorsprong, uit Ger C.) tegen hen gezonden, die wel een der opgeafkomstig, woonde eerst tusschen den-manië stane volken sloeg, maar het andere niet tot onTheisz en den March, vervolgens zakte het langs derwerping dwingen kon. In het jaar S werden
den Donau af en vestigde zich eindelijk tusschen de Dalmatiërs onderworpen en Bato kwam zelf
den Tyras (Dniester) en Borysthenes (Dnieper). naar Rome. De Pannoniër Bato viel kort daarna
Zij kwamen vroeg met de Romeinen in aanraking; den Dalmatiërs in handen en werd ter dood gePhilippus van Macedonië (182 v. C.) had het bragt. Hierom kwamen de Pannoniërs op nieuw
plan, hen tegen de Romeinen te gebruiken,.waarin in opstand, en ook Bato de Dalmatiër vatte de
de dood hem verhinderde; de karigheid van Per- wapens weder op, in 't jaar 9, doch werd in 't
seus in het betalen van soldij beroofde hem van volgende jaar door Tiberius bij Salona in een
de hulp van 70000 dappere B. Later stonden kasteel belegerd en verliet het, toen de zijnen
zij Mithridates ter zijde. In 't jaar 30 v. C. wer- van geene onderhandelingen met de Romeinen
-

-
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Batrachomyornachia--Beeldhouwers.
hooren wilden. Later onderwierp hij zich vrijwil
aan Tiberius en ontving genade (vlo 56, 1---16.-lig
VELLEJ. 2, 110.).

Batraclhomyoomacltia, z. Homerus.
Battus, B Lo;, zoon van Polymnestus van

Thera, volgens eene overlevering (van Thera) uit
den stam der Minyers. Op bevel van het delphisch
orakel stichtte hij na vele gevaren en veel tegenspoed,
in 631 V. C., Cyrene in Libye en wijdde het
aan Apollo, hij regeerde 40 jaren lang, als een
vroom, regtvaardig vorst, geëerd door zijne onder
volgende koningen waren uit zijn ge--dane.D
slacht, B a t t i a d a e; onder zijn kleinzoon Battus
II. (ó F►ioaíp.wv) werd de tot nog toe onaanzienlijke stad door een menigte Peloponnesiërs, Cretensers en eilandbewoners van de aegaeïsche zee
magtig, en bood zelfs weerstand aan het sterke
leger van A p r i ë s, koning van Aegypte, met
wiens opvolger Amasis de vrede gesloten werd.
Verg. HDT. 4, 150 en v. Een andere naam var.
de koningen uit het geslacht der Battiaden was
die van A r c e s i l a u s, waarvan er vier geregeerd
hebben; na den dood van den laatste 450 v. C.
kreeg Cyrene eene volksregering.
Ua,ueis, z. Philemon.
Bavxak' ij.wr , of va , a;8a ►i^i^a^,' ast ,-, waren liedjes, waarmede moeders en minnen de
kleine kinderen op hare armen in slaap zongen.
Wiegen schijnei eerst van later gebruik te zijn.
Bauxíóas, z. kleeding der Grieken.
Bauli, een lustoord in Campanië tusschen
Misenum en Bajae, als bezaaid met romeinsche
villae. Onder anderen had. Hortensius hier een
buitenplaats (cic . ACAD . 4, 3.).
Bavius. naam van een romeinsch pruldichter,
meestal in verbinding met Maevius voorkomende.
Vooral als vijanden en afgunstige benijders van
Virgilius en Horatius verwierven zij zich te Rome
een naam.
Bedriáeum, vlek tusschen Cremona en
Verona in Gallia Transpadana, bekend door de
nederlaag van Otho door Vitellius (TAC. RIST . 2,
42, 44 .) en vervolgens door die der troepen van
Vitellius (t. a. p. 3, 15.) in 69 n. C. Anderen
schrijven B e b r i ac u m.
Beeldhouwers, Beeldhouwkunst,
Beeldsnijkunst. Ofschoon de Grieken zich
op het gebied dezer kunst aan het Oosten aansloten, zoo heeft toch hun scheppende geest zich een
eigen baan gebroken, het godlijke in den mensch
tot de godheid opgevoerd en aan den menschlijken vorm de uitdrukking der hoogste volkomenheid en het beeld des godlijken geschonken.
De kunst ging aan de hand der godsdienst, en
het oudste Griekenland schijnt geene andere standbeelden dan van Goden gekend te hebben. Zulk
een voorwerp was ook geene afbeelding van den
god (sixth', of zoo het kostbaarder en prachtiger
bewerkt was, a laXji a), maar slechts eene zinnebeeldige voorstelling zijner tegenwoordigheid. De
eerste ruwe voorwerpen van vereering waren dan
ook slechts boomstammen en steenen, vervolgens
koos men daartoe zuilen, waaraan, toen men er
ook reeds de armen en beenen wilde aanbrengen,
toch de armen met het ligchaam zamenhingen en de beenen gesloten en vast waren. Eerst
scheidde men de armen van het ligchaam, de oor
lans en schild werd er aan toe--logsdvanhem,
gevoegd (Palladiën), tot dat Daedalus, tij dgenoot van Minos van Creta (drie menschenlevens
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voor den trojaanschen oorlog -- later ten gevolge
van het uitoefenen van bedrijven door vaste familiën
en gilden een algemeene naam voor beeldhouwers
en bouwmn.eesters), en zijne leerlingen S m i l i s van
Aegina en E n d o e u s van Athene door de beenen en voeten te scheiden leven in 't geheel bragten, zonder evenwel de eischen van een gezuiverden smaak te bevredigen. Met het toenemen van
dei rijkdom vermeerderde ook het streven der
Daedaliden om de tempels, voornamelijk te Olympia, Delphi, Delos enz. met beelden en geschenken te versieren, waarin het grootsche en
prachtige nog steeds het heerschende kenmerk
was, vooral met troonen die met talrijke figuren
prijkten, schilden, drievoeten, kunstig bewerkt
vaatwerk en zoo meer. Zij werden vervaardigd
uit een of ander metaal of uit eene compositie
daarvan met andere stoffen; beide begreep men
onder den naam t o r e u t i c a. Als voorbeelden
van dergelijke kunstgewrochten noemt men de
kist van C y p s e 1 u s, die als een gedenkteeken
van de wonderbare redding van den stamvader
der Cypseliden in het Heraeum te Olympia bewaard werd, voorzien met een reeks van tooneelen uit de mythische geslachten in half verheven
beeldwerk voorgesteld, en den troon van den
amyclaeïschen Apollo, in Solons tijd door
B a t h y c 1 e s van Magnesia vervaardigd, welke in
42 vakken den geheelen toenmaligen kring van
goden- en heldenfabelen in verheven beeldwerk
bevatte. Hierbij voegden zich weldra eenige grootere kunstvoortbrengselen van de architectonische
sculptuur, zooals de zoogenaamde s e 1 i n u n t ische metopentafels, die in 1823 door Engelschen gevonden te Palermo bewaard worden, bestaande uit tufsteen met beschilderde reliefs, en
het aeginetische beeldwerk in 1811 gevonden, hetwelk door Thorwaldsen hersteld, te Munchen bewaard wordt. De onderlinge wedijver
tusschen landen en steden overwon zeer spoedig
de technische moeilijkheden. Uit de school der

Daedaliden, die te Chios bloeide, waren B u p alus en Athenis zonen van Antherinus, die
het belagclielijk voorgestelde beeld (caricatuur)
van den dichter Hipponax openlijk tentoonstelden,
doch door zijne iamben getuchtigd, hun moedwil
met hun leven boetten. De sculptuur in marmer,
verkreeg hare eerste volmaking door D i p o e n u
en S c y l l i s van Creta ; leerlingen van hen leefden te Sparta (G i ti a d a s) en elders. Op Samos
zouden R h o e c u s (640 v. C.) en zijn zoon T h e od o r u s de kunst om beelden in metaal te gieten
hebben uitgeoefend ; men goot echter het geheele
beeld niet in eens, doch zette het bij stukken
ineen. De beeldgieters van Aegina, waaronder
C allo en 0 n a t a s uitmuntten, beroemden zich op
eene bijzondere 'metaalvermenging, waardoor Bene
grootere buigzaamheid en schoonere kleuren verkregen werden. Ook in Sicyon, waarvan Plinius
zegt : diu feit officinarum omniunc metallorum patria,
was Bene uitstekende kunstenaarsschool (C a n achus (crc. BRUT. 18, 70.), Aristocles en a.),
welke met die in Argos (Ageladas, Aristom e d o n) in verbinding stond. Eerst later kwam
de beeldende kunst ook te Athene (C r i t i a s,
H e g i a s en a.) tot meerdere ontwikkeling. -Wel oefenden de Perzische oorlogen, vooral op de
beeldende kunst, zoowel in hoeveelheid als hoedanigheid een nadeeligen invloed uit, doch slechts
om haar, na gelukkigen afloop van den strijd, een
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hoogere vlugt te zien nemen. Gelukkigerwijze
viel de volmaking van het technische der kunst
juist in liet tijdperk van de zedelijke volmaking des griekschen volks. Athene was het middelpunt van deze geniale voortbrengende kracht
en liet 40jarig bestuur van Pericles haar schitterendst tijdvak. De rij wordt geopend door
P h i d i a s, die in een colossaal standbeeld van 40
voet hoogte het ideaal der eeuwige maagd, Pallas Parthenos, voorstelde ; uit ivoor en goud vervaardigd, stond het in het parthenon op de AcroPolis te Athene. De godin was geplaatst, rus
lans, en haar gouden kleed (dat-tendophar
alleen 44 talenten goods of bij de 1.440000 gulden
waarde had) hing tot over hare voeten af. Haar
pantser was met een Medusahoofd versierd, en in de
linkerhand droeg zij een beeld der Overwinning
(Nice), 4 ellen hoog ; op het aan hare voeten rustende schild was de gigantenstrijd en op den rand
van den 4 duim hoogen voetstal liet gevecht der Centauren en Lapithen afgebeeld (verg. PAUS 1, 24,
5 en v. PLIN . 36, 4, 4.). Een tweede Pallas, met
de eerste wedijverende, rigtte hij in Lemnos op,
die als een wonder van schoonheid en evenredigheid bij uitnemendheid d e s c h o o n e genoemd
werd. Daarenboven schiep hij het ideaal van
Zeus in den colossus te Olympia, waar de god in
stille majesteit na liet overwinnen zijner vijanden
ten troon verheven zit, met den dreigender bliksem aan zijne voeten en op de plegtige feest
aandacht gevestigd hebbende, zelf als-vierngzj
hellanodice den overwinningskrans uitreikende.
Zijn bovenlijf was onbedekt en van ivoor, doch
liet benedenste gedeelte was in een mantel van
goud met bloemen bedekt gehuld, die in ploofjen
tot op de voeten afhing. In de regterhand zweef
naar den god gekeerde Nice met den olijf-den
droeg hij den scepter,-takindeh,lr
die als een zinnebeeld van de door hem beheerschte
aarde, uit verschillende metalen was zaamgesteld, en
bovenop stond de adelaar. Zijne gelaatstrekken vei toonden de grootste waardigheid, op onbeschrijflijke
wijze gepaard met goedheid en zachtaardigheid. In
hem zagen de Grieken, gelijk O. Muller zegt, Zeus
tegenwoordig, hem te zien, was een nepenthes (toovermiddel om de droefheid te verbannen); hem voor
den dood niet aanschouwd te hebben, was bijna een
even groot ongeluk, als in de mysteriën oningewijd
te sterven. Op de leuningen van den troon dansten regts en links om de schouders van den god
de Horen en Charitinnen; godinnen der overwinning
stonden aan zijne voeten, en velerlei beeldwerk
versierde den troon waarop hij zat (verg. LIV.
45, 28 . QLTIN CT. 12, 10.). Deze hooge bloei der
kunst, die in Athene en. Argos haar voornaamsten
zetel had, was voorbereid door C a 1 a ni is (van
Athene?) en Pythagoras van Rhegium, waarvan de eerste zich onderscheidde, hoewel nog niet
geheel vrij van de hardheid van den ouden stijl,
door de verscheidenheid zijner voortbrengselen,
verheven godenbeelden en bevallige, teedere vrouwen, benevens vurige paarden; de andere door de
voorstelling vol leven en kracht van spieren en
aderen en over 't algemeen door eene indrukwekkende uitdrukking. Ook P h i d i a s muntte uit
door den rijkdom der wijze van behandeling, daar
hij b. V. Athene voor Plataeae als de strijdbare
( Apr(a, FLUT. ARIST. 20.), voor Lemnos als de
bevallige (KuXA(µoppo^, PAUS . 1, 28, 2. PLIN . 34,
01, 1.) voorstelde. Zijn colossaalste beeld, de
.

'

koperen Promachus, hetwelk tusschen de propylaeën en het parthenon stond en boven beide uit
verre uit zee kon gezien wor--stak,enrdv
den, werd niet door hem, maar bijna een menschenleeftijd later, voltooid. Slechts de architectonische sculpturen van de metopen aan den tempel
van Theseus en het parthenon zijn tot ons gekomen. Onder de leerlingen van Phidias waren A 1 Cam e n e s uit Athene en A g o r a c r i t u s uit Paros
beroemd door beeldwerken in marmer, gene vooral
door zijne in grootschen stijl bewerkte, bekleede
Aphrodite, deze dooi zijne Nemesis, waarin de
gedaante van de godin der liefde versierd was met
de eigenschappen der beteugelende godin der gematigdheid. De mededinger van Phidias echter
was P o 1 y c 1 t u s uit Sicyon (in wien tevens het
onderscheid der sicyonisch-argivische school met
de atheensche kenbaar wordt), die echter meer
uitmuntte door schoonheid van uitvoering en
naauwkeurige studie der verhoudingen van liet
menselilijk ligchaam, dan door verheven en bezielende gedachten. Het meest werd zijn Doryphorus door de ouden geroemd (cIC. BRUT. 86.
oR. 2. PLAN. 34, 19, 2. QUINCT . 5, 12.),

een lans -

dragend jongeling die om zijn haar de overwin
slingert ; daarenboven bewondert men-nigskra
ook zijn Hermes en den colossus van Hera, die op
een gouden troon verheven stond in den tempel
te Argos door den Argiver Eupolemus gebouwd.
Haar hoofd was versierd met een gouden krans,
waarom de Horen en Charitinnen dansten;
in hare linkerhand droeg zij den scepter, in
hare regter den geheimzinnigen granaatappel, en
naast haar stond als dienares de godin der jeugd.
Op hem volgt Myron uit Eleutherae, half een
I3oeotiër, riiedeleerling van Polycletus in de werk
bekwaamste kunstenaar-platsvnAged,
in de behandeling van metaal, uitstekend door den
rijkdom en de verscheidenheid der door hem ver
kunstwerken. In den ouden eerwaardi--vardige
gen tempel van Hera te Samos stond van hem
een colossale groep in metaal, waarin Athene den
vergoden hercules voor den troon zijns vaders
geleidt. Gelijk Polycletus jeugdige ligchamen van
athleten pleegde voor te stellen, zoo bootste Myron
het manlijke, krachtigere ligchaam der pentathlon
en pancratiasten na met al de kracht der gezwollen spieren en in de meest gewaagde houdingen.
Hiertoe beltooren zijn loopende Ladas in het beslissend oogenblik van gespannen verwachting op
de te behalen overwinning, zijn discuswerper
(Discobolus) en a. Niet minder groot was Myron
in het voorstellen van dieren. Zijne brullende
koe met het zuigende kalf is in een groot aantal
geestige epigrammen verheerlijkt geworden ; vier
stieren van leem werden door Augustus geplaatst
in het voorhof van het pallatium van Apollo

(verg. cie. VERR. 4, 3, 5. P%IN. 34, 19, 3. QUINCT.
2, 13. PETRON. 88.). Wij vinden buitendien nog
een niet gering aantal andere kunstenaren vermeld,
waaronder de volgende wel de uitstekendste zijn:
Telephanes uitPhocis, Ctesilaus, Naucydes
van Argos, I)aedalus van Sicyon, Mys, Cephisodotus van Athene, Callimachus en 1)eme-,
t r i u s. De beide laatsten begonnen in hunne voortbrengselen van de heerschende rioting af te wijken,
daar deze eene angstvallige naauwgezetheid tot in
kleinigheden, gene een overdreven streven naar
waarheid 7l2mius in ve2 tate, QUINCT. 12, 10.) , ten
koste der schoonheid verraadt. Polycletus schijnt op
(

-
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allen, tot zelfs in lateren tijd, invloed te hebben
uitgeoefend. Nadat deze periode, waarin de voorstelling van groote en wonderbare vormen tot in
het phantastische opgevoerd en eindelijk uitgeput
was, was afgeloopen, brak een nieuw tijdvak, dat
der bevalligheid aan, voornamelijk vertegenwoordigd door Praxiteles van Athene en Scopas
van Paros. Gelijk in de vorige periode de strenge
stijl zich met de schoonheid verbond, zoo verbond
zich thans de schoonheid niet de aanminnige bevalligheid. Zoo stelde Praxiteles (meestal in marmer) Apollo Sauroctonus (hagedisdooder) in
kalme rust voor, de hoogopgeschorte Artemis in
den kring harer speelgenooten, Bacchus in de
meest afwisselende voorstellingen als ideaal van
bevalligheid, en Eros in zulke meesterwerken der
kunst, dat om hunnentwil Thespiae en Parium
aan de Propontis bezocht werden. Voor de
Cnidiërs stelde hij Aphrodite naakt, voor de
Coërs naar ligchaam en ziel omhuld voor. Zijne
twee Satyrs waren algemeen beroemd, waarvan
de een de wijd vermaarde (IIsp(3oi ro ), genaamd
werd, de ander een zak in de hand hield en door
r dansende nymphen omringd was. Door eene list
van zijne beminde Phryne, die hem, terwijl hij
zich bij haar bevond, de tijding deed brengen dat
zijn huis in brand stond, werd Pr. tot de bekentenis _ uitgelokt, dat hij zijn Eros en Satyrus voor
zijne schoonste werken hield. Voor 't overige
vervaardigde hij bijna uitsluitend godenbeelden,
heroën maakte hij maar zelden, athleten in 't geheel niet. S e o p a s toonde zijn talent zoowel in
de voorstelling van schoone ligchamen, als ook
vooral in geheele groepen, en bleef daardoor niet
ver van het gebied der schilderkunst. Hij werkte
't liefst in marmer en stelde, vooral uit den fabel
stoutste-kringvaDoysueAphrdit,
bewegingen der Maenaden en Nereïden voor, hoe
zij het bekoorlijke hoofd achterover gebogen hou
loshangende haren laten fladderen, den-den,
Benen voet hoog opheffen en op den anderen
zweven. Zoo trachtte hij naar de hoogste uit
aanminnigheid in de-drukingvabloej
voorstellingen van Eros, Himeros en Pothos (bevalligheid, smachtend verlangen en vurig begeeren.)
Onder zijne groepen muntte vooral uit door rijkdom van compositie en stoutheid van vormen een
feestlijke optogt van Achilles, die door zijne moeder, van Tritonen en Nereïden en de wonderbaarlijkste zeegedrogten omringd, naar Leuce, het fabelachtige eiland van den held, gevoerd wordt.
Later werd zij te Rome opgerigt in een tempel
van Neptunus bij den flaminischen circus en is
het model voor tallooze navolgingen geworden.
Een groep van Niobe, rijk in eene niet overdreven behandeling van een indrukwekkend onderwerp, wordt nu eens aan den eenen dan aan den
anderen dezer beide meesters toegeschreven. Nog
andere kunstenaars dezer periode zijn P o 1 y c 1 es,
Leochares, Bryaxis en Silanio uit Athene
Strongylio, Timotheus en a. (Verg. PUN.
36, 4 en v.) De eerste vervaardigde een Herma phrodiet, cie tweede een Ganymedes, Silanio
vormde in metaal de stervende locaste met een
doodsbleek gelaat enz. -- Zoo had de kunst haar
loop volbragt, en er bleef nu niets meer over dan
alle gewigt aan de uitvoering der technische vaar digheid te hechten. Studie kwam in de plaats
van natuur en aanleg, het bijwerk werd hoofd
wat door oefening verkregen kon worden-zak,

verdrong het onbereikbare, het menschlijke zege vierde over liet godlijke; de god ging in den
vorm verloren. Door de vorderingen in de mechaniek en gemaklijk te verkrijgen hulpmiddelen
wist reeds menig kunstenaar ten tijde van Alexander den G. eene gelijke volmaaktheid in verschil
deden der kunst te bereiken. Doch-lend
gelijk de beide bovengenoemde kunstenaars zich
nog steeds, in den geest van Phidias, het inwendige geestlijke leven der goden en mythische vormen voor oogen stelden, zoo letten de nu vol
meer in den geest der argivisch-sicyonische-gend,
school van Polycletus, vooral op ligehamelijke
schoonheid. E u p h r a n o r van Corinthe was
schilder en beeldhouwer te gelijk, werkte even
voortreflijk in marmer als in metaal, terwijl
hij insgelijks als schrijver werkzaam was. Zoo
ontstond nu een streven zonder maat naar de
grootste verscheidenheid in de soort van voort
niet de scheppende kracht was langer-brengsl;
het doel, maar verstandig bijeenvoegen van het
beste (PLIN. 34, 19, 6.); de kunst nam af, de
kunstscholen hielden op. Een kunstenaar keerde
evenwel met groote kracht op den verlaten weg en tot de beoefening der natuur. terug,
namelijk L y s i p p u s van Sicyon (verg. cic. BRUT.
36. PLIN. 35, 40, 25. PETRON. SAT. 88.) van beroep
een kopersmid. Hij bestudeerde weder het menschlijke ligehaam en vond aldus het ideaal der
schoonheid, dat hij in onovertrefbare beelden van
goden en menschen verwezenlijkte, terwijl hij de
grootste gelijkenis met de hoogste mate van
schoonheid zocht te vereenigen. Het karakter
van Hercules werkte hij op een nieuwe wijze uit.
Het beroemdste en meest nagevolgde was het
beeld van den macedoslischen held Alexander den
G. dien hij in verschillende grootte en standen
voorstelde : in jeugdige en manlijke schoonheid,
in den strijd, op den troon gezeten, op de jagt,
rijdende en op den wagen staande, zoodat Alexander door geen ander kunstenaar wilde voorgesteld
worden. Met hetzelfde gelukkig gevolg stelde hij
ook 's konings volgelingen en deelgenooten van
zijnen roem voor, vooral Hephaestion. Toen aan
den Granicus 25 van Alexanders uitstekendste
krijgsmakkers gesneuveld waren, maakte Lysippus
op 's konings bevel hunne levensgroote metalen
standbeelden te paard, in groote verscheidenheid
van houdingen, al vechtende, gewond of stervende;
het geheel werd te Dium in Macedonië opgerigt,
en moest later dienen, om de galerij van MetelIns te Rome te versieren. Verder vervaardigde
hij een jagt, waarop de koning, bijgestaan door
Craterus, een leeuw velt; door Craterus als een
wijdingsgeschenk te Delphi opgerigt. Een colossaal
beeld van Hercules 30 ellen hoog stond van hem
te Tarente, doch verhuisde bij de verovering der
stad naar 't capitool; een ander een voet hoog,
dat hij voorstelde zittende op eene rots, met de
knods in de regter en eene schaal in dc linkerhand,
is door de schilderingen van Staties vereeuwigd.
Nog stond te Tarente een colossus van Zeus, op
een na de grootste van allen, die daardoor (40
ellen hoog) de roofzucht der veroveraars trotseer
een ander van Poseidon te Corinthe, bei -de,n
voor zijn werk gehouden. Het aantal werken-de
van dezen vruchtbaren kunstenaar wordt op 1500
gerekend. -- Zijn broeder L y s i s t r a t u s was de
eerste die borstbeelden in gips vervaardigde; de
trouws na.l otsing van den uiterlijken vorm van liet
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bestaande beeld begon nu doel der kunst te worden (PL•IN. 35, 44.). De invloed dien Alexander
door zijne reusachtige veroveringen uitoefende en
de voorliefde der zinkende kunst voor het buitengewone en indrukwekkende werkten gezamenlijk
mede, dat vooral vele colossen vervaardigd werden. Vooral bloeide de s i c y o n is c h e school,
die van het metaalgieten in ouden trant en in
strengere vormen dan destijds in den smaak viel
(Euthycrates) haar werk maakte; hieruit ontstond
de r h o d i s c h e school, die misschien, even als de
rhetorische, door het streven naar schitterend effect zich van de attische onderscheidde. Din oc h a r e s of S t a s i c r a t e s, leerling van Lysippus,
wilde den berg Athos in een standbeeld van
Alexander herscheppen, dat in zijne linkerhand een
stad met 10000 inwoners, in zijne regter een
schaal droeg, waaruit een rijke waterstroom in zee
vloeide. Omstreeks dezen tijd werd door een anderen leerling van Lysippus, C h a r e s van Lindus,
het colossale standbeeld der zon van 70 ellen
(105 romeinsche v.) vervaardigd, het grootste, op
dat van Nero na, dat de oudheid kent, hetwelk
echter niet, zoo als verteld wordt, boven, maar
nabij den ingang der haven stond. Er waren niet
velen die zijne duimen konden omarmen, en elke
vinger was grooter dan de gewone standbeelden.
In de uit verschillende deelen ineengezette ledematen waren ruime openingen, en in het binnenste
zag men groote rotssteenen, welke dienden om liet
gevaarte bijeen te houden. Nadat het 56 jaren
gestaan had, werd het door een aardbeving in 222 v.
C. verbrijzeld, en nadat het zoo bij de 900 jaren
lang gelegen had, werd het in 672 n. C. door een
osmanischen veldheer aan een jood verkocht, die
liet metaal op 900 kameelen laadde. Rhodus had
nog honderd andere colossen, en de smaak daar
verbreidde zich ook naar elders. Bij een-vor
optogt ter eere van Bacchus onder Ptolemaeus
Philadelphus te Alexandrië werden geheele rijen
van colossale standbeelden met toepaslijke ver tooningen rondgevoerd; een Bacchus op een wagen door 180 man, een zilveren mengvat door
600 man getrokken en meer van dien aard. Ook
een Apollo, 30 ellen hoog, werd door Lucullus uit
Apollonia naar Rome vervoerd en daar op het
Capitool opgerigt. — Uit dezen tijd zijn waarschijnlijk afkomstig de L a o c o d n en de fa rn e s is c h e stier; de eerste bewonderingswaardig, zoowel door een zuiveren en edelen smaak als door
meesterlijke uitvoering, doch op effect berekend
en niet vrij van een zeker theatraal karakter; de
tweede wel op de zinnen werkend doch voor het
gevoel weinig bevredigends aanbiedende (PLIN. 36,
4, 10 en v.). Als uitstekende kunstenaars dezer periode worden nog genoemd : E u t y c h i d e s en
Tisicrates van Sicyon, Eutycrates, Pyrom a ch u s; de laatste was de beroemdste van Pergamum, waar hij een standbeeld van Aesculapius
in den prachtigen tempel van dezen god oprigtte, en tevens was hij de eerste, die de over'winning van Attalus en Eumenes op de Celten
door groepen van standbeelden uit metaal verheerlijkte. Ook bloeide te Ephesus, alwaar de naam
A g a s i a s waarschijnlijk de kunstschool van een
groot meester aanduidt, de voorstelling van kampstrijden en gevechten, zooals zij zich in den
borghesischen kampvechter en andere
vertoonen. -- De nu volgende woeste oorlogstijden, wel verre van voor nieuwe voortbrengselen

der kunst gunstig te wezen, hebben veeleer een
tal der schoonste vernield. D o d o n a met een
rijken schat van gewijde geschenken uit den grijzen
voortijd werd door de Aetoliërs verwoest, in The rmum werden meer dan 2000 beelden omgeworpen,
in P e r g a rn u m zelfs de steenen der verwoeste
tempels verbrijzeld enz. De klimmende oorlogswoede der Romeinen spaarde zelfs het heilige niet:
M. S c a u r u s beroofde Sicyon van al hare sieraden, om een groot theater voor weinige feestdagen te bouwen; S u 11 a haalde uit de tempels van
Delphi, Epidaurus en Olympia al de oude schatten, en de overwinnaars luisterden hunne zegepralen op met een ongelooflijke menigte van standbeelden. Daardoor ontstond te Rome eene kunstliefhebberij, nog gevaarlijker dan de roofzucht der
veroveraars. Zin en smaak voor de kunst werden
door haar even min in 't leven geroepen, als zij tot
nieuwe voortbrengselen opwekte. Uit de veroverde
landen trokken later de kunstenaars al sneer en meer
naar Rome; waar toen aan de herleving der kunst,
van . Athene uitgegaan, met zorg en vlijt werd gearbeid. P a, s i t e 1 e s werkte nooit anders dan naar vol
modellen, de modellen van A r c e s i l a u s-makte
en M e n el a u s als ook de voortbrengselen in metaal van I) e c i u s kunnen zich met de werken der grootste vroegere meesters meten. Weinige van de keizers beschermden de kunsten;
Benige woedden er zelfs tegen met vandaalschen
wansmaak. Caligula liet de beelden van beroemde mannen door Augustus op het veld van
Mars geplaatst, omverhalen en vernielen, en op de
schoonste godenbeelden werd het hoofd des keizers
geplaatst. Nero dreef den roof der kunstschatten
op groote schaal; hij liet zich zelven als zonnegod
of Helius in colossale grootte (110 of zelfs wel
120 v.) door Z e n o d o r u s voorstellen, terwijl de
brand van Rome weder eene menigte der sedert
lang opgehoopte schatten vernielde. Sedert de
Flaviussen hebben wij weer nieuwe bronnen voor
de geschiedenis der kunst in het bee 1 d w e r k
aan openbare gedenkteekenen, b. v. de
reliëfs aan den triomfboog van Titus, cie apotheose van den keizer en de zegepraal over Judaea voorstellende; daarbij komen nog d e bee 1den en borstbeelden der keizers, maar
vooral ook de edele gesteenten of gemmen.
D i o s c o r i d e s, die het hoofd van Augustus graveerde, hetwelk de keizer zelf tot zegel gebruikte,
was in dien tijd de beste werkman in intagliën.
Nog belangrijker is een reeks van cameën, die het
julische en claudische geslacht in bepaalde tijdperken voorstellen; de grootste zijn een te Parijs
(de familie van Augustus een tijd lang na zijnen
dood), een te Weenen (Augustus en zijne familie
in 't jaar 12 n. C., de keizer zelf, als Jupiter
overwinnaar, te zamen met Roma op een troon
omringd door Terra, Oceanus, Abundantia enz.)
en een in ons vaderland. De teekening er van
is naauwkeurig en vol uitdrukking: doch in plaats
van leven in de behandeling en adel in de vormen bespeurt men eene zekere zwaarmoedigheid.
Maar nog eens verzamelde de kunst hare laatste
krachten onder Hadrianus, om dan geheel te bezwijken; de kunstminnende keizer bouwde in
Athene den tempel van den olympischen Zeus,
voorzien van een colossaal standbeeld van den
god uit goud en ivoor, verzamelde op zijne reizen
kostbare kunstwerken ter versiering van zijne tiburtijnsche villa, terwijl de standbeelden van

Begrafenis-- Belegering.
Antinous van Bithynië (z. a.) de bevallige en
schoone vormen van des keizers lieveling vereeuw igden.
Begrafenis, z. fu n u s en rcpos.
Belastingen, z. tributum en 7rpóao8ot.
Belbina, Wptva, t. St. Georgio d'Arbora,
eilandje tusschen Attica en Argolis, ten O. van
het argol. voorgebergte Scyllaeum, welks bewoners door de Atheners dikwijls met verachting genoemd worden (HDT. 8, 125.).
Belegering. De belegering eener stad in
het heroïsche tijdvak wordt ons op de aanschouwlijkste wijze voorgesteld in de Ilias. De belegeraars slaan voor de stad een legerkamp op, de
belegerden trekken des morgens uit de stad en
strijden in afzonderlijke gevechten met afwisselend geluk, tot dat zij zich tegen den avond weer
achter hunne muren terugtrekken. Tien jaren
lang is de magt van geheel Griekenland voor
Troje gelegerd, en toch kan de stad slechts door
de bekende list met liet houten paard vallen. Van
belegeringskunst is nog geen spraak. Tot aan de
perzische oorlogen waren er in de grootere steden van Griekenland slechts versterkte burgen
(cixpoTc6Xets), die alleen door list, verraad of overrompeling inneembaar waren. Doch sedert dat
Athene (NEP. THEM. 6.) en op haar voorbeeld ook
de overige grieksche hoofdsteden, behalve Sparta,
met muren omringd werden, zou men denken, dat
in de onderlinge oorlogen der grieksche stammen
het veroveren dezer versterkte plaatsen een hoofddoel geweest was; daar echter de vijandlijke legers in den winter naar huis terugkeerden, en
ook de belegeringskunst nog niet in die mate
ontwikkeld was, dat men van zulk eene belegering goede uitkomsten kon verwachten, zoo ging
men zeer zelden daar toe over. Zelfs Athene
bezweek meer door honger en verraad, dan door
vijandlijke krijgskunst. Slechts kleine grenssteden waren door insluiting tot overgaaf te dwingen.
Zoo was het in den beginne ook bij de Romeinen. Ook in Italië had elke stad haren burg op
eene als door de natuur daartoe bestemde plaats
gebouwd, of ook in de vlakten op door kunst ontoeganklijke hoogten aangelegd. Op deze wijze
verdedigclen zij zich 't meest tegen de onstuimige
.aanvallen der Romeinen, en de winter bevrijdde
hen door den aftogt van het vijandlijke leger naar
Rome. Doch weldra kwam hierin verandering.
Hoewel niet zonder veel tegenspraak werd de belegering van Veji, 404 v. C., ook gedurende den
winter voortgezet (Lrv. 5, 1—? 3.). Opdat echter
het leger der belegeraars door de met Veji bevriende volkstammen niet in den ritg overvallen
zou worden, werd behalve de werken van aanval
en verdediging tegen de stad (circumvallatie lijn)
nog eene tweede niet minder volledige lijn van
verschansing naar buiten (contravallatie lijn) aan
(I.IV. 5, 1. HIRT. B. AFR. 80. castra lunata).-gebrat
Dit bleef zoo voor alle volgende tijden. Haren
voortreflijksten aanleg bereikte de c i r c u in v a l1 a t i o onder Caesar (verg. B. G. 7, 69-75. B. c.
3, 43.). Rondom de belegerde stad werden op een
afstand, door het werpgeschut aangegeven, vestingwerken opgerigt, die nu eens uit een muur
dan weder uit een wal bestonden, en met borst
(loricae) en tinnen (pinnae) voor-wering
waren, en waarop torens op een be--zien
paalden afstand van elkaar waren opgerigt. Daar
een gracht, tamelijk diep en breed, laat-vórwas
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palissaden (tippi) voorzien ; nog een tweede gracht
werd gegraven, indien het mogelijk was haar van
water te voorzien. Hiervóór, werden in den vorm
van een q u i n c u n x (z. a.) kuilen van 3 voet diepte, naar beneden naauwer toeloopende, aangelegd,
waaruit een puntige in het vuur geharde paal, 4
duim boven de aarde uitstak, (wegens de gelijk
lelie noemde men zulk een-vormighedtn
kuil lilium). Om ze te maskeren legde men er
struiken en takken over. Hierop volgden dan
v o e t a n g e l s (stimuli), die aan kleine vlak in den
grond bevestigde houtblokken, vast zaten. Op
dezelfde wijze werd de contravallatielijn ingerigt.
Binnen de ruimte der beide verdedigingslijnen
liggen op de geschikste punten kasteelen in genoegzaam aantal (voor Alesia 23, CABS. B. G.
7, 69.) om naar alle bedreigde punten spoedig
hulp te kunnen zenden en tegenstand te bieden.
Deze inrigting vinden wij ook bij de Grieken, b.
v. bij het beleg van Plataeae, 430 v. C. (THUG.
2, 71. 3, 20, 22 en v.). Zulk Bene insluiting
(obsessio, obsidere, volgens hedendaagsche uitdrukking eene berenning) was in vele gevallen vol
om tot overgaaf te dwingen, dewijl daar--doen
door den belegerden alle toevoer en elk ontzet
werd afgesneden, en hun daarenboven soms ook
nog het drinkwater afgevoerd of bedorven werd
(THUG. 6, 100. CAES. B. C. 3, 49 ). De belegerden
zochten op velerlei wijze zich daartegen te ver
vooral de vijandlijke werken reeds bij-zetn,
het aanleggen te belemmeren. Daarom leggen zij
(zooals de Syracusers ,gen de Atheners) tegen
aan en doorsnijden daarmede de vijand -walen
lijnen, zoodat de belegeraars eerst liet terrein-lijke
veroveren moeten. Ook worden door onverwachte
uitvallen de half opgeworpen of voltooide grachten en wallen weder vernield en de houten werken in brand gestoken. En zoo nu de belegerde
stad genoegzaam van levensmiddelen voorzien was,
en zij uit hare omstreken alle bouwmaterialen en
het vee verwijderd had, zoo daarenboven in den
rug der belegeraars bondgenooten de geheele
streek, al de wegen en akkers verwoestten en onveilig
maakten en hun de aanschaffing van den noodigen voorraad bemoeilijkten, dan gebeurde het
wel meer, dat den belegeraars hetzelfde lot trof,
dat zij den belegerden hadden willen bereiden. -Indien dus zulk Bene insluiting dikwijls niet spoedig en zeker genoeg tot het doel voerde, dan beproefde men een ander middel en deed een onmiddellijken aanval, vooral wanneer de muren niet
bijzonder hoog waren, of hier en daar van ouderdom zwakke punten opleverden; men trachtte dan
de poorten of andere gedeelten van den muur
door breekijzers (vectis) of muurboren (terebrae)
te doorboren en te verbreken of met ladders te
beklimmen (TAC. RIST. 2, 22. 3, 27 en v. CAES.
B. G. 2, 6.). Ten dien einde vormden de soldaten
door de schilden boven hunne hoofden tegen elkaar te houden een zoogenaamd s c h i l d d a k
(testudo); slechts de uiterste manschappen van
zulk een digte schaar beschutten zich van ter zijde
met hunne schilden tegen de vijandlijke pijlen
en ander werptuig. Doch weldra storten zware
steenklompen en balken (ook wel de balista zelf,
TAC. RIST. 3, 29.) van boven neer en verpletteren
alles wat onder hun bereik komt ; in de daardoor
geopende rijen vliegen nu lansen, spiesen, schichten en werpgeschut en rigten een verschrik
verwoesting aan (a. 3, 27.). Doch de ope--lijke
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ring wordt weder gesloten en op de eerste testudo
een tweede, soms zelfs wel een derde opgerigt,
en de vijand op den muur ziet de belegeraars voor
zich op dezelfde hoogte (TAC. RIST. 3, 28. 4, 23.).
Te gelijk hecht men de ladders vast (scalae)
doch zij die naar boven klimmen, worden met
lange vorken (furcae) en ijzeren tangen (lupi) aan
naar beneden geslingerd of een stroom-gevatn
van kokend water en gesmolten pek rolt hun te gemoet; zelfs daar, waar de vijand reeds van den muur
geweken is, storten zware rotsklompen verpletterend op hen neer, die men hier en daar tusschen
de borstweringen in korven (inetellae, VEG. 4, 6.)
heeft opgestapeld en die bij de minste beweging van
zelf omver vallen. — Bij grootere en beter versterkte
steden, had een eigenlijke belegering plaats, die met
reusachtige werken gepaard ging (oppugnatio, oppugnare). Het hoofddoel was zich met geweld
een doorgang door den muur der stad te ver
hetzij door den stormram (xpt6s, aries-schafen,
z. a.) of door den muur te ondermijnen, of door
middel van een aarden wal en torens. De ondermijning van een deel van den stadsmuur geschiedde of onmiddellijk aan zijn voet onder beschutting . der zoogenaamde b r e s s child pad
(yzXwvi ótopux-r(s), die met hare opene voorzijde
op raderen naar den muur werd geschoven en
door haar dak, dat tot op den grond schuins afliep, alsmede door natte huiden, waarmede zij bekleed was, tegen het van boven neergeworpen vuur
of tegen steenen en werpgeschut beveiligde ; of
men groef van de eerste belegeringslijn af een
m ij n (cuniculus, £ZOPOTI acrcc, NsTaXAsiat) tot onder
aan den muur, ondermijnde er een deel van, en
om het oogenbliklijk instorten te verhoeden
stutte men hem met palen, die men vervolgens met
ligt brandbare stoffen aanstak, waarop dan de instorting van zelf volgde (POL. 5, 100. VEG. 4, 24.).
Dikwijls leidde men de mijn dieper binnen de
stad, klom er des nachts heimlijk uit en opende
de poort van binnen (LIv. 5, 19, 21. VEG. 4,
24.). Zoodra de belegerden het plan der vijanden bemerkten (namelijk door de opgeworpen
aarde, Liv. 38, 7. POL. 22, 11.), dan trachtten
zij zich eerst van de rigting der vijandlijke mijn
te overtuigen. Op verscheiden plaatsen langs
den muur of in een parallel daarmede loopende
gracht binnen den muur werden dunne metalen
platen geplaatst (schilden of ketels), die door het
vooruitdringen der mineurs (cuniculai'ii) weerklonken en daardoor de rigting der mijn verrieden.
Dan ging men den vijand met tegenmijnen te gemoet en werd soms onder den grond handgemeen
(LIv. 23, 18. 38, 7.); meestal verdreef men hem
door rook, ook wel door bijen en wespen. — De
ontzaglijkste belegeringswerken echter waren de
dammen (aggeres, ywliaTa, Z. a.) en torens (turres,
icupTof). Deze aardenwallen die dikwijls ook grootendeels uit hout bestonden, werden van de circumvallatielijn af in een regte rigting naar den
muur toe getrokken, hadden een aanzienlijke
breedte en hoogte en dienden om de belegeraars op dezelfde hoogte te plaatsen als de
verdedigers der muren, om de verdedigingswerken
te kunnen overzien en de verdedigers van den
muur te kunnen verdrijven, opdat deze den in de
nabijheid aangebragten stormram des te minder ver
werking belemmeren zouden.-ontruseizj
Doch de belegerden spanden tusschen de borst
zeildoek (saga) en matten van geiten--wering

haar, waardoor liet gezigt in de stad belemmerd
werd, en waarin tevens de afgeschoten pijlen ver
raakten ; of men onderhield op de muren-ward
een vuur van brandstoffen die veel rook gaven, of
men trachtte de kroonlijst van den muur met -nieuwe
stellingen van hout of steen te verhoogen, om zoo
boven de belegeraars uit te steken. Doch reeds verheft zich niet ver van den blik der belegerden op het
einde van den dam hier en daar een toren met ver
verdiepingen, en uit de hoogten hiervan-scheidn
beheerscht de belegeraar den naasten omtrek van
den muur. Thans beproeft de belegerde al wat
hij kan om de torens in brand te steken, 't zij
door soldaten die in de stilte van den nacht heimlijk met touwen van den muur worden neergelaten, of door brandpijlen (7rup?6pot dïjro(, ARR.
2, 21.) the deels uit de hand (malleoli AMM.
23, 4. HERT. B. ALEX. 14.) deels door werpgeschut (fala7•icae, LIV. 21, 8. vEG. 4,18 ) geslingerd
werden. De eersten kleiner van omvang, hadden
de brandstof tusschen de punt en de schacht in
een ijzeren gespleten buisje en volgens AMM. t. a. p.
kon de brand daardoor veroorzaakt slechts door
zand gebluscht worden. De falaricae die aan
waren, hadden de brandbare-merklijgot
stof, uit zwavel, hars, pik en olie bestaande, aan
het achtereinde van den 3 voet langen schicht in
een haak gewikkeld en werden met geringe kracht
afgeschoten (arcu invalido, AMM. t. a. p.), opdat het
vooraf ontstoken vuur door de al te groote vaart
niet zou uitgedoofd worden. Daar echter de torens door natte huiden en met azijn bevochtigde
dekens tegen dit gevaar beveiligd waren, bleef
eindelijk den belegerden slechts de hoop over, om
door middel van een mijn den dam en den daarop
gebouwden toren omver te werpen (CAES. E. G.
3, 21. 7, 22.). — Een buitengewone ommekeer
werd in de belegerings- en verdedigingskunst teweeggebragt door de uitvinding en de spoedig
daarop gevolgde algemeene aanwending van het
zwaar geschut (z. t o r m en t a). Toen namelijk
Dionysins van Syracuse in 400 v. C. groote toebereidselen maakte voor een oorlog tegen Carthago, ontbood hij alle werktuigkundigen van
eenigen naam bij zich, en deze wedijverden in het
doen van nieuwe uitvindingen. Langzamerhand
kwamen deze, altijd meer volmaakt, in den oor
ook bij belegeringen in gebruik, en toen-logen
daarenboven door de togten van Alexander. den G.
in het oude vaderland van technische ontwikkeling,
de kennis der mechanica buitengewoon was vooruitgegaan en ook de breswerktuigen op verwonderlijke wijze verbeterd waren, was het een dringende behoede geworden, om ook dien overeen
versterkingen aan te leggen en naar-kornstigde
voorafberekende en vastgestelde beginselen in te
rigten. Zoo ontstond toen een eigenlijke belegeringswetenschap en vestingbouwkunde, die weldra
door de Romeinen, nadat zij van de Grieken het
meer volmaakte werpgeschut hadden leeren kennen
(ATHEN. 6, 273, E.) steeds meer en meer ontwikkeld werd. Nu kwamen in de plaats der eenvoudige
steenen muren, werken van aarde. Een w al
(murus) ongeveer 20 v. dik was zoo tusschen twee
mnren opgeworpen, dat de uiterste borstwering
hooger lag en in schuinsche glooijing binnen
afliep, ten einde gemaklijk beklommen-warts
te kunnen worden (vEG. 4, 3.). De walgang
(corona) moest breed genoeg zijn, om de verdedigers en het geschut te kunnen opnemen. Zulk
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een wal, welks gewone hoogte 30 v. was, (om
Carthago 45 v. , APP . 8, 95.) bood den aries krach
tegenstand, en zelfs wanneer de buitenste-tiger
muur verbroken was, gedoogde de breede aarden
dam nog niet het storrnloopen. De vroeger gebruiklijke hoekige gedaante der muren werd behouden om de aanvallers van verschillende kanten
te kunnen bestrijden. In tusschenruimten van

(VEG. 4, 15.); zij bestonden uit 4---10 palen en
vormden eigenlijke zuilengangen (p o r t i c u s, CASs.
B. C. 2, 2.) van boven meestal vlak, doch ook
wel met een dubbel dak van planken en vlecht
aan 3 zijden met gevlochten rijswerk-werk,n
voorzien en ter verdediging tegen het vuur met
de reeds meermalen vermelde natte huiden bedekt.
Daar de palen van onderen spits waren, om vast
150-300 V. (zoo ver een boog reikt) waren ten te kunnen staan in den agger, die onder hunne bedien einde torens opgerigt, en wel op de voor schutting opgeworpen werd, moesten zij steeds
punten der hoeken, zeer stevig gemet--uitseknd voortgedragen worden. Later legde men er ook
seld om aan den stormram en andere breswerk- rollen onder en bragt ze aldus vooruit, daar zij
tuigen weerstand te kunnen bieden en de ontzag- ook in plaats der musculi gebruikt werden en door
lijk zware werpgevaarten te kunnen dragen. De de schrijvers ook wel daarmede verward worden
ronde vorm biedt het gemaklijkst aan den stoot (TAC . HIST . 2, 21.). -- 2) Deze musculi deden hun
van den ram weerstand s doch daar deze een min- dienst bij liet graven en werken in den grond
der gunstige werking op het terrein van voren gele (van daar ook testudines . fossariae), zoo wel van
aanbiedt en de tusschenwallen (courtinen) daar--gen open gangen, als van het ondermijnen van muren,
uit met geen gunstig gevolg kunnen bestreken uitdiepen en dempen van grachten enz. ; daarom
worden, zoo koos men ook wel den scherphoeki- waren zij van geringe hoogte en tot 60 v. laag
gen vorm, bij torens het liefst den vijf- en zeshoe- (CAES . B. C. 2, 10.), aan beide zijden met vlechtkigen om het geschut beter te kunnen doen kruisen. werk en natte huiden voorzien, van boven met
In deze torens waren verder behalve de vroegere dakpannen en leem, die door daarover geleid waschietgaten voor de boogschutters, nog grootere ter steeds vochtig werden gehouden. Ii)e voorgevoor het zware geschut van allerlei kaliber (upí^sr, vel, die naar den vijand gekeerd was, bestond ter
fenestrae) die met beweegbare scliietvensters afwering van het vijandlijk geschut, in een drie
(xuX' p.0 ru, rouleaux) voorzien waren, opdat de
vooruitspringend dak, dat tot op den-hoekig
vijand er niet zou inschieten. De poorten, als grond r eikte (vITR. 10, 21.). Zij werden op rollen
de meest bedreigde en het eerst aan den aanval vooruitgeschoven. — 3) I)e plutei, bloote schutwanblootgestelde punten waren het moeilijkst te ver- den, waren vaak slechts eene regte houten schutdedigen. Men verdedigde haar tegen het vuur, dat ting, soms ook halfrond en hoekig. Zij werer van buiten tegen aangelegd werd, door ze met den op drie beweegbare raderen voortgeschoven
ijzer te beslaan, en goot door openingen in den en dienden ter beveiliging der slingeraars en boog
muur van boven water neder; daarenboven waren
vijand op den muur beschoten. ---schuter,din
de zijtorens buitengewoon stevig. Ook waren 4) I)en naam der testudo leidt VITR . (10, 13.) af
voor de poorten buitenwerken aangelegd van hare langzame beweging, VEG. (4, 14.) van
(propugnacula), om bij een teruggeslagen uitval, hare gelijkvormigheid met de schildpad, daar onhet gelijktijdig binnendringen van den vijand in de der haar de aries den kop nu eens uitsteekt dan
stad te beletten. Ten dien einde hing boven de weer intrekt. De testudines hebben tweeërlei bepoort een val deur met traliewerk (cataracta) stemming en daarnaar ook verschillende gedaante:
in ijzeren ringen aan touwen, die eensklaps met a) de stormramschildpadden (testudines ariegroot geweld op de vervolgers neerviel, liet verder tariae, ytXcuvat zptoyopot) dienden tot bedekking
vooruitdringen versperde en tevens den reeds bin- van den stormram on de daarbij dienstdoende
nengedrongen vijanden den terugtogt afsneed en manschappen en moesten daarom een aanmerkhen den belegerden in handen leverde (VEG. 4, 4. lijke hoogte hebben, en daar zij zoo digt mogelijk

LIV. 27, 28.). Over het algemeen was het bij het bij den vijand aan den voet van den muur werbegin der belegering voor de belegerden zeer den opgerigt, moesten hare daken en wanden
wenschlijk, om den vijand reeds bij zijne eerste buitengewoon sterk en tegen vuur beveiligd zijn.
maatregelen te storen en te verontrusten ; daarom Van voren zijn zij open om aan den stormram
werden op geschikte plaatsen voor de vesting vrij spel te laten, doch van boven is een klein
vooruitspringende bolwerken (r`porscxE^va Ta) aangelegd, gedeeltelijk in lage muren, gedeeltelijk in pallissaden (yupuxcuazcy) bestaande en
met zwaar geschut voorzien. Daarenboven werd
het terrein rondom de muren op alle mogelijke
wijze gebruikt om den vooruitdrin ;enden hindernissen in den weg te leggen. Digt langs de muren liepen grachten van aanmerklijke diepte en
breedte, met palissaden voorzien en zoo mogelijk
met water gevuld, niet alleen om het overtrekken
te bemoeilijken, maar ook om het graven van
onderaardsche gangen te verijdelen. Bij dit alles
kwam het zware werpgeschut den belegerden even
goed te stade, als den belegeraars, -- en dit nood
laatsten ook weder om van hunne zijde-zakted
meer dan vroeger bedacht te zijn op steviger en
vaster gebouwde verweringsmiddelen en schutdaken. Deze veiligheidsmiddelen waren : de vineae,
musculi, plutei en testudines. 1) De vineae waren
schutdaken S voet hoog, 16 v. lang en 7 v. breed

afdak aangebragt, om de vijandlijke pijlen en het
geschut zoo veel mogelijk af te weeren, van
achteren hebben zij geene beschutting noodig.
Soms is op het dak nog een toren opgerigt
van verscheiden verdiepingen, waarvan in de
onderste water gereed staat tegen mogelijken
brand, terwijl de overigen met boogschutters en
zwaar geschut bezet zijn om de bezetting van den
vijandlijken muur aan te vallen en af te weren,
wanneer deze de stooten van den rain tracht op te
vangen en af te leiden (vITR. 10, 19. AIM. 23, 4.).

Nadat deze schildpadden op rollen naar hare
bestemde plaats vervoerd waren, dan werden zij
van achteren, door in den grond geslagen palen,
bevestigd, opdat de stoot van den ram door de
rugwaartsche beweging niet verzwakt werd. -- b)
De sehutsehi ldpadden (testudines aggestitiae,
yekCovae xwarrpi E;) dienden ter bedekking van die
soldaten, die bezig waren met het dempen der
grachten, met liet effenen van het terrein voor de
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gemaklijker beweging der grootere werktuigen,
voornamelijk der beweegbare torens (turres ambulatorzae), zij zijn daarom vrij wat lager dan de andere schildpadden, hebben het dak van den voorgevel tot op den grond neergelaten en daar zij
niet zoo digt bij den vijand komen als genen, heb
zij ook zulk een steil dak noch sterken bouw-ben
noodig. -- Was er een genoegzame hoeveelheid
schutdaken voorhanden, dan was het hoofddoel,
zooals ook reeds vóór de uitvinding van het zware
geschut, om met de belegerden ten minste op
dezelfde hoogte te komen of zoo mogelijk nog
hooger. De aarden wallen (aggeres) moesten echter in 't vervolg van - grooteren omvang en meerdere stevigheid zijn, omdat zij het zware gewigt
van het werpgeschut en zelfs de torens die naar
den muur gevoerd werden, dragen moesten. Deze
laatsten konden wegens het zware geschut der belegerden nu niet meer op de plaats zelf worden
opgerigt, maar werden van verre binnen den circumvallatielijn op een voetstuk van 4, 6 of 8 raderen geheel afgebouwd en dan, naarmate van de
hoogte der muren, of op den vlakken grond of
op den agger door katrollen (DIOD . 20, 48,
91.) of door trekvee (HIRT . B . ALEX . 2.) naar den
muur gesleept, en om die reden werden zij t u rr e s a m b u l a t o r i a e genoemd. Van deze moeten
nog onderscheiden worden de draagbare torens (itup1ol popriTof) die litter gebouwd, uit elkander genomen konden worden en het leger werden nagedragen, om bij minder sterke plaatsen ineengezet en dadelijk tot aanval gebruikt te worden, terwijl de beweegbare torens van veel grooteren omvang bij elke belegering eerst voor de
vesting gebouwd werden. In latere tijden verdween

dit onderscheid

(VITR. 10, 19. JOSS. B. JUD. 3, 6.) ;

men trachtte namelijk den vijand omtrent de werk
hoogte van den toren daardoor te misleiden,-lijke
dat men slechts een gedeelte er van over den wal
naar den muur bragt en de in gereedheid gebragte balken steeds voor nieuwe verdiepingen in een
zette, om zoo den muur uit de hoogte te beheerschen. De zoogenaamde strijdtorens (&X97toXt stedeninnemer), eene uitvinding van Demetrius Poliorcetes, onderscheidden zich door reusachtigen
bouw, zoodat zij zelfs het zwaarste geschut konden opnemen; evenwel bedoelde men later met
helepolis ook de door Vitr. beschreven testudines
arietariae (AMM . 23, 4.). De hoogte van de beweegbare torens rigtte zich naar de muren en naar
hunne plaats op den vlakken grond of opgeworpen
wal, gewoonlijk waren zij tusschen 90-180 v. en
bevatten 10— 20 verdiepingen (tabulatum,
Tegen het vuur waren zij op gewone wijze beschut en daarenboven ter afkeering van het werpgeschut met ijzeren platen beslagen. In de beneden verdiepingen stond een groote hoeveelheid
water gereed om een hier of daar uitbrekenden
brand te blusschen. In latere tijden was in de
onderste verdieping gewoonlijk een stormram
aangebragt (DEG. 4, 17.), en in de bovenste
plaatste neen ligt geschut (LIS . 21, 11. VEG. 4,
21.) benevens boogschutters en slingeraars. Van
binnen hadden de verdiepingen door trappen en
ladders gemeenschap, en elke verdieping had van
buiten een gang van 3 v. breedte met een borst
voorzien. Op gelijke hoogte met den muur-wering
was een brug aangebragt, die met touwen en
koorden vasthing en van boven op den muur
of
werd ileergelaten (sa?nburca, i;iftSxri, ;,
^

in een regte rigting uit den toren geschoven werd
(exostra) ; daarbij was echter eene naauwkeurige
berekening van de hoogte des muurs en van den
afstand des torens van den muur onontbeerlijk, opdat de brug niet alleen werklijk den muur bereiken, maar ook niet te ver over den rand zou uit
welk geval hij ligt van onderen in brand-stekn,i
gestoken kon worden. V a l b r u g g e n werden
evenwel ook afzonderlijk gebezigd, namelijk op
schepen bij den aanval van de zeezijde, terwijl
men volgens POLYB . 8, 6. (verg. Liv. 24, 34.)
twee schepen, na van elk een verschillende rij
roeiriemen weggenomen te hebben, naast elkaar
verbond, daarover in de lengte ladders van 4 v.
breedte, aan beide zijden met borstweringen voorzien, zoo heen legde dat het eene eind ver over
de scheepsnebben uitstak, en met touwen, die over
de masten liepen, op de muren kon worden neer
slechts een onderlaag-gelatn.Ophdme
noodig, waarop de voet van den ladder rustte, terwijl het andere eind door kabels vastgehouden
werd, welke over een hoogen stang liepen die op
dezelfde onderlaag vaststond. De belegerden zochten deze bruggen door zware gewigten te verpletteren (TAC. RIST . 4, 23.), of zij sleepten hen die er
tegen opklommen met haken (lupi) naar beneden,
ontrukten hun de schilden, om ze weerloos aan
het geschut bloot te stellen ; doch de hevigste pijnen werden veroorzaakt door gloeijend zand, slat
door werktuigen geworpen zelfs door de voegen
van den toestel heendrong (CURT . 4, 3. DIOD .
17 , 44.) ; eindelijk trachtte men den vijand, door
netten over hem heen te werpen, in zijne bewegingen te belemmeren (DIOD . 17, 43.). Tegen
aanvallen van de zeezijde verdedigde men zich
ook nog door de zoogenaamde m a n u s f e r r e a e,
ook corvi geheeten. Zij waren eene uitvinding
van Archimedes (POL. 8, 8. verg. CURT . 4, 3.)
en bestonden uit ijzeren weerhaken, die met een
lange ijzeren ketting aan het uiteinde van een
hefboom, op een putzwengel gelijkende, waren
vastgemaakt, en door middel van welke men van
boven af de vijandlijke schepen, die ten aanval
onder de muren gelegen waren, trachtte te vatten
en uit het water te ligten; indien men ze dan
plotseling weer vallen liet, sloegen zij om, vooral
wanneer zij met strijdtorens verzwaard waren. Na
alle deze middelen van aanval en verdediging in
het werk te hebben gesteld, was het voor de belegeraars nog iets zeer wenschlijks om van de lokaliteit en andere aangelegenheden in de belegerde
stad naauwkeurig onderrigt te worden. Daartoe
werd de t o l l e n o gebruikt, ook een toestel aan
een putzwengel gelijk, aan welks eene einde een
korf of kist niet Benige soldaten gehangen werd,
die dan tot de vereischte hoogte werd opgeheven
door het neertrekken van het andere einde (VEG .
4, 21.). De belegerden bedienden er zich ook
van om zware voorwerpen op de vijanden en
hunne stormrarnmen loodregt neer te werpen
(Liv. 38, 5.).

Belesys, B^Xt u , z. Sardanapalus.
Belgae, waren volgens Caesar (B. G. 1, 1)
het derde gedeelte van de gallische bevolking en
hadden het noordelijke deel bezet, door de Sequana (Seine) en Matrona (Marne) van de Galliërs
gescheiden. Door groote dapperheid onderscheidd en zij zich van de overige bevolking van Gallië,
zoodat zij dan ook met goed gevolg aan de Cimbren , en Teutonen weerstand boden. Zij waren
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taan germaanschen oorsprong. Als de belangrijkste
volkstammen komen bij Caesar voor : de Bellovaei, de Cuessiones, Remi, Morini, Menapii, Aduatici en vooral de Nervii (z. a.); het aantal hunner weerbare manschappen werd op een millioen
geschat. In tijd van vrede waren zij niet verbonden, slechts de oorlog vereenigde hen. Caesar
moest 7 jaren met hen oorlogen, voor dat hij ze
bedwong.
Be1gica, bevatte als romeinsche provincie
(sedert Augustus) niet alleen het land der Belgen
ten tijde van Caesar, maar het geheel noordoostelijke gedeelte van Gallië tusschen de Sequana, den
germaanschen oceaan, Rhenus, Rhodanus en Arar
en grensde ten W. aan Gallia Lugdunensis, ten
N. aan het fretum Gallicum en den germaanschen
oceaan, ten 0. aan Germanië, Vindelicië en Rhaetië, ten Z. aan Gallia Cisalpina en Narbonensis;
het bevatte aldus, behalve het noordoostelijke
Frankrijk, het tegenwoordige België, een deel der
Nederlanden, de pruissische Rijnprovinciën, Beijeren en het grootste gedeelte van Zwitserland.
Belgium, schijnt bij Caesar niet een afzonderlijk
deel van België (volgens de gewone meening
slechts de Bellovaci, Atrebates, Ambiani); maar
het geheele land der Belgae, Gallia Belgica, te
beteekenen (cAEs . B. G. 5, 12, 24, 25. 8, 46, 49, 54.).
Bellaria bij de Romeinen, het zoogenaamde
nageregt of dessert, bestaande uit verschillende
soorten van gebak, suikergoed, ingemaakte en
andere vr uchten, z. GELL. 13, 11.
Bellerophontes of Belleróplion,
BzXXzpopóvrr^c, BsXAspopwv, zoon van Ulaucus,
koning van Corinthe, kleinzoon van Sisyphus of
zoon van Poseidon, een edel, manhaftig held, zeer
bemind bij de goden. Hij heette eigenlijk Hipponous, doch zou den naam B. gekregen hebben,
omdat hij den Corinthiër Bellerus doodde. Wegens dezen moord vlugtte hij naar Argos tot koning P r o e t u s; deze zond den jongeling, die door
zijne vrouw A n t e a valschelijk beschuldigd werd,
naar zijn schoonvader, den lycischen koning
I o b a t e s met den last, dien hij hem in teekenschrift (arj µuTa Avypa, HOM.) medegaf, om hem te
dooden. Iobates wilde dit zelf niet doen, doch
droeg hem den strijd met de Chimaera op

(z. a.). B. overwon het monster met behulp van
het gevleugelde paard Pegasus. Daarna versloeg hij nog, op bevel van Iobates, de Solymers
en de Amazonen en op zijne terugkomst een hem
door Iobates gelegde hinderlaag van de dapperste
Lyciërs. Nu erkende Iobates zijne godlijke afkomst, huwde hem aan zijne dochter (Philonoë,
Anticlea, Cassandra) bij welke hij Isander, Hippolochus en Laodamia verwekte, en deelde met
hem de heerschappij. Later werd B. bij de goden gehaat en zwierf, de menschen ontwijkende
en zijn hart in nijd verteerende, op de aleïsche
velden (van cx op on) rond. Volgens Pindarus
haalde hij zich den haat der goden op den hals,
omdat hij op den Pegasus den hemel wilde beklimmen. Zeus bragt het paard door een paar
woede, hij viel er af en werd lam en-denvlig
blind (HOM. IL. 6, 152 en V. PIND. OL . 13, 60 en
V. ISTHM . 7, 44.). Bellerophon werd te Corinthe als
heros vereerd ; hij had aldaar in het cypressenbosch
Cranéum een hem geheiligde streek en stond met
den Pegasus in den tempel van Poseidon, wien
hij in een bepaald opzigt, namelijk van II. ï7t,ttoc,
schijnt aan te duiden.

Ilellóna (v. belluna), krijgsgodin der Romeinen, zuster, vrouw of dochter van Mars. Op den
Campus Martins had zij een tempel, waarin de
gezanten van vreemde volken en de veldheeren
die uit den oorlog terugkeerden en op een zegepraal aanspraak maakten door den senaat ontvangen
werden. Bij den ingang stond een zuil, bij welke
de fetialen de plegtige oorlogsverklaring verrigtten
(ovlz> . FAST . 6, 201.). De priesters der godin,
Bellonarii, verrigtten hare dienst op woeste, aziatische wijze; op den 24. Maart (dies sanguinis) scheurd en zij zich bij het doen van het offer de armen
open en boden aldus aan de godin menschenbloed
aan, waarbij zij tevens voorzeggingen deden. De
voorstelling van Bellona schijnt aan de grieksche
.E n y o ontleend te zijn, de strijd- en moordlustige
krijgsgodin en stedenverdelgster, die met Ares
('E;vv lXto;) in den strijd woedt (HOM. IL. 5, 333,
592.).

Bellováci, het grootste en aanzienlijkste
volk der Belgen (cAES. B. G. 2, 4.), hetwelk zich
aan het hoofd van een opstand in dat land stelde.
De toegevendheid, waarmede Caesar hen meermalen behandelde,, weerhield hen niet, telkens de
gelegenheid tot een opstand weer aan te grijpen,
en eerst na de onderwerping van geheel Gallië,
werd hunne magt gefnuikt (cAES. t. a. p. 7, 68.
8, 6-22.). Hunne steden waren C u r m u l i a c a
(t. Cormeittes), C a e s a r o m a g u s (t. Beauvais)
en A u g u s t om a g u s (t. Senlis).
Belus, z. D a n a u s,
Belus, ]3rjXos, ook Pagida, t. Numan, rivier
van Phoenicië, ontspringt aan den voet van den
berg Carmel uit het meer Cendevia en ontlast
zich bij Ptolemais of Accon. Het fijne zand van
zijne oevers zou de eerste aanleiding gegeven hebben tot het vervaardigen van glas (TAC RIST . 5, 7.).
Benácus lacus, grootste meer in BovenItalië, tnsschen Brixia en Verona, waaruit de Mincius (t. Mincio) stroomt, t. Lago di Garda, bekend door zijne heerlijke oevers (vIRG. G. 2, 160.).
Beneficiarius (miles) werd genoemd de
soldaat, welke ter onderscheiding en belooning de
vacatio munerum castrensium verkregen had, en
als zoodanig niet verpligt was tot de gewone
.

wachten, het werken bij de grachten en wallen,
of tot fourageren. Caesar maakte een afzonder-

lijk gedeelte er van tot zijn lijfwacht (B. C. 1, 75.)
en bij bevordering vestigde hij bij voorkeur het
oog op hen (B. C. 3, 88.). Onder de keizers ontaardde deze oorspronklijke onderscheiding in een
geldwinst der centurio's. Door slechte behandeling kwelden zij de soldaten zoolang, tot zij
voor geld de gunst van een benef. kochten (TAc.
ANN. 1, 17.). Daardoor rustte natuurlijk op de
niet vrijgekochten eene des te grootere moeite en
inspanning, waardoor onwil en weerspannigheid
het leger binnen sloop. Hierbij kwam nog, dat
de groote hoop der vrijen (soms het vierde gedeelte van het leger, TAO . HIST . 1, 46.) niet meer
gewend aan inspanning en krijgstucht weldra tot
oproer geneigd was. Vandaar bij alle opstanden
onder het krijgsvolk de eisch, dat hun het geld
voor de vrijstelling werd kwijtgescholden. Men
waagde het niet het misbruik geheel op te heffen, weshalve keizer Otho een besluit nam, opdat ook de centurio's hunne (hoewel onwettige)
geldwinning niet verloren, dat het geld voor de
vrijstelling uit den Fiscus zou betaald worden.
Vitellius bekrachtigde dit (TAC . RIST, 1, 58,), en

152

Beneventum--Bi(3Aos.

in 't vervolg werd het door de gewoonte gewettigd (t. a. p. 1, 46.).

Beneventum, nog t, Benevento, eene der

oudste pelasgische steden vn Italië, die nu eens
tot Samnium, dan eens tot het gebied der Hirpinl gerekend werd, aan de zamenvloeijing van
den Sabatus en Calor, ten N. 0. van den Mons
Taburus ; wegens de ongezonde lucht zou zij
vroeger Maleventunt geheeten hebben (LIV. 4, 27.),
totdat na de groote ove;-winning op Pyrrhus,
275 v. C., de naam in Beneventum veranderd
werd. In 't jaar 268 v. C. werd er eene romein
heengezonden, die door Augustus-scheolni
aanmerklijk vergroot en verrijkt werd, alsmede
door de volgende keizers, zoodat men nog thans
merkwaardige overblijfsels van vorigen luister vindt,
o. a. den prachtigen triomfboog van Trajanus.
Berecyntus. Berecyni;es heette een later
te niet gegane volkstam der Phrygiërs, en naar
hen was eene palmboomrijke streek langs de carische en lydische grenzen genoemd ; Berecyntius
is bij de dichters zooveel als p h r y g i s c h, zoo
heet ook Cybele mater Bereeuntia (verg. HOR. OD.
4, 1, 22.). Volgens de berigten. der grammatici
was er ook een stad B. aan den Sangarius en
een berg B. — DIOD . 5, 64. :zoemt een berg Berecynthus op Creta.
Berenice, Bsptv(xrl, naam van verscheiden
steden uit den tijd der Ptolemaei ; merkwaardig
is vooral 1) B. op de grenzen van Boven -Aegypte
aan de arabische golf, vooral belangrijk om den
grooten handelsweg, dien Ptolemaeus II. Philadelphus (na wiens moeder de stad heette) van hier
naar Coptus had aangelegd. -- 2) B. in Cyrenaic , aan de uiterste punt der groote Syrte, op het voor
meest westelijke stad der-gebrtPsudopnia,
aldaar gelegen Pentapolis. -- 3) Naam van verscheiden vrouwen bloedverwanten der Prolemaei (z. a.).
Bergistani (LIV . 34, 16), volk in Hispania

vers als autoriteit geldt, hoewel hij een geheel
andere tijdrekening volgt. Hij schreef ook astronomische werken.
Berytus, Bpi ró;, zeer oude havenstad op
de kust van Phoenicië aan de uitwatering van den
Magoras (teg. Nahr Beirut) tusschen Byblus en
Sidon. Door de romeinsche keizers Augustus,
Claudius en Caracalla werd zij aanmerklijk ver
verfraaid.
-groten
Bessi, Br^aaoí, thracisch volk, hetwelk langs
de geheele uitgestrektheid van het Haemusgebergte woonde, en in vroegeren tijd zeer magtig was, doch later in verval geraakte. Na
de verovering van Macedonië werden zij door M.
Licin. Lucullus aan de Romeinen onderworpen.
Bessus, satraap van Bactrië ten tijde van
Darius Codomannus; hij nam dezen op zijn vlugt
na den slag bij Gaugamela gevangen en voerde
hem geboeid met zich. Op het berigt van dit
snood verraad vervolgde Alexander Bessus en zijne
handlangers. Toen deze geen middel zagen om
den vervolger te ontkomen, bragten zij den ongelukkigen Darius een doodlijke wond toe, lieten
hem vervolgens op den weg liggen en trachtten
de noordelijke provinciën van het perzische rijk te
bereiken (CURT . 5, 7— 13. ARR. 3. 19-22. FLUT.
AL. 42 en v.). Hier liet Bessus- zich, na met andere satrapen verbindtenissen te hebben aangeknoopt, onder den naam van Artaxerxes IV. tot
koning uitroepen. Alexander vervolgde hem echter met groote inspanning en moeilijke marschen
naar het noorden en bereikte eindelijk Bessus, die
steeds terugtrok, in Sogdiana, alwaar hij door Ptolemaeus Laagi gevangen genomen werd. 13. werd
aan een Perzisch medische regtbank uitgeleverd
om over hem te vonnissen. Ter dood veroordeeld
werd hij levend gevierendeeld (cur.T. 7, 3 en v.
-

10. ARR. 3, 28 en v. 4, 7.).

Bestiarii, waren al diegenen, welke in de

Tarraconensis, tot de Ilergeten behoorende.
Bergomum, B^Pyoµov, t. I3ergamo, hoofd

dierengeveehten (venatio) of ongewapend tot straf
aan de wilde dieren werden prijs gegeven, of die

deze streek.

uit netten en strikken. Een oordeel over deze
gevechten vindt men bij Cie. AD FAM. 7, 1.

-

-staderinubchOoësialpjnchG, behoorlijk gewapend en voor loon (auctoransentuin)
tusschen Comum en Brixia, bekend door zijn ko- in den circus zich tegen hen verweerden. Deze
perwerk, een der eerste gallische stichtingen in wapenen (venabulurn) bestonden gedeeltelijk ook
Bermius, B pNcoy, t. Turla en Doxa, berg.
keten van Macedonië, van het Z. naar het 0. loopende, tusschen de rivieren Ludias en Haliacmon,
scheidt Boven - Macedonië van Edonia en het zuidelijke gedeelte.
Beroea, B9pota, 1) stad in Syrië aan de rivier Chalus (Kowaïk), liet teg. Aleppo of Haleb,
door Seleucus Nicator vergroot, doch eerst in de
middeleeuwen van meer belang -- 2) Stad in
Macedonië (Emathia) aan de oostelijke helling van
tien Bermius, t. Veria met ruïnen. Na den slag
bij Pydna, 168 v. C., gaf de stad zich het eerst
aan de Romeinen over (Liv . 44, 45.). Hier onderwees tusschen 49-65 n. C. de apostel Paulus.
Berosus, B^pwaó;, misschien ten tijde van
Alexander den G. te Babylon geboren, stamde af
van een priestergeslacht en bloeide tot in den tijd
-van den tweeden Ptolemaeus. :Hij was zonder
twijfel een -naauwkeurig kenner vr.n de geschiedenis van zijn eigen en andere oostersche volken, als
ook van de grieksche letterkunde, in welke taal
hij schreef. Hij vervaardigde babylonische
geschiedenissen in 3 boeken, waartoe hij van
de oudste heilige schriften van zijn volk gebruik
maakte, zoodat hij bij de grieksche gesc'hiedschrij_

Bias, z. N e l e u s.
Bibaphum, z kleeding der Grieken.
BiÇ3aat;, z. ópxri 6 ^cxrl.
Bibere, z. conviviuni.
Bibliopola, Bibliotheca, B f 3X t u, z.

boeken, boekerij.
B f Ç3 X o y, de bast van de papyrusplant,

die gebruikt werd om op te schrijven. Op welke
wijze hij daartoe bereid werd is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk werd de driekantige stengel,
die van binnen een week merg bevatte, doorgesneden en van de buitenste schors, die slechts voor
band kon gebruikt worden, bevrijd. Daarop wikkelde men den daaronder in verscheidene lagen
liggenden bast er af, waarvan de binnenste de
deugdlijkste waren en die het bekende schrijfgereedschap opleverden. Hoe langer de afgesneden
stukken waren, des te moeilijker was deze arbeid.
De aldus verkregen repen (aekiac;) werden dan
zoo aan elkaar gelijmd dat de eene reep een of
twee vingers breed over de andere kwam te liggen,
zoodat daardoor tevens de kolommen schrifts
gescheiden werden. De hoogte der kolommen
was bepaald door de lengte der van den stengel

Bibracte
gesneden stukken. Het beschreven stuk heette
7p N Tio. Voor brieven gebruikte men bij
voorkeur ook tafeltjes (itívaxs;, U rot), die met
was (Ij. X49r1) bedekt waren.
llibraete, Bí3pax Ta, B(f3pc s, was volgens
Caesar (B. G. 1, 23.) de grootste, volkrijkste stad

der Aeduers in Gallië, tusschen den Arar en Liger;
zij was goed versterkt. Later kreeg zij den naare
Augustodunum (t. Autun) en was eer: druk bezochte
zetel der wetenschappen.
Bibram., stad der Remi in belgisch Gallië,
welligt Bièvre bij Laon (cAEs. B. G. 2, 6, 12.).
De 8000 schreden van daar verwijderde leger
waarschijnlijk bij het te--platsvnCerw
genw. Pont a Vère.
Bibulus, M. C a 1 p ur n i u s, tegenstander van
Caesar, niet wiep hij te gelijk consul was, hoewel
hij zich te vergeefs tegen diens akkerwetten en andere zijner maatregelen verzette. B. was echter
als aanhanger van den senaat een man van veel
gewigt voor de aristocratie, bij welke hij zich
naauw aansloot, gelijk hij later ook Ponmpej us be
hulpzaani was om alleen het consulaat te verwerven (PLUT. CAT. MIN . 47.). In de provincie Syrië
verwierf hij zich in 52 v. C. door zijn voortreflijk
bestuur een welverdienden roem; in het veld beteekende hij echter niet veel. Hij was gehuwd
met eene dochter van Cato den jongere, Porcia
geheeten, die na zijnen dood (kort voor den slag
bij Dyrrachium) met Brutus trouwde. Verg. CAES.
B. C. 3, 1 `. PLUT. BRUT. 13.). -- Zijn gelijknamige
jongste zoon, geraakte in den slag bij Philippi in
de magt van Antonius, sloot zich bij hem aan en
was in 't vervolg zijn legaat in Syrië, waar hij stierf.
Bidental, z. Jupiter onder Zeus.
Bi^sot, t^tatot, íouot, (waarschijnlijk oo;
met den digamma, getuige, regeer) een collegie
van 5 beambten te Sparta, die op het gedrag der
jongelingen moesten toezien. Zij waren ondergeschikt aan den :ut^ovf u o;; ook wordt een npea3^_
itnp-aYv als hun opzigter genoemd.
Bigo.e, een wagen met een tweespan, reeds
bij Homerus bekend, waarvan men sedert 532 v.
C. in de olympische spelen (ook in de romeinsche
renbanen) gebruik maakte. Hij stond op 2 rade ren, was van voren dist, van achteren open, om
er gernaklijk te kunnen inklimmen.
Bilbi`fis, Bí).3tXt;, t. Baubola, stad op een rots
in Hispania Tarraconensis, bekend om hare ijzer
wapensmederijen, als ook door de kunst-werkn
harer bewoners om goud te bewerken, geboorteplaats
van den dichter Martialis, die in zijne gedichten dikwijls met ingenomenheid van zijne vaderstad spreekt.
Bingium, t. Bingen, stad in Gallia Belgica
aan den Rijn (TAC . IIIST . 4, 70.).

Ilion. z. Theocritus.
Bisaltla , thracisch-macedonisch landschap
tusschen Crestonice en den Strymon (HDT. 7, 115.).
Hier vestigde zich langs den Strymon een oud
herdersvolk, de Bisaltae.
Bisanthe, 13ta^h r1, later Rhaedostus, t. Rodosto, thracische stad aan de Propontis, uitmuntend gelegen colonie der Samiërs (YEN. ANAB. 7,
2, 38.). Wegens hare ligging was zij vooral voor
de byzantijnsche keizers van belang.
Bisellium, z. sella.
]Bistones, BlaTovIC, of BíaTco u_, thracische
volkstarn aan de aegaeïsche zee, en aan het meer
Bistonis, in de omstreken van Abdera.
3istonidt , z. Dionysus.

--
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flistonis heus, Btarovlc ),fµv ^ t. Lagos
Boeroe bij Koen.oeldina, groot vischrijk naeer, ten
0. van Abdera.
I1ithynia, Bt^uvfa, landschap van Klein -Azië,
grensde ten Z. aan GaIatië en Phrygië Epietetus
(de rivier Sangarius en het gebergte Olympus),
ten N. aan de Propontis, den thracischen Bos
aan Pa--porusendPtExi,0.
phlagonië (rivier Parthenius). -- In het Z. door
boschrijke gebergten doorsneden (Olympus, Ornlinium) was het voor 't overige vlak en zeer
vruchtbaar in eene groote verscheidenheid van
voortbrengselen. Onder de voorgebergten verdienen melding (van het W. naar het 0.) P o s e i d on i u m (t. Bozboernoe), gevormd door de uiteinden
van den berg Argantonius, A e r i t a s (t. evenzoo),
aan de noordzijde van de golf van Astacus, M e1 a e n a, (t. Tsjili), en in het 0. een tweede
I' o s e i do n i u in (t. Baba). Onder de rivieren
zijn merkwaardig de R h y n d a c u s (t. Soesoegherli),
A s c a n i u s (t. Tsjatirga Shoe), R h d b a s (t. Riwa), in de nabijheid van den Bosporus, beroemd
geworden door den Argonautentogt, S a n g a r i us
(t. Sakarja), H y p i u s Vit. Kara-Shoe), B i l l a e u s
(t. Filijas), en de grensrivier P a r t h e n i u s (t.
Partine). Opmerking verdient onder de meeren
'Aaxavía X(Nvri (t. meer van Isnik), aan welks
oostelijke punt Nicaea lag, en waardoor een rivier
van denzelfden naam heenstroomde. De bewoners
waren afkomstig van de thracische volkstammen
der T h y n i en B i t h y n i, die de vroegere bewoners, Mysiërs en Bebrycers, onderwierpen ; de
Thyniërs woonden aan den Sangarius, de Bithyniërs daarentegen vooral aan den Billaeus ; doch
in het N. 0. van het land hielden zich de Mar ya n d y n i staande. Door de Lydiërs onderworpen
kwamen de B. vervolgens onder de perzische
heerschappij, waarvan later de vorsten zich weder
bevrijdden en een rijk stichtten, dat zich zelfs tegen Alexander den G. en zijne opvolgers handhaafde, tot dat N icomedes III. het in 75 v. C.
aan de Romeinen vermaakte, die dit eerst bij de
provincie Azië, dan bij Pontus rekenden, tot dat
Augustus er een afzonderlijke provincie van
maakte. De belangrijkste steden zijn : I) a s e ylium, Cius, Nicomedia, Chalcedon, He-

raclea pontica, Prusa aan den Olympus, Nicaea, Clandiopolis.
Bithynium, Btavvtov, stad in het gebied der
Mariandyni in oostelijk Bithynië, later Claudiopolis geheeten, vaderstad van Antinous, den lieveling
van Hadrianus, later hoofdstad van de provincie
Honorias. De omstreken -- SaIóna — leverden
de voortreflijke salonische kaas op.
Biton. z. C l e o b i s.
Biturnges, aanzienlijk celtisch volk in Aquitanië, ten Z. van den Liger; zij waren verdeeld in
2 afgezonderd wonende stammen. De B i t u r i g e s
Cu b i bewoonden de landstreek die in het N. en
0. door den Liger begrensd was, met de steden
A v a r i c u m, later Biturigae, t. Bourges, bekend
door dat Caesar haar veroverde en verbrandde
(B. G. 7, 13 en v.), Argantomagus (t. Argenton), M e d i o l a n n m (t. Chateau Meillant), N ov i o d u n u m (t. Nouan). De B. T%ibisci woonden
aan beide zijden der Garuinna, met de hoofdstad
B u rd i g al a (t. Bourdeaux).
Bla,ndusit, z. S a b i n u m.
B X a b T a, Ç3Xccizía, halve schoen, die met riemen
om cie enkels vast gebonden werd; z. schoeisel.
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Blemmyes, BX1V+ use, waarschijnlijk de tegenwoordige Bedja's, een libysch roovervolk ten
Z. en W. van Aegypte, dat zelfs door de romein
keizers gevreesd werd, zoodat Diocletianus-sche
zich door het afstaan van land en het betalen van
schatting daartegen zocht te beveiligen.
Bloedwetten, z. cp óv oc.
Blosius, C. van Cuxnae, stoïsch wijsgeer,
leerling van Antipater vair Tarsus, vriend van
Tib. Gracchus en deelgenoot zijner plannen. Na
den dood zijns vriends vlugtte hij naar Azië tot
Aristonicus (z. a.). Toen deze verslagen was benam hij zich zelf't leven (PLUT. TIB. GRAC. 8, 20.).
Boadieéa, (B o u d i c ë a), koningin der Iceners in Britannië. Verbitterd over de hebzucht
en trouwloosheid der Romeinen, die hare dochters
onteerden en ook haar met mishandeling bedreig den, die hare onderdanen verdrukten en van hunne bezittingen beroofden (TAC. ANN . 14, 31.), riep
zij haar volk te wapen in 62 n. C. De romein
bezettingen werden overrompeld, de stad-sche
Londinium door de Britten veroverd en meer dan
70000 romeinsche soldaten en colonisten werden
gedood, tot dat de romeinsche veldheer Suetonius
Tranquillus het ontelbare leger der koningin Boadicéa geheel versloeg; zij bragt zich zelve door
vergif om 't leven, om niet in handen der Romeinen te vallen (t. a. p. 34-37 . AGR. 16.).

noordwaarts uitbreidde, tegenwoordig Firth of
Forth in Schotland (TAC . AGR. 23.).
Boebeiss lacus, Botj^r^is A(Fi.vri, t. meer
Karlas, in den zuidoostelijken hoek van Thessalië, in
een door bergruggen geheel ingesloten bekken,
met aanzienlijken toevoer van water, doch zonder
merkbaren afvoer. Aan de oostzijde van het meer
lag de stad Boebe.
Boedromia, Tá BoT1 p6. ca, een feest in
Athene ter eere van Apollo op den 7. der maand
Boëdromium (Sept.—Oct.). Men zocht den oor
er van in Bene overwinning door Theseus-sprong
op de Amazonen behaald in de maand Boëdromium, of in de hulp door Ion of Xuthus aan de
Atheners onder Erechtheus betoond, toen deze
door Eumolpus en de Eleusiniërs beoorloogd werden. Boëdromius was een bijnaam van Apollo in

Attica en Boeotië.
Boeilromium, z. jaar, grieksch.
Boeken, Boekerij. De kostbaarste
boekverzameling (f tÇ3Atolrj xrl, th o4^xiptNkíwv)
was de boekerij door Ptolemaeus Lagi te Alexandrië aangelegd, door Ptolemaens Philadelphus aan
uitgebreid en met een bibliothecaris-merklij
(Zenodotus van Ephesus) voorzien. Zij was in
twee afdeelingen verdeeld, de groote en oorspronklijke ( gij 1is1carl ^3c Xco1 jxrl) in het Brucheum, een
gedeelte van den koninklijken burg digt bij het Mu-

Uoccliar, 1) koning van Mauritanië, tijdge-

seum ; zij bevatte 400000 (SEN. DE TRANQ. AN. 9.),

noot van Masinissa (LIV . 29, 30.). — 2) Bevelhebber van koning Syphax, door dezen tegen
Masinissa gezonden (t. a. p. 32.).
Bocci>tus, 1) koning van Mauritanië, schoon
bood den Ro--vadernJugthNmidë,
meinen, toen deze den oorlog tegen Jugurtha begonnen,:zijne hulp aan, doch werd afgewezen, 108
V. C. Evenwel trad hij tegen zijn eigen schoonzoon eerst met Metellus, later met Marius in onderhandeling, tot dat Jugurtha hem eindelijk voor
zich won, -door een deel van Numidië aan hem af

volgens Gellius (4, 17.) 700000 boeken, en zou
door de vlammen verteerd zijn, toen Caesar dein
de haven liggende aegyptische vloot in brand stak
(DIO cASS. 42, 38.) ; de kleine en latere (T^Tts -,cd
)Tc Tril cuvoN áa rl u►T)Ti) in het Serapeuin. Het
verlies der eerste werd door Antonius hersteld
door de pergamenische bibliotheek, waarvan straks
nader (PLUT. ANT . 58.), die hij aan Cleopatra
schonk; onder Domitianus werden de oude handschriften door nieuwe vervangen (SUET. DOM. 20.) ;
doch al deze schatten zijn in den loop der tijden

te staan. Daarop vereenigden beiden hunne legers,

doch werden door Marius tweemaal, 't laatst bij
Cirta geheel verslagen (SAL. JUG . 97-101.).
-

Hierna knoopte Bocchus met de Romeinen weder onderhandelingen aan, doch was nogmaals besluiteloos, tot dat Sulla hem eindelijk overreedde,
om Jugurtha, onder voorwendsel van den vrede te
zullen bewerken, tot zich te noodigen en aan de
Romeinen uit te leveren. Dit verraad werd belo o nd door een verbond met de Romeinen (PLUT.
MAR. 32. SAL. JUG. 113. FLUT. SULL. 3.). --- 2)

Zoon van den vorigen, broeder van Bogudes, met
Wien hij te zamen over Mauritanië regeerde. Als
aanhangers van Caesar verkregen beiden in 't jaar
49 den koningstitel. Drie jaren later veroverde hij
Cirta, de hoofdstad van koning Juba van Numidië, en
ondersteunde Caesar in zijn oorlog tegen de Pompejanen (HIRT. B . APR . 25.), waardoor zijn rijk vergroot
werd. In den strijd van Antonius en Octavianus
om de wereldheerschappij, voegde hij zich bij den
laatste, terwijl Bogudes zich aan de zijde van
Antonius schaarde. Octavianus stond hem daarom
dat gedeelte van Mauritanië af, waarover Bogndes regeerde, en waarvan hij zich gedurende de
afwezigheid zijns broeders in Spanje had meester
gemaakt. Na zijn dood in 33 v. C. werd zijn rijk
eene rom. provincie (DIO cASS. 49, 33.).
Bodotria, of volgens Ptolemaeus Boócpia
zi Xuac;, de bogt aan de oostzijde van $rittannië,
teat welke Antoninus Pius het romeinsche rijk

verloren gegaan. Minder beroemd, doch vooral van

geen geringere wetenschaplijke waarde, was de bibliotheek te Pergamum, tot wier vermeerdering en uit
koningen, vooral Eumenes II.,-breidngatlsch
met hartstogtlijken ijver en de gunstigste uitkomst
werkzaam waren, ondanks de vele hinderpalen die
de Ptolemaei hun in den weg legden, zoowel door
het verbod van uitvoer van boeken als door het
terughouden van den papyrus. Deze ijverzucht der
beide koninklijke huizen had wel het gunstige gevolg dat men te Pergamum het perkament uitvond
(PLIN . 13, 21.), doch zij had ook hare nadeelige zij
namelijk de zucht om boeken te vervalschen en-de,
onder te schuiven. Er waren van deze bibliotheek beoordeelende catalogen (II(vaxn) die steeds vervolgd
werden, en waardoor een doelmatig gebruik zeer
bevorderd werd. Ook in Griekenland schijnt een
soortgelijke zucht al vroeg ontwaakt te zijn; Pisistratus van Athene en Polycrates van Samos worden vermeld als stichters van bibliotheken (CELL. 6,
17.). Ook wordt melding gemaakt van een boe
te Athene, zonder dat men weet of-kenmart
daar geschreven boeken te koop werden geboden;
doch ten tijde van Socrates werd in de orchestra
van het dionysische theater handel in boeken gedreven. Van de kosten en moeite, die het aan schaffen van zulke verzamelingen destijds veroorzaakte, kan men zich een denkbeeld maken, als
men bedenkt, dat elk afschrift afzonderlijk ver
werd. Eerst bij de Romeinen vinden wij-vardig

Boeken.
tegen het einde van de republiek een geregelden
boekhandel, die zich, in plaats van de tegenwoordige hulpmiddelen, van de destijds tallooze menigte slaven bediende. Vroeger liet ieder, die over
een tal van wel ontwikkelde slaven te beschikken
had, door deze zijne eigene geschriften afsclhrijven, of ook. wel die zijner vrienden (b. v. Cicero
de annalen zijns broeders, z. AD ATT. 2, 16.) en
zocht deze dan voor andere te verruilen (cie.
AD Q. FRAT. 3, 4.). Cicero's vriend, Pomponius
Atticus, dreef dit in het groot en stelde zelf al
zijne slaven in de gelegenheid om goede afschriften te bezorgen (NEP. ATT. 13.). Hij legde den
grondslag voor een eigenlijken boekhandel, doordien hij bepaalde werken daarvoor bestemde; b.

van Cicero de Quastiones Academicae, den Orator,
de brieven, de redevoeringen tegen Antonius en
die voor Ligarius (CIe. AD ATT. 12, 6. 15, 13. 16,
5, 21.). En dat hij dit niet uit vriendschap of
bloote liefhebberij deed, maar er een bepaald bedrijf van maakte, blijkt hieruit, dat hij zich voor
het leveren der afgeschreven boeken liet betalen;
onder anderen koopt Cicero van hem een exemplaar van Serapio (AD ATT. 2, 4.) en geeft zijne
tevredenheid te kennen (13, 12.), dat de redevoering voor Ligarius zoo goed verkocht is, zoodat hij
al zijne verdere geschriften aan Atticus ter ver
wil afstaan. Zulk een voordeelig bedrijf-kop
wekte wedijver op, en in 't bijzonder waren het
de vrijgelatenen, die zich met de vermenigvuldiging
van boekwerken bezig hielden. Maar weldra legden zich ook vrije menschen, uit winzucht hierop
toe, en hoe meer afschrijvers (librarii) de boek
ondernemer aan het werk kon zet-handelrof
te spoediger was de oplage gereed, daar-ten,ds
niet, zoo als vroeger bij de Grieken en later in
de middeleeuwen, een enkel persoon het afschrift
vervaardigde, maar het werk aan een zoo groot

V.

mogelijk aantal afschrijvers te gelijk gedicteerd
werd. Met groote vlugheid werd zulk een dictaat
opgeschreven, gelijk men niet alleen kan opmaken
uit de beroemdheid der tironische teekens of ver
een vrijgelaten van Cicero-kortinge,d T
waren uitgevonden, maar ook uit een berigt dat
bij Martialis voorkomt kan men die vlugheid eenigzins berekenen. Deze zegt vn zijn tweede boek (2,
1. 5.) - de afschrijver heeft het in een uur gereed
(haec una peragit librarius hora). Deze 93 epigrammen bevatten, behalve de opschriften, 540 verzen,
't welk 9 verzen in iedere minuut zou wezen.
Indien de oplaag niet grooter behoefde- te zijn
dan het getal slaven was, waarover de boekverkooper beschikken kon, dan spreekt het van zelf
dat, ten gevolge van de hoogte die de kunst van
snel- en schoonschrijven in dien tijd bereikt had,
spoedig in de behoefte voorzien was. Overigens
is het zeker ook, ter vermijding eener nadeelige
concurrentie en van het spoedig naschrijven door
een anderen boekverkooper, raadzaam geweest om
terstond het waarschijnlijk benoodigde aantal afschriften in eens gereed te maken en ze niet eer
openlijk ter- verkoop aan te bieden, voor dat-der
aan de grootste navraag kon voldaan worden.
Wel zal e r somtijds veel in den winkel zijn overgebleven. en menig exemplaar de prooi van mot
en wormen zijn geworden (HOR. EP. 1, 20, 12.)
of als scheurpapier in kramen en winkeltjes tot
zakjes of peperhuisjes zijn herschapen (MART. 3,
2.); echter was men in de provinciën minder
streng in zijne eischen en ¶etaalde gaarne, wat
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uit Rome naar verschillende oorden, vooral naar
Spanje en Africa (HOR. EP. 1, 20, 13) verzonden
werd; doch ook bij werklijk goed gelukte en degelijke voortbrengselen werd de behoefte er aan
in rekening gebragt (HOR. DE A. r. 345.). -- Onder de verschillende ons bekende namen van
boekverkoopers en uitgevers uit den tijd der kei zers zijn merkwaardig : de gebroeders Sosii als
uitgevers van Horatius, Trypho, bij wien Martialis
en Quinctilianus werden uitgegeven, en I)orus,
die ten tijde van Nero de werken van Cicero en
Livius verkocht. De boekverkoopers heetten gewoonlijk bibliopolae (1tpkt'wv xclTrri Xoc), maar ook
librarii. Hunne winkels (tabernae, station es, librariae, libelli) bevonden zich volgens Gellius (18, 4.)
voornamelijk in den virus Sandalarius, buitendien
ook op liet forum, bij het argiletum en elders.
Voor de deuren waren de titels der voorhanden
boeken aan zuilen (Hon. DE A. P. 373.) en pilaren
(SAT. 1, 4, 71.) gehecht om koopers te lokken.
Altijd was liet bij hen vol van menschen, daar
hunne winkels ook gelegenheid aanboden om er
te lezen of wetenschaplijk onderhoud te vinden,
zoodat men vrienden, die men te huis niet aan
hier het eerst ging opzoeken (CATULL. 55.).-trof,
Met den leeslust hield de zucht tot schrijven gelijken tred, en de boekverkoopers als bemiddelaars
van beiden wekten geliefde schrijvers tot het
leveren van nieuwe werken op, en drongen aan
op de afwerking der beloofde, waarbij zij het
niet aan de meest vleijende betuigingen lieten ont-

breken (PLIN. EP. 1, 2. Qt7INCT. PRAEF. AD. TRYPFL).
Een honorarium betaalden zij misschien slechts bij
uitzondering. Martialis (11, 108.) geeft ten minsten zoo iets te kennen ; verg. SEN. DE BENIF. 7,
6. Daarentegen ontving hij steeds verscheiden
presentexemplaren voor zijne vrienden en begunstigers. -- De boeken werden door de uitgevers niet ruw, maar altijd behoorlijk gebonden geleverd, en toch was de prijs zeer billijk. Onder
meer andere daarop zinspelende berigten van
Martialis lezen wij (13, 3.) dat de Xeniën, die dit
13. boek vullen, en die in de bij Tauchnitz ver
uitgave een vel beslaan, door den uitge--schen
ver Trypho voor 4 sestertiën (ongeveer 40 cent)
verkocht werden, doch dat hij ze voor de helft nog
met voordeel kon verkoopen. De wijze van inbinden geschiedde in dier voege dat de aan eene zijde
met lijm te zaamgehechte bladen (paginae) aan
een hollen cylinder van hout, been of ivoor bevestigd werden. Door dezen cylinder liep een draaibare
staaf, aan bede einden met een dikken knop voorzien (cornua, umbilici, verg. HOR. EPOD. l4, 8.), zoowel om de staaf vast te houden als om het boek te
sparen, hetwelk bij het lezen daarop rustte en bij
het omslaan der bladen niet door de tafel geschaafd
werd. De drie andere zijden (frontes) waren zwart
op snee. Achter aan het boveneind der rol was,
even als bij onze boeken, op een reepje papier de
titel (titulus, index) van het boek met roode letters
geschreven (OVID. TRIST. 1. 5 en v.). Wanneer
men er geen gebruik van maakte, dan werd, het om
het tegen stof of andere schade te beveiligen, in
een foudraal van rood of geel geverwd perkament (sittybis, CIC. AD ATT. 4, 5.) gewikkeld.
Kostbare boeken werden daarenboven met cederolie ingewreven, om ze voor mot of wormen te
behoeden, of men legde ze in een kastje van
cederhout (noR. DE A. P. 332.). -- Slechts eerie
zijde van liet papier of perkament was besebre-
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ven, en de andere werd, meestal met saffiaan
gekleurd, opdat het schrift duidelijker zou uit
schrift was soms, even als bij ons,-komen.Ht
in twee of meer colommen verdeeld, die door
strepen met roode inkt gescheiden waren. Aan
liet begin en aan het einde, van het boek stond
(Ie titel, soms in bonte kleuren, geschreven. Over
't algemeen waren verkortingen in gebruik, slechts
prachtexemplaren werden voluit geschreven. In
liet gebruik dezer verkortingen waren de afschrijvers behoorlijk geoefend, en toch slopen er dik
bij het snelle schrijven, eene menigte fouten-wijls,
in, waarover- de schrijvers zich dikwijls beklaag
waarvan er zeker vele, uit het ver --den,
keerd hooren ontstaan, in de nog voorbanden codices van lateren tijd zullen gekomen zijn,
terwijl daarentegen de fouten uit de verwarring
van gelijksoortige pennetrekken geboren, eerst in
de middeleeuwen in de afscl::riften der monniken
zijn binnengeslopen. Fouten, aan den schrijver
zelven toe te schrijven en die derhalve in alle
exemplaren voorkwamen, werden dikwijls later
in de nog in het fonds aanwezige exemplaren
verbeterd (crc. AD ATT. 13, 44.). De hoegrootheid der oplaag was telkens naar den vermoede lijken aftrek verschillend; van schoolboeken moest
altijd een aanzienlijke oplaag geleverd worden.
Degelijke werken vonden bij den toenmaligen ledigen tijd der lezers en den ontwakenden lust
voor letterkunde een veel grooteren aftrek dan
lieden ten dage; ja zelfs oefeningshalve geschreven
werken, zooals het geschrift `an Regulus ter gedachtenis van zijn overleden :.00n (PaiN. EP. 4, 7.)
konden in duizenden van exemplaren vermenigvuldigd en naar de provinciën afgezet worden. In plaats
van ons tegenwoordig recenseren, dat eerst na de
uitgaaf volgt, heerschte in dien tijd de gewoonte der
zoogenaam.de recitationes (voorlezingen), waarbij
de schrijver zijn werk voor de uitgaaf aan een
uitgezochten kring van vrienden voorlas om zoo
nog van hunne aanmerkingen en beoordeelingen
gebruik te kunnen maken. Langzamerhand ontaardde deze goede gewoonte in een zucht om de
ijdelheid te streelen; daar het aantal toehoor ders bijna eene volksvergadering werd (PLIN.
EP. 5, 3. 7, 17. TAC. DE OR. 3, 2.). — Eene uit
boekerij behoorde destijds tot den goeden-gezocht
toon. Als de eerste bijzondere boekerij te Rome
werd die van Aemilius Paulus geroemd. Ook L.
Corn. Sulla nam de boekverzameling van Apellico uit Athene met zich naar Rome, en nadat Lucullus bij het verzamelen van buit in Azië hetzelfde doel beoogd had, mogt (volgens Vitruvius)
in geen nieuw gebouwd huis een zaal voor eene
boekerij ontbreken, dikwijls wel is waar niet zoo
zeer uit wetenschaplijke behoefte, als veeleer „ tot
sieraad der wanden, zoodat te midden van zoovele duizenden van boekdeelen de bezitter vaak
zat te geeuwen en zijn grootste genoegen vond
in het beschouwen der titels en opschriften" (SEN.
DE TRANQ. AN. 9.). Weldra verrezen ook openbare
bibliotheken, zoowel in kleinere steden b. v. te
Tibur en Comum, die plegtig ingewijd werden
(PLIN. EP. 1, 8.), als voornamelijk te Rome. De
eerste werd opgerigt door Asinius Pollio in het
atrium van den tempel der vrijheid op den aventijnschen heuvel (PUIN. 7, 30. ovID. TRIST. 3, 1, 71.).
Octavius stichtte er twee, nadat Caesar door den
dood daarin verhinderd was geworden (SUET. CAES.

palatijnsche (t. a. p. 53, 1. SUET. Au . 29.). Alle die door de volgende keizers zijn opgerigt,
worden in belangrijkheid en beroemdheid verre
overtroffen door de (Tlpia van Trajanus (GEUL. 11,
17. D10 cASS. 68, 16.). Een boekenkaiuer van
een bijzonder persoon, die 1700 boekrollen bevatte en in lateren tijd bij de opgravingen van
Hercnlanum is aan het licht gekomen, heeft ons
een zeer aanschouwlijk beeld geleverd van een
dergelijke inrigting. Voor alles moest het daglicht er overvloedig toegang hebben, dewijl zij tevens voor leeskamer moest dienen. I)e boeken
stonden of lagen in kasten (armaria), die langs de
wanden of ook wel midden in het vertrek waren
opgerigt, en die niet hooger waren, dan dat men
elk boek gemaklijk kon bereiken. De afzonderlijke vakken dezer kasten heetten loculanaenta, foruli of nidi.
Boeötia, Botwth, landschap van Midden Griekenland, grensde ten N. aan het land der
opuntische Locriërs, ten W. aan Phocis, ten Z.
aan den corinthischen zeeboezem, Megaris en
Attica en ten N. 0. aan de euboe:ische zee, en
was ongeveer 58 C] m. groot. Geheel Boeotië is
in twee naar hun aard geheel verschillende dec
verdeeld, waarvan men het noordwestelijke het-len
copaïsche, het zuidoostelijke het asopische
B. noemen kan. Het eerste is een rondom door
bergen ingesloten bekken, zooals er in Grieken
menigte gevonden worden, het andere is-landi
een landouw door verscheiden rivieren in regelmatige deden verdeeld. De rand van het bekken
wordt gevormd door een aantal opeengehoopte
bergen, welke slechts hier en daar door kleine
hoogvlakten met elkaar verbonden zijn. In het W.
komen uit Phocis de uiterste takken van den Parnassus, verder zuidwaarts de N y s a e u m en ten Z.
W. van het meer Copaïs, de H e l i c o n (t. PalaioVoeui of Sagara d. i. hazenberg), 5300 v. hoog,
de zetel der Muzen en van Apollo, welks hellingen
met schaduwrijke bosschen prijken, terwijl de
kruinen meestal met sneeuw bedekt zijn. Naar
het N. 0. breidt zich in de rigting van het meer
Copaïs eene vlakte uit, waarop zich weer hoogten
verheffen, die den westelijken en zuidelijken rand
van het meer van nabij omgeven. L a p h y s t i u m
(bij Lebadea), L i b t h r i u m, met een grot en
een heiligdom der Muzen, T i l p h u s i u m, P h o enicium, Sphingium, de laatste als de verblijf
bekend, eene afzonderlijke-platsderShinx
hooge rotsmassa ten N. W. van Thebe ; op den
linkeroever van den Cephissus tegen het 0. de
hoogten L[adyléum, Hyphantéum en Acont i u m, die met het daartegen overliggende T h ur i u m een smal dal voor den Cephissus vormen ;
ten 0. tusschen Copaïs en de kust verheft zich
de P t 0 u m, 2 300 v., en in dit oord vindt men in
de menigvuldige gespleten kalklagen, de merk
afwateringskanalen van-wardigeon sch
het meer. --- De zuidoostelijke helft van het land
bestaat uit regelmatige stroomdalen. Als grens
tegen Megaris verheft zich de C i t h a er o n, 4300
v., ruw en onherbergzaam, bekend door de cithaerorische leeuwenjagt, de jagt van Actaeon en het
te vondeling leggen van Oedipus. Door het
meest woeste gedeelte loopt de weg rpCis of
6 pui s xzcpuXccí, t. pas van. Gifto Kastro, verder tegen het 0. reiken de hellingen van den Parnes

44.), de octaviaansche (nro Cass. 49, 43.) en de

zich de lieflijker hoogten M e s s a p i u m, My-
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uit Attica. Ten N. van den Asopus verheffen

Boeutia.

1.57

calessus, Hypatum, Teumessus op gerin - ineen voor den Iandbouw niet ongeschikt zijn, begen afstand van de euboeïsche zee. Uit het bo- hooren tot de vruchtbaarste van Griekenland, en

vengezegde is het klaar, dat tusschen die hoogten
talrijke vlakten moeten gelegen zijn; gedeeltelijk
droegen zij haren naam naar de nabij gelegen
steden : Orchomenus, Lebadea, Chaeronea, Haliartus, Thebe, kmataeae, Tanagra ; daarenboven de
tenerische vlakte (Trlv^pczóv 7rs^lov), ten N.
van Thebe, en de aonische vlakte, ten 0. van
daar, het 'Aa^cpJ.'V Ltov TU^íov rondom het meer
Copaïs en aan den voet van het Ptoumgebergte.
Deze vlakten zijn de voorname oorzaak, dat
Boeotië zoo dikwijls het tooneel der veldslagen in
Griekenland geweest is. -- In de wateren van het
copaïsche Boeotië, vinden wij het treffendste voor
afwatering (catabothra).-beldvanorsch
1)e .Kw7rad; Aíu.vrl, bij Homerus (IL. .5, 709.) en
over 't algemeen in vroegaren tijd h; roc; taai; (t.
meer van Livadia of van Topolias) geheeten,
ontvangt haar toevoer van de bronnen der omliggende bergen, voornamelijk echter van den phocischen C e p h i s s u s (Mauroneri), haar grootste
omvang bij hoog water bedraagt 9 duitsche mij
Doch door de brandende hitte der zon ont--len.
staat er zulk eene aanmerklijke uitdamping, dat
slechts enkele dieper gelegen kommen niet water
gevuld blijven, terwijl het overige gedeelte eene
vlakte wordt, waarin de bedding van den Cephissus duidelijk te erkennen is : deze afzonderlijke
kommen zijn de door de ouden genoemde meeren
van Haliartus, Onchestus enz., die bij hoogen waterstand slechts een meer vormen. De catabothra
treft men vooral aan de oostzijde van het meer
aan, en ook aan de zuidzijde, echter niet daar,
waar de oever het laagst is en het meer het
diepst in het land indringt, doch in de hooge
kale rots, die het verst in het meer reikt. Het
ontstaan van dit kanaal, waardoor het water zich
ontlast, kan men het gemaklïjkst aldus verklaren, dat het kalkgebergte, als de korst eener kokende massa, omhooggedreven en van binnen hol
werd. Daar het water dat uit de catabothra
door verschillende takken (cephalariën) uitstroomt,
zout is, zoo schijnt het dat deze gangen over
zoutlagen loopen. Dewijl de ingangen tot de
catabothra een weinig boven den bodem van
het Copaïsmeer liggen, houden de cephalariën op
te vloeijen, zoodra het water tot op eene zekere
hoogte gezakt is. Voor den mond van den Cephissus houdt men het cephalarium op de grenzen van Loeris, bij Larymna. Nog vindt men
colossale overblijfselen van dammen en afleidingskanalen, waardoor de oude bewoners (waarsclhijnlijk de Minyers van Orchomenus) het meer zochten te beperken. In den jongsten tijd is men er
mede bezig om het meer geheel droog te maken.
In Copaïs valt ten 0. van den Cephissus het riviertje M e l a s (Mauropotamo). om zijne overstroomingen berucht. Curalius, Phalarus, Permessus zijn slecht> beeken. Ten Z. van Copals ligt,
het kleine, maar diepe en heldere meer H y 1 i c e
(Likaris), zoowel niet Copaïs als met het oost
gelegen H arm a (Moirikios of Paralicnne)-warts
door catabothra in verbinding, die tot in zee
reiken. Bij Thebe vloeit de I s m e n a s en de
bron D i r c e. De Asopus (Asopo) heeft links
een arm, Thermodon. Op den Helicon ontspringt
de door den hoefslag van Pegasus ontstane muzenbron H i p p o c r e n e. -- Die streken van Boeotië, die om haar bergachtigen aard over 't alge-

daaruit is ook het groote aantal bloeijende steden
verklaarbaar. Het klimaat was ten gevolge der
meeren, moerassen en bergketens koud en vochtig,
in den zomer bij spoedige afwisseling drukkend
heet of snijdend koud, de lucht was er dik en
zwaar (non. Ep. 2, 1, 244.). Allerlei soort van
vruchten, vooral ook tarwe, bragt het land in
groote menigte voort, vandaar noemde Homerus
(IL. 5, 710.) de Boeotiërs p.JXX n(ovat aritJ.ov
yovzz;. Iets bijzonders en voor de beoefening
van de muzijk van grooten invloed was het flu i t e n r i e t uit Copaïs (x^Xri rtxó; xclXc µU,,
tegenwoordig phlojeras geheeten, insgelijks was
ook de schildpad (û';) van belang, die zich op
de boschrijke bergen ophield, en van wier schaai,
met snaren bespannen, de cyther of chelys gemaakt werd. In het oog van de spotzieke Atheners golden de welgedane landbouwende Boeotiërs
voor „ goede, eerlijke mensehen," svr^D st;, voor
vraten en domkoppen, zoodat u; Botw rka, ai, B.
zeer gebruiklijke uitdrukkingen waren om gebrek
aan vatbaarheid van verstand (uvaea^rlsEx) aan te
duiden. Eni toch bezat Boeotië niet alleen knappe
soldaten, goede athleten en bekwame fluitspelers,
maar ook groote veldheeren, dichters en schrij-

vers, zooals 1 paminondas, Pelopidas, Hesiodus,
Pindarus, Plutarchus. De bewoners (Botw áoí)
waren een uit Thessalië verhuisde aeolische volk stam, die de vroegere inwoners onderwierpen of
verdreven. Tot het mythische tijdvak van het land
behooren de Pronasten, Hecteneti, Aonen, Tem micers, Hyanten; reeds meer geschiedkundig zijn de
M i n y e r s van Orchomenus en Iolcos, een rijk
geslacht, belangrijk voor de Argonautenfabel; met
hen zijn de P h l e g y e r s verwant, die ook in
Thessalië te huis behoorden. Tot de oorspronklijke bevolking behoorden ook de C a dm e ë r s.
Zij werden 60 jaren na den trojaanschen oorlog
door de Boeotiërs verdrongen. Homerus noemt
de Thebanen Cadmeonen, doch hij kent ook reeds
Boeotiërs. De vroegere bewoners zetten zich toen
gedeeltelijk neder op de kusten van Klein -Azië in
de aeolische volkplantingen. Waarschijnlijk vorm
veertien steden (hoewel noch het aantal,-den
noch de namen bepaald zeker zijn) in Boeotië een
verbond van kleine, zelfstandige republieken onder
de hegemonie van Thebe, terwijl de kleinere steden zich bij de grootere aansloten en aldus in
vele opzigten van deze afhanklijk waren (al vrsXzi , a„ip.;.LUpot). De B o e o t a r c h e n of gezag
afzonderlijke vrije steden waren te--voerds
vens aanvoerders in den oorlog, en hadden de
opperste leiding van de zaken des verbonds; Thebe
benoemde twee Boeotarchen; Thucydides (4, 91, 93.)
noemt ook vier raadsvergaderingen (3o'Xud). De
regeringsvorm was eene op wettelijke gelijkheid
berustende oligarchie, die op het einde van den
peloponnesischen oorlog democratisch werd, en
dikwijls blootstond aan de onstuimigheid van de
lage volksklasse (POL. 6, 4>.). — In de volgende
opgaaf zijn de zelfstandige bondsteden met * ge
binnenland van het copaïsche-teknd.Ih
Boeotië : *0 r c h o m e n u s, aan de uitwatering van
den Cephissus in het -,neer, na den slag bij Leuctra
(371 v. C.) door de Thebanen verwoest. Asp 1 ëd o n, noordwaarts daarvan, digt daarbij T e g r a;
*C o p a e, op een schiereiland van het naar haar
genoemde meer; A c r a e p h i u m (t. Koikino) ttan
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den voet van den berg Ptoum, met een tempel B. AFR . 23.). Hij besliste den slag bij Munda,

van Apollo; 0 n c h e s t u s, aan den zuidoostelijken
oever van het meer in een woeste vlakte, met
een oud bosch en tempel van Poseidon; *H a l i a rt u s (ruinen bij Mazi) aan den oever van het meer,
Bene overoude stad, vroeger tot het orchomenisch
gebied behoorende, door Xerxes verwoest, doch
spoedig daarna herbouwd, later in den macedonischen oorlog op nieuw door de Romeinen verwoest. Lysander verloor hier den slag en het
Ieven in 394 v. C.; O c a l e a met een grafheuvel
van Tiresias; Tilphóssium, Alalcomenae,
*Corona, *Lebadéa, Chaeronëa; T hebae,
de hoofdstad des lands; in de nabijheid P o t n i a e,
waarschijnlijk het homerische Hypothebae; H y l e
aan een meer van dien naam. In het asopische
Boeotië : P l a t a e a e, ten N. aan den voet van
den Cithaeron bij de bron Gargaphia, slag tegen
de Perzen in 479 v. C.; Erythrae en Hysiae
in de nabijheid van het slagveld; L e u c t r a, overwinning van Epaminondas in 371 v. C.; *T h es p i a e, aan de oostelijke helling van den Helicon;
A s c r a aan de zuidoostelijke helling, geboorte
Langs de euboeïsche zee van-platsvnHeiodu.
het Z. naar het N.: *T a n g r a, op den linkeroever van den Asopus, daarbij de heerlijke oever vlakte langs die rivier, de P a r a s o p i a; D e 1 i u m,
Anus aan den Euripus, verzamelplaats van de
vloot naar Troje, S a 1 g a n e u s ook aldaar ; *A nt h d d o n, aan een cephalarium der catabothra;
L a r y m n a, aan het cephalarium, dat voor den
mond van den Cephissus doorgaat. Aan den corinthischen zeeboezem : Thisbe met de haven
B a t h y, in wier rotsen tegenwoordig nog tallooze
duiven nestelen, van daar bij Homerus ,, liet duivenrijke Thisbe" ; C r e u s a of Creusis, havenstad
der Thespiërs. Z. voorts de afzond. art.
Boetihiu.s, geboren te Rome, waarschijnlijk
niet voor 470 n. C., leerling van den platonischen
wijsgeer Proclus, legde zich ijverig op de grieksche
wijsbegeerte en letterkunde toe. Nadat hij het
vertrouwen van Theodoric, koning der Oost -Gothen
gewonnen had, geraakte hij te Rome tot de hoogste staatsambten, en verwierf zich daarbij een
grooten roem als staatsman en wijsgeer. Later
wisten hem de over zijne strenge regtvaardigheid
verbitterde grooten, die zijn invloed benijdden, bij
den in zijn ouderdom ijverzuchtig geworden Theodoric in verdenking te brengen. Eerst werd hij
naar Pavia verbannen, vervolgens daar gevangen
gezet en eindelijk ter dood gebragt (524 of 526 .).

daar hij door zijn aanval op het vijandlijke leger
Labienus verleidde om het slagveld te verlaten en
zich tegen hem te wenden. In den burgeroorlog
tusschen Antonius en Octavianus hield hij het met
den eerste, doch verloor in 't jaar 38, gedurende
een veldtogt in Spanje tegen de partij van Octavianus, zijn rijk aan zijn broeder. Na den slag
bij Actium, sneuvelde hij in het beleg van Methone, dat hij bezet had, in den strijd tegen Agrippa (DIO CASS. 50, 11 .).
Boji, Botot, volk van eeltische afkomst, verliet reeds vroeg zijn eigenlijk vaderland Gallië,
en vestigde zijne woonplaats tusschen den Po en
de Elbe, in Lombardije, Tyrol en Bohemen (LIV .
5, 35.). De Alpen vormen alzoo in hare gansche
uitgestrektheid het middelpunt van het later door
hen bewoonde gebied. Het eerst leerden de
Romeinen hen kennen in de vlakten langs den
Po (LIP . 10, 26 en v.), vanwaar zij de inheemsche bevolking verdreven hadden. Na herhaalde
oorlogen kwam liet in 232 v. C„ tot den lievigsten strijd, waarin de Boji en hunne bondgenooten het onderspit dolven en zich moesten onder
20-35 .). Door het aanleggen-werpn(Poi.2,
van coloniën, onder anderen Placentia, zochten de
Romeinen zich in het bezit van het nieuw ver
te handhaven, hoewel hun dit zeer-overdlan
moeilijk viel door den inval der Carthagers in
Italië in 't jaar 218 v. C. zoodat de Boji zelfs Placentia innamen. Eerst in 191 v. C. werden zij
door P. Cornelius Scipio duurzaam onderworpen
en maakten een deel uit van de provincie Gallia
Cisalpina. Daarentegen sloegen de aan den I)onau
wonende Boji den aanval der Cimbren en Tentonen af; later sloot zich een groot aantal Boji
bij de Helvetiërs aan (cAES. R. G. 1, 4, 29.), en
in de tijden na Christus moesten de in Bohemen
wonende Boji voor de Marcomannen bukken, die
daar een magtig rijk stichtten, terwijl zij, die aan
den Donau gevestigd waren, zich aan de Geten
moesten onderwerpen. Daardoor verloren de
stammen der Boji hunne tot nu toe genoten zelf

-standighe.
Bo jorix, 1) koning van de Boji in Boven Italië, door de Romeinen in 194 v. C. overwonnen (LIV . 34, 46.). (Misschien gelijkluidend met
Bojorum rex, en dus een titel). :- 2) Koning der
Cimbren liet het aan Marius over om tijd en
plaats voor den slag te bepalen, waarin hij sneu velde (PLTJT. MAR. 25. FLOR. 3. 3.).
B o t w tr a p y u t, bewindvoerders met de uitvoerende magt bekleed in het boeotisch verbond, waarvan Thebe het hoofd was. Thebe koos er 2, iedere andere stad van het verbond 1, als medelid
der overheid. Zij werden slechts voor een jaar
verkozen (Epaminondas werd, zoo als bekend is,
om het langer behouden van dat ambt aangeklaagd) ; doch na het einde van dat jaar kon ieder herkozen worden (Pelopidas was 11 jaren
achtereen boeotarch). Zij hadden het opperbevel
in den oorlog, waarin ieder de troepen van zijnen
staat aanvoerde, aan wien hij ook verantwoorde
Zij moesten de besluiten der 4 beraad-lijkwas.
-slagendrv.ieBotërs(Ta;

Groot bewonderaar en gelukkig; navolger der oud
letterkunde was hij van zulk Bene edele-klasiche
gezindheid, dat hij voor een christen gehouden
werd, hoewel zijne werklijke omhelzing van het
Christendom noch waarschijnlijk, noch bewezen is;
doch het beweren hiervan is misschien uit de ver
een lateren B. ontstaan.-wiselngvahmt
Gedurende zijne gevangenschap schreef hij vijf
boeken de consolations philosophiae, in den vorm
van dialogen, een beroemd werk, dat in de middeleeuwen zeer gezocht, tegenwoordig bijna in alle
nieuwe talen vertaald is; daarenboven mathematische en (onlangs gevonden) rhetorische schriften,
benevens zeer fraaije gedichten, waarmede vooral
zijn eerstgenoemd voortreflijk werk doorvlochten is. 'rapt CouXucis rwv BocoTC+wv, uhtEp áttav re xt poi
Xovatvv) ten uitvoer brengen en haar daaromtrent
Bogüeles, broeder van den jongeren Boe
-chusenmtg chaplijkbers berigten.
B olánus, z. V e t t i u s.
van Mauritanië. Hij ondersteunde Caesar in zijne
Bolbe, B6X^3^, meer in Macedonië (Mygdooorlogen in Spanje en Africa (HIRT . B . ALEX. 59.

Bolbitine-- Bonorum cessio.
nia), dat door eene korte uitwatering aan de oost

verbinding staat-zijdemtsryonchglfi
(THUC. 4, 103.). De tegenwoordige naam is Be-
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meester. Doch de burgers vereenigden zich, boden met goed gevolg weerstand en dwongen hem
de stad te ontruimen. In hare nabijheid door de
hem vervolgende Carthagers ingesloten, gaf hij
zich met zijnen aanhang over en stierf den kruis
Hij was het, die den Carthagers daarbij-do.
verweet, dat zij hunne beste burgers met ondank
loonden (JUSTIN. 22, 7.). --- 2) Veldheer der
Carthagers, die in 't jaar 217 v. C. aan Hannibal
in Italië gelukkig versterking in troepen toevoerde
en in 216 de door Marcellus belegerde stad Syracuse hulp aanbragt. Insgelijks ondersteunde hij de
belegerden in de volgende jaren (LIV. 23, 41. 24,
36. 25, 27.). -- 3) Numidiër en gunsteling van
Jugurtha, die hem het vermoorden van Massiva
in Rome opdroeg, 110 v. C. Na den moord vlugtte hij naar Africa (SAL. JUG. 35). Gedurende
den oorlog tusschen Rome en Jugurtha voerde hij
het bevel over diens leger, doch trachtte hem later aan de Romeinen te verraden. Jugurtha ontdekte zijn voornemen en liet hem ter dood bren-

sjick of Konios.
Bo1bitine, BoX?3trivri, t. Basjid of Rosette,
stad in Beneden -Aegypte, aan den naar haar genoemden mond van den Nijl (DIOD. 1, 33.).
Bonibyx, Ç36;4uy. De zijdeteelt was den
ouden slechts bij name bekend ; van haren aard
wisten zij weinig of niets, zoo als genoegzaam
blijkt uit het verhaal van den ouden Plinius (6,
17, 20.). Het volk, dat zijdeteelt dreef, noemden
zij Serers (Beres), misschien de bewoners van China en Indië. De poppen kwamen door den han
naar Europa, waar men de daarvan gewonnen-del
zijde tot kleederen verwerkte; zelden was zij reeds
verwerkt wanneer zij door den handel den Grieken
en Romeinen werd toegevoerd. De inwoners van
het eiland Cos zouden het eerst uit ruwe zijde
kleederen vervaardigd hebben (ARIST. EIST. ANIM.
5, 19.). De eigenlijke zijdeteelt werd eerst door
keizer Justinianus, die zich door deskundigen de noo- gen. Z. a. 70 en v.
dige kennis daarvan verschafte, in Europa ingevoerd.
B w t. o t x a t heetten de spartaansche knapen,
Het gebruik van zijde voor kleederen, die om die op het feest van Artemis Orthia hij het altaar
hunne kostbaarheid hoog geschat werden, vinden der godin hevig gegeeseld werden, om tegen pijn
wij reeds vroeg bij de Meders en andere volkeil gehard te worden.
van Voor-Azië (HDT. 3, 84.). Eerst na den tijd
Bona flea, de goede Godin, door de
van Aristoteles, en waarschijnlijk ten gevolge van Romeinen voor dezelfde gehouden als verscheiden
het door de togten van Alexander den G. uitge- andere godinnen, b. v. Ops, Fauna en a., hare gebreider handelsverkeer, kwamen bij de Grieken heimzinnige dienst schijnt slechts eene ontaarding
zijden kleedingstukken meer in gebruik. Van daar geweest te zijn van de aan de Grieken ontleende
kwam de kunst om ze te weven, waarschijnlijk dienst van Demeter. Op den 1. Mei werd ter hanaar Etrurië (MART. 11, 27, 1 1.), hoewel ook reeds rer eere, ten huize van den praetor of consul door
geverwde zijden kleederen regelregt uit Azië aan vrouwen een nachtlijk feest op bacchanalische wijwerden. Sedert de oorlogen van Lucul--gevord ze gevierd, waarbij de tegenwoordigheid van manlus werden de Romeinen er naauwkeuriger mede n en streng verboden was. Clodius overtrad dit
bekend, en met het toenemen van de weelde werd verbod (CIC. AD ATT. 2, 4. DE HAR. RESP. 17.).
ook het gebruik van zijden stoffen meer algemeen.
Bona, fide heet in 't algemeen, met een goed
Even als de kleederen, zoo was natuurlijk ook de geweten en naar overtuiging. In een regtskundig
zijde zelf zeer duur en bleef dat nog ten tijde van opzigt komt het gebruik dezer formule in de vol
gevallen voor ; 1) bonae fidei pos--gend
de latere keizers. De kleederen waren daarom
ook niet digt, maar ligt en doorschijnend als krip. s e s s i o heet het bezit eener zaak, waarop men
Die van enkel zijde waren heetten holoserica, die, meent regt te hebben, ook zoo zij eigenlijk aan
waarvan de schering slechts uit zijde bestond, een ander toebehoort, bezit ter goeder trouw, z.
subserica. Zijden kleederen golden voor een tee- possessio en usucapio. -- 2) Bonaefidei
ken van weelde en ook voor een dragt den man o b l ig a ti o was een naam voor verscheiden han
onwaardig, daarom waren zij aan de mannen ver om hare heiligheid en-delingbrukj,
'boden, doch werden desniettemin in lateren tijd onschendbaarheid zoo geheeten werden, b. v. koop(het eerst welligt door Heliogabalus, LAMPR. HELIOG. huur- en vennootschap-contracten. Hieruit vloei26.) door hen gedragen. De rijken en welluste- den voort de actiones bonae fidei.
lingen, die in gemaklijke verwijfdheid hun hoogBon.dgenooten, z. uxot, socii.
Bonna, t. Bonn, stad in Beneden -Germanië,
t e geluk zochten, gebruikten ook kussens met
aan den linker Rijnoever, waar Drusus een brug
zijden overtrekken (HOR. EPOD. 8, 15.).
B o µ t rj S, Bomienses, waren een volkstam in oos- over de rivier sloeg ; dikwijls bij Tacitus vermeld
telijk Aetolië (Tune. 3, 96.), waarschijnlijk aldus (RIST. 4, 19, 20, 25, 62 en v.).
Bonónia, Bovwvín, t. Bologna, oudste, begeheeten naar een stad B o in i, op heuvelen van
kende stad van Boven-Italië in cisalp. Gallië, een
Iet gebergte Oeta gelegen.
Bomilcar, 1) carthaagsch veldheer, te gelijk weinig ten 0. van de rivier Rhenus, aan den
met zijn mededinger Hanno, tegen Agathocles, was aemilischen weg, heette vroeger in het tuscisch
een eerzuchtig man, die zich van de heerschappij Felsina, later namen de Boji haar in en maakten
in zijn vaderland zocht meester te maken. Toen er de hoofdstad van, tot dat in 189 v. C. de RoHanno in een slag tegen Agathocles gesneuveld meinen er eene colonie (later nog door Augustus
was, trok Bomilcar zijne aanspraken eerst in, en vergroot) heen voerden (Liv. 30, 37. 37, 57.).
stelde de uitvoering zijner eerzuchtige plannen uit. Buitendien waren er nog drie steden van dien
Nu werd hij ook in 't vervolg door zijne mede naam : in Beneden -Pannonië aan den Donau (t.
veldheer gekozen ; eerst zocht hij zich-burgesto Banostor, of volgens anderen Peterwardein), in
toen van de edelste en invloedrijkste medeburgers Illyrië en in Boven -Moesië (Bonus bij Widdin).
Bonorum cessio, een door Caesar en
te ontdoen, bragt daarop een gedeelte der troepen
op zijne hand, trok vervolgens naar Carthago en Augustus ingevoerd regt, waardoor de schuldenaar,
maakte zich onder gruwelijk moorden van de stad die onvermogend was om te betalen, zijn vermo-
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gen aan den schuldeischer kon afstaan, waardoor
bij den strengen maatregel der bonorum emtio
en der eerloosheid kon voorkomen.
Bonorum emtio, of parate executie, d. i.
het in beslag nemen en verkoopen van iemands
vermogen; welke maatregel volgens het praetorisch
edict onder zekere voorwaarden kon plaats hebben. Namelijk wanneer iemand zich bedriegelijk

schuil hield, om de dagvaarding van schuldeischers of aanklagers te ontduiken, of wanneer iemand op reis was gegaan, zonder een verdediger
aangesteld te hebben, verder, wanneer iemand door
den regter tot betaling van een zekere som ver
binnen 30 dagen de schuld niet-ordelwasn
afloste, dan verzocliteri de schuldeischers of andere
belanghebbenden van den praetor de missio in
bona, d. i. het verlof om het goed in beslag te
nemen. Was dit gedaan, dat liet men 30 dagen
verloopen, voor dat men toebereidselen maakte voor
den verkoop (proscriptio) van de in beslag genomen
goederen. Daarop had de verkoop plaats, nogmaals
na een termijn van 30 dagen, ten overstaan van
een door de schuldeischers gekozen beambte. De
verkoop ging bij wijze van opbod en wel in dier
voege, dat de koopliefhebbers op den gezamenlijken boedel (zoowel het actief als passief) bij procenten boden, die zij den schuldeischers wilden
uitbetalen. Tot aan den toeslag (addicere) kon
de tegenwoordige eigenaar tusschen beiden komen

Boreas, z. winden.

B o p z a a µ o 1, een feest te Athene, aan Boreas
gewijd, deels omdat de Atheners zich aan hem
verwant beschouwden, daar hij de dochter van
Erechtheus, Orithyia, geroofd en tot zijne vrouw
zou gemaakt hebben, deels omdat de god deli
Atheners hulp verleend had tegen de vloot van
Xerxes. Aan de oevers van den Ilyssus stond de
tempel van den god, alwaar het feest gevierd
werd,
Iiorsippa, stad op den westelijken oever
van den Euphraat, ten Z. van Babylon, aan
Apollo en Artemis gewijd, beroemd door groote
lijnwaadfabrieken.
Borystliénes, Bop^ai}&vr^g, later Danparis,
stroom in europeïsch Sarmatië, t. Dniepr, welks
loop de ouden vrij ver tot aan zijne (hun onbe.
kende) bronnen kenden; hij had een kalmen loop,
was volgens Strabo 600 stadiën ver bevaarbaar
en valt in den noordelijken hoek van den Pontus
Euxinus. Aan zijne vereeniging met den H y p an i s (Bug) lag O l b i a of Borysthenes, colonie der
Milesiërs.
B ospor. ns, Bha.ropo;, van Cao koe, en
iz6po vaart, hij de Grieken benaming van smalle
zeeëngtcn: l) de thracische Bosporus (t.
straat van Constantinopel), van de Symplegaden
tot aan Constantinopel en Chalcedon, op zijn
smalst (brug van Darius) pas 5 stadiën breed

en betaling beloven. Gebeurde dit niet, dan werd (HDT . 4, 85.). — 2) lle cimmerische Bosp.
afgeslagen en de kooper trad geheel in het vermo- (t. straat van Jenikale) verbond de p a 1 u s m a e ogen van den schuldenaar. Deze executiemaatregel t i s (zee van Azof) met den Pontus Euxinus; hij
,

werd gehouden voor de grens tusschen Europa en
Azië en had zijn naam ontleend van de oude CimBonorum possessio. Nevens het oude, meriërs (HDT . 4, 12, 28., die op de laatst aangestrenge burgerlijk erfregt (z. h e r e dit a s), dat in gehaalde plaats met anderen vertelt, dat het daar
vele opzigten hard en onredelijk was, ontstond in den winter zoo sterk vriest, dat geheele legers
door de steeds meer toenemende aequitas van het er over liet ijs gaan kunnen). Aan de zeeëngte
praetorische regt een meer vrij stelsel van erfregt. lag de milesische volkplanting P a n t i c a p a e u ni
Zoo werden b. v. door het nieuwere regt ook de (t. Kertsch), waaruit langzamerhand een bosporisch
had infamie ten gevolge (etc. QUINCT. 6-9,

19 en v.

cognaten tot de erfenis geroepen, terwijl volgens
het oude regt alleen de agnaten erfden. Zij die
op bonorum possessio aanspraak maakten, moesten
zich binnen een bepaalden tijd bij den praetor
aanmelden, die ze hun toestond, en de possessores
bleven in het bezit, zoo er geen anderen met meer
aanspraak opkwamen. Men onderscheidt: a) bon.
p o s s. contra t a b u l a s Sc. testamenti, d. i. wanneer
kinderen in het testament huns vaders wederrgtelijk
voorbij waren gegaan, dan kwam de praetor hun
te hulp door de bon. poss. -- b) bon poss. s ee u n d u na t a b u la s, de in het testament benoemde
erfgenamen kregen bon p., wanneer er geene kin-

rijk ontstond, dat een aanzienlijke zeemagt bezat.
Ook was dit rijk als korenschuur voor Athene
van belang. De laatste van de rij der koningen
niet Spartocus beginnende, Paerisades II.,
stond zijn rijk af aan Mithridates den G., koning
van Pontus, na wiens dood zijn zoon P li a r n a c e s
door Pompejus in het bezit werd bevestigd (63
v. C.). De volgende koningen stonden natuurlijk
allen onder romeinschen invloed, tot dat het rijk
in de woelingen der volksverhuizing te gronde
ging.

Bostar, Btcrap, 1) veldheer der Carthagers,
door M. Atilius Regulus in 256 v. C. in Africa
deren waren, en het testament was geldig, al wa- overwonnen en met twee andere veldheeren geren daarbij ook niet al de door het strenge bur- vangen genomen. Bostar, die aan de familie van
gerlijk regt gevorderde formaliteiten in acht geno- Regulus, toen deze intusschen in punische gevangen
geraakt was, werd overgegeven, stierf, zoo--schap
nien (etc . VERR . 1, 45, 47.). --- c) bon. poss.
i n t e s t a t i, ingeval er geen testament was, had als verhaald wordt, aait de gevolgen der mishande praetor afzonderlijke klassen van erfgenamen delingen, die hij van de zonen van Regulus te lij
volkstribunen keurden echter deze-denha.I)
gemaakt, die achtereenvolgens aanspraak op bon.
handelwijze af en bewerkten de uitlevering zijner
poss. mogten maken.
B o Co v a t, ossenkoopers, voorname, hoewel staat asch aan de f Lmilie (POL. 1, 29 . DIOD. FRAGM .
onbelangrijke overheden te Athene, door-kundig 24.). -- 2) Veldheer van Hasdrubal, een' broeder
het volk gekozen, die zorg moesten dragen, dat er van Hannibal, diende met weinig eer in Spanje.
de noodige voorraad slagtvee voorhanden was Hij , waagde het niet om in 217 v. C. den overvoor het doen van offers en het houden van volks- togt der Romeinen over den Iberus te verhinderen. Daarop liet hij de Spanjaarden, die door
spijzigingen.
Hannibal als gijzelaars gevangen werden gehouBoetes, z. sterrebeelden.
B oreades, zonen van Boreas, z. A r g o- den, vrij (LIV. 22, 22.), door een hunner landslieden daartoe overgehaald, die hen aan de Romeinauten.

Bostra --BouAr^.
nen overgaf. In tateren tijd gebruikte Hannibal
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van bij keuze, werden zij waarschijnlijk sedert hein

hem als gezant bij den macedonischen koning door het lot (boonen, van daar áró xu4ou Aaysiv)
Philippus. Het schip, dat de gezanten zou over- aangewezen, en door hem verkregen zeker ook de
voeren, werd echter door de Romeinen genomen theten liet regt om raadsleden te worden, zoodat
(LIP . 23, 34.).

Ifostra, ra of Boa pa, in het 0. V. Bozra,
nog t. Bassra, de oostelijke grensstad van Palaestina
aan de arabische woestijn, vroeger de hoofdstad
der Edomiten, door Trajanus verfraaid en tot
hoofdstad van Arabië gemaakt, als ook tot het
hoofdkwartier van het derde legioen (Cyrenaïca).
In Cicero's tijd schijnt zij eigene, hoewel niet zeer
aanzienlijke vorsten gehad te hebben (cie. AD Q.
FR. 2, 12.).

Bottiaea , Borrtafa, district in Macedonië
op den regter oever van den beneden loop van den
Axius, t. Wardar (HDT . 7, 123.), bij welks thracische bevolking zich cretensische volkplanters voeg
Steden waren Pella en Ichnae. Later trok -den.
naar de omstreken van Olynthus-kenBotiaërs
in Chalcidice, welk land zij B o t t i c e (Bo rTt%^fi)
noemden (THUG. 2, 99 ).
Botulus. Worsten waren in Italië een zeer
geliefd eten, er waren verschillende soorten, botuli
waren bloedworsten, toinacula braadworsten, die
men ook op straat rondventte.
Bobac, z. opvoeding, spartaansche.
$ovianum, 13otavov, t. Bojano, hoofdstad
der Pantriërs in Samnium, bij de bronnen van den
Tifernus, door de Romeinen veroverd (LIV. 9, 28
en v. 10, 12.), en nog eens door Sulla in 90 v.
C., sedert Augustus romeinsche colonie.
$ovillae, stadje in Latium aan den appischen weg, aan den voet van den albaanschen
berg, tegenwoordig ruïnen bij de Osteria (herberg)
Fratocchia, bekend door den manslag van Milo
op Clodius (cie. PRO MII..). De yens Julia had
hier een sacrarium (TAC. ANN, 2, 41. 15, 23.).
B o u X ri, de raad. Terwijl in aristocratische
staten de hoofden der adellijke geslachten, door
keuze of geboorte daartoe geroepen, een raad vormen, in welk ligchaam alle magt van den staat zich
concentreert, vindt men daarentegen in democratische staten, afgevaardigden uit het souvereine
volk, die den naam van raad, C3ouX j, dragen en
uit jaarlijks gekozen medeleden bestaan. De eerst
aristocratische vergaderingen dragen-genomd
meestal, zooals in Sparta, den naam van Foovaía
(i3ouXrj Y^póv ^wv). De bevoegdheid der ouXrl is
in verschillende staten verschillend ; liet naauwkeurigst dragen wij kennis van het standpunt der
atheensche C3u ►JA der vijf honderd, waartoe wij
dus onze mededeelingen zullen bepalen. (Over
den anderen atheenschen raad op den Areopagus,
die in zamenstelling en werkkring meer aristocratisch was, z. a.). De raad bestond, naar de inrigting van Solon uit 400 leden, 1 oO uit elke
phyle, die boven de 30 jaren oud waren. Oor
waren daarvan uitgesloten zij die tot-spronklij
de laatste der vier door Solon ingestelde klassen,
de theten, behoorden. Plutarchus (soL. 10.) wijst
naauwkeurig het standpunt aan van dezen raad
door de volgende woorden : surspav (eerst is van
den Areopagus gewag gemaakt) po;xuth' ttp.

1ouAr^v, -7ró puXrj; xcl rq,, Tz rTUpwv ovacuv,
itxaróv (Mpa 9Mt E clp zvo,, o it p o (3 v u À z t c v
ËTu,,-s. Ton^órpou, wil µri ^Ev è^^cv á o (3 o u a, s v T o v

£i; &x/Xri6cxv ziacpEpzc^»uc. Door Clisthenes werd
het aantal leden tot 500 vermeerderd, 50 uit ieder
der 10 door hem ingevoerde phylen; in plaats

ieder burger boven de 30 jaren en die in het volle
bezit zijner burgerlijke regten was, in den raad kon
zitting nemen. In 't jaar 306 V. C. klom, door
de bijvoeging van twee nieuwe phylen, het getal
raadsleden tot 600. Voor het aanvaarden van
hun ambt moesten de leden zweren, dat zij voor
het welzijn van den staat zorgen en hunne magt
niet overschrijden zouden (DEMOSTH. IN TIMOCR.
p. 745. bevat Bene plaats uit den hpxos i3ouXzu rrió).
Voorregten aan den persoon van raadslid gedurende zijn ambt verbonden, waren : vrijheid van de
krijgsdienst, een afzonderlijke plaats in het theater
en het regt om een myrthenkrans te dragen.
Daarenboven ontving ieder raadslid eiken dag een
drachme voor loon. Wanneer het jaar om was,
werd de geheele raad, als hij zijn ambt behoorlijk
had waargenomen, niet een gouden keten door
het volk vereerd. De offers bij het aanvaarden
van hun ambt heetten zbbtt pt u, bij het eindigen
Cdr r pta. -- De bezigheden van den raad bestonden hoofdzakelijk daarin, dat hij alles vooraf goed
dat aan het oordeel van het volk moest-keurd,
onderworpen worden (PLUT . SOL. 19), eene beperking van de democratie, die later wel eens
overschreden werd. Een gevolg van deze bevoegdheid was ook, dat hij de berigten der veldheeren
ontving en vreemde gezanten in de volksvergadering binnenleidde. -- Buitendien bezat de raad
nog een zeer uitgebreide uitvoerende magt (XEN.
DE REPL. ATH. 3, 2.). -Hij had het opzigt over
al de takken van bestuur, in het bijzonder der
finantiën. Hij moest voor de ontvangst van de
inkomsten van den staat en van de verpachtingen
zorg dragen, en kon daarbij zelfs nalatige pachters
en hunne borgen doen gijzelen (DEMOSTH . IN
TIMOCR . t. a. p.); insgelijks behoorde het tot zijnen
werkkring, om de tollen jaarlijks te verpachten.
Verder moest de dokinvasie der Archonten voor
hem plaats hebben. Ook kon hij in zekere gevallen boeten tot 500 drachmen opleggen, terwijl
hij zwaardere misdaden, die bij hem aangebragt
werden, naar dc regtbanken moest verwijzen. —
Besluiten door hem genomen (natuurlijk slechts
in zaken, die tot zijne bevoegdheid behooren), waren
gedurende zijn ambtsjaar van kracht. Een zelfstandige magt oefende hij slechts dan uit, wanneer het volk hem uoxp
r ^cTwp maakte. -- Dagelijks, behalve op feestdagen, vergaderde de raad
in het PouX IuTpco`J . Om den gang der werk
leiding van het geheel gemak -zamhedn
te maken, en om te zorgen dat er in den-lijker
staat nimmer eene beraadslagende overheid ontbrak, was de geheele raad verdeeld in 1 0 deelen,
naar de 10 phylen, zoodat elk deel uit 50 leden
bestond. Gedurende elk 10. deel van het jaar,
dus 35 of 36 dagen (het attische maanjaar had
354, het schrikkeljaar 384 dagen), in een schrik
dagen, was elke afdeeling ver -keljar38of9
om, naar een vaste door het lot bepaalde-pligt
orde, den gebeden dag door vergaderd te zijn in
het f1puTavziov of 4óXos, in de nabijheid van het
[ovXIv trÇCO' , waar zij ook te zamen spijzigden, eene
eer, die vreemde gezanten en verdienstlijke burgers
insgelijks genoten (z. da tTOt). Deze werkzaamheid
heet prytanie (p►JTavzia), de vijftig, die aan de
leurt waren ei (over de andere betee.
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schen oorlog, die in 431 v. C. de Atheners
dwong, den aanval op Methone in Laconië op te
geven, waardoor hij zich het volle vertrouwen zij ner medeburgers verwierf (THUC . 2, 25, 93.). Toen
de Spartanen derhalve na de ongelukken bij
Sphacteria en Pylus besloten, om, ten einde de
aandacht der Atheners van den Peloponnesus af
te leiden, hunne coloniesteden aan den Strymon
aan te tasten, benoemden zij Brasidas tot bevelhebber vn:Ln een klein leger, waarmede hij in 424
in aller ijl midden door Griekenland en Thessalië
trok en onverwachts in Macedonië verscheen. In
verbond met Perdiccas, koning van Macedonië,
bragt hij door zijne overredingskracht verscheiden steden, waaronder de rijke colonie Amphipolis, op de zijde van Sparta (THUC. 4, 84.). De
verschrikte Atheners, die nog grootere verliezen
vreesden, deden vredesvoorstellen, en er kwam
een wapenstilstand voor een jaar (423) tot stand.
Doch pas waren er eenige dagen van verstreken,
of het berigt van den afval der stad Scione kwam
te Athene. Daar Sparta nu de teruggaaf weiger
besloten de Atheners, door den democraat-de,
Cleon overgehaald, op nieuw tot den oorlog. Gelijktijdig viel ook Mande af. Deze stad werd
spoedig door een leger onder Nicias heroverd en
Scione belegerd, terwijl Brasidas, na een vergeef
poging om Potidaea te veroveren, zich stil-sche
moest houden. Nu zonden de Atheners (422)
Cleon met een tweede leger naar Macedonië. Hij
nam verscheiden steden in en leverde Brasidas
&,tz 1Xth rj RE-Prjxev, Couv &^tl y?4 aarjs cpEpscv.
B o u T cu, ot), aegyptische godheid in de gelijk- slag bij Amphipolis, waarin hij sneuvelde. Brasinamige stad, alwaar zij een tempel en orakel had. das stierf ook aan eene doodlijke wond, kort na
Toen Isis voor Typhon was gaan vlugten, had de behaalde overwinning (THue. 4, 78 en v.
zij hare kinderen Horus en Bubastis aan haar 120— 135 .). Hoe zeer Brasidas de achting en
toevertrouwd, waarvoor haar godlijke vereering ten liefde genoot zoowel van zijne medeburgers als
deel viel. De Grieken hielden haar voor hunne van de inwoners van Amphipolis, bewijzen de
hem nog lang na zijnen dood betoonde eerbewijLeto.
Braceae, soort van wijde broek, bij de Ro- zingen, die hij om zijne zeldzame deugden ook
meinen niet in gebruik, slechts door barbaren ge- verdiende (TRUC. 4, 81.).
Bratuspantium, hoofdstad der Bellovaci
dragen. Wel kwam deze dragt onder de keizers
ook naar Rome, doch hoewel door sommigen aan- (tusschen Seine en Somme, Oise), t. ruïnen Bragenomen, bleef het toch steeds een onromeinsche tuspante, niet ver van Breteuil (CAES. B. G. 2, 13.).
kenissen z. ;t p U T r£ v t g); c^uX7 j iTp►JTaIIs ouaa heette
cle voorzittende phyle. I)e prytaniën waren weder
in 5 afdeelingen verdeeld, waarvan ieder zeven
dagen het voorzitterschap had. Deze heetten
7tpóeapot, van welke weder één, &zrtaTárrj; of
7tpóTavts in engeren zin geheeten, iederen dag het
voorzitterschap bij de prytanen of in de zittingen
van den raad had. Behalve deze proëdren waren er nog 9 proëdren uit de andere stammen
door den epistates door het lot gekozen, die insgelijks hun &7tcaT(Tri; hadden. Deze moest later
waarschijnlijk in den senaat en de volksvergadering de stemmen opnemen, terwijl dit vroeger
door den epistates der prytanen verrigt werd
(ten tijde van Demosthenes schijnt deze verandering te zijn ingevoerd). — Tot den senaat behoorden verder nog de ypu p.a ra xa r& rPuTaysíav,
die voor elke prytanie, gewoonlijk niet uit de
prytanen, bij het lot verkozen werd (naar den secretaris der eerste prytanie, tpCo ro; aµµáTSUS,
werd soms het jaar genoemd), verder de yp q.µaTsus Tij; Ç3otXrls (TCov PouXeu rd v) en de YpaµµuTS^s
Tijg Ç3ouXrjs xat Tou órj µou; als ook de d tr'pacpsu,
Trjs 13ouX rj g, die in het bijzonder controle hield in
geldaangelegenheden.
Boucpóvta z. OcïT6Ata.
Bot, 1) offerkoek in den vorm van een horen. -- 2) Atheensche munt, waarop een stier afgebeeld stond. Van omgekochten die zwegen, als
zij spreken moesten, gold het spreekwoord : Co►us

Braur. ón, Bpavpwv, z. Attica.
kleeding.
Brennus, 1) aanvoerder der Galliërs die in
Braehmánae, Bpa jp ayss, was de naam
der priesterkaste van de Hindo's waarover Arria- 390 v. C. een inval in Italië deden (Liv. 5,
nus (XND . 11.) naauwkeuriger berigten mededeelt, 33 - 49. POL. 1, 6. JUSTIN . 6. 6.); zij verdrongen de
evenwel schijnen onder dien naam ook wel aan- bewoners van Boven-Italië, en een stam, de senogeduid te worden de stammen, die de leer van nische Galliërs, bedreigde reeds de Tusciërs van
Brahma omhelsden (ARR. EXP. ALEX. 6, 7, 4. PLAN. Clusium. Deze riepen romeinsche hulp in, en
6, 17.). Ptolemaeus stelt hunne woonplaats aan drie Fabii werden als gezanten en bemiddelaars

den voet van het Bettiges gebergte, met de hoofdstad Brachme.
Branehidae, Bpaex($ac, heetten de leden
van het geslacht, dat het orakel van Apollo te
Didyme bij Milete bestuurde. Hun stamvader was
Branchus, of de zoon van Smicrus of van Apollo
zelf, die hem de voorzeggingskunst schonk. Daar
zij na den ongelukkigen afloop van den perzischen
veldtogt de wraak der Grieken vreesden, voor den
afstand van den rijken tempelschat aan Xerxes,
baden zij dezen hun eene andere woonplaats aan
te wijzen, ten gevolge waarvan zij naar Bactriana
verhuisden. Toen Alexander de G. in hun gebied
kwam, zou hij tot straf voor hunne vroegere euveldaad, hun land en heiligdommen verwoest hebben (CURT. 7, 5.) verg. Droysen, Gesch. Alexanders d. 0. S. 307. Anm.
Brasidas, Bpaal'das, een der voornaamste

afgezonden. Doch daar deze aan een gevecht

der Clusiërs deel namen, trokken de Galliërs tegen Rome op, versloegen het door de Fabii aangevoerde leger bij de Allia, trokken het verlaten
Rome binnen, staken het in brand en belegerden
het capitool. De redding daarvan door de ganzen, de dapperheid van Titus Manlius, de ver
volkomen overwinning van den-schijnged
verbannen Camillus zijn bekende, welligt door
dichterlijke legenden opgesierde vertellingen. Volgens Polybivs trokken de Galliërs af, om hun eigen land tegen een inval der Veneti te verdedigen. — 2) Een latere aanvoerder van talrijke gallische horden, die, bij de 200000 man sterk (JUSTIN.
24, 6.), van den kant van den Donau in Macedonië binnendrongen en na den macedonischen
veldheer Sosthenes verslagen te hebben, hun ver woestenden togt (278 v. C.) tegen Griekenland

spaartaansche legerhoofden in den peloponnesi- rigtten. De Grieken bragten ongeveer 24000 man

Brenni---Britannicus.
op de been, waarover de Atheners, wier eens zoo
volkrijke stad toen slechts 1500 weerbare manschappen leveren kon, het bevel ontvingen. Gedekt door een vloot, bezette dit , leger den pas
van Thermopylae en verdedigde dien met goed
gevolg tegen de aanvallen der Galliërs, tot dat
deze een weg over den Oeta vonden en den Grieken
in den rug vielen. Nu scheepte het grieksche leger zich in. Brennus zelf trok met een gedeelte
van zijn leger tegen Delphi op; eene kleine bende
van- Grieken echter, van omstreeks 4000 man, geholpen door een vreeslijk onweder, dat groote
rotsblokken van de bergen losrukte en op de
Galliërs deed neerploffen, streed met zulk een
heldenmoed, dat de Galliërs verslagen werden,
Brennus zich zelf om het leven bragt, en het
overige leger op den terugtogt zijn ondergang
vond (PAus. 10, 19--33.).
Brenni, Bpthvot, rhaetische volkstarn in Vindelicië, ten N. W. van den Brenner, ten Z. W.
van Insbruck, wier hoofdstad, Breunorum caput,
waarschijnlijk het tegenwoordige Brunecken was.
Zij werden met de Genauni door I)rusus overwonnen
(HOR. OD. 4, 14, 11. PLIN. 3, 30. PTOL. 3, 20.).
Bri.areus, z. Hecatoncheiren.
Briigantes, .Bp 1avrs;, het magtigste en uit
volk van Britannië, hetwelk het grootste-gebridst
gedeelte van Yorkshire, geheel Lancashire, Durham, Westmoreland, Cumberland en het zuidelijk
gedeelte van Northumberland bezet had met de
stad Eboracum (York).
Brigantines lacus, ook 1. Ven é tus, Acronius, t. Bodenmeer, op de grenzen van Rhaetië in
het noordwestelijk Vindelicië; het meer wordt gevormd door den Rhenus, die er door stroomt,
en is 460 stadiën (111 m.) lang. Eene uitvoerige
beschrijving wordt er van gevonden bij Amm.
Marc. (15, 4.), Bij een daarin gelegen eiland,
waarschijnlijk Reichenau, sloeg Tiberius in een
zeegevecht de Vindeliciërs.
Brilessus, z. Attica.
liriniates, volkstarn in oostelijk Ligurië, nabij de Apuani, aan den boven Po, bij het tegenw.
Brignolo (LIV. 39, 2. 41, 23.)
Bris e s en Bris e?s. z. Achilles.
Britannia, insulae Britannicae, BpE^ravvtxa't
v jaot. Onder dezen naam begrepen de ouden
oorspronklijk alle ten N. van Gallië tusschen de
atlantische en germaansche zee gelegen eilanden.
Het grootste er van wordt in het bijzonder Britannia genoemd, met den inheemschen naam A 1b i o n, d. i. Alba-inn, bergeiland, en werd den
Grieken eerst naauwkeuriger bekend door Pytheas,
den Romeinen eerst sedert de tweede helft der
1. eeuw. De opgaven omtrent de grootte luiden zeer
verschillend, men bepaalde den omvang zelfs op meer
dan 40000 stadiën, Caesar op 2000 m. of 16000
stadiën, Plinius op 3825 m. De vorm van het
eiland zou op een driehoek gelijken, totdat Livius en na hem Tacitus (AGR. 10.) het naauwkeuriger met een scutula of bipennis vergeleken.
Ook omtrent de ligging van het eiland heerschten
geheel verkeerde denkbeelden, daar men de oostkust van Britannië evenwijdig liet loopen met de
westkust van Gallië, waarvan men de rigting noordoostwaarts bepaalde, zoodat de noordoostelijke
kust tegenover de monden van den Rijn kwam te
liggen. Bij de Galliërs droeg men weinig kennis
van het eiland, waardoor Caesar des te meer
werd uitgelokt, om zijne beide overtogten te onf
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dernemen (B. G. 4, 20-36. 5, 4-24.), in 't jaar
55 en 54 v. C., waarvan de uitkomst evenwel niet
aan de verwachting voldeed. Eerst onder Clandius (45 n. C.) kregen de Romeinen in het zuidelijke gedeelte vasten voet (TAC. AGR. 13. ANN. 13,
27. SUET. CLAUD. 17.). In de eerste jaren hadden er voor de Romeinen zeer verderflijke opstanden plaats, totdat na een gelukkigen strijd
van vele jaren Julius Agricola, onder Titus en
Domitianus, de grootste zuidelijke helft aan de romeinsche heerschappij onderwierp (78-84 n. C.)
en tot Bene romeinsche provincie maakte, Britannia Romana; vele vestingwerken werden tegen het
N. aangelegd, doch konden de invallen der noordelijke stammen niet verhinderen, weshalve Hadrianus zich genoodzaakt zag, verder terug
te trekken en een vasten wal (of muur), den
tegenwoordigen Pictenmuur, van 80 m. lengte op
te trekken, die in het W. tot aan de 1 d u n a
A e s t u a r i u m, (t. Solway-Firth), in het 0. tot
aan den mond van de T y n a (t. Tyne) reikte, tot
dat later Antoninus Pius meer noordwaarts een
tweeden wal opwierp van Kirth of Clyde in het
W., tot Firth of Forth in het 0., valium Antonini,
t. Grahams Dike; Severus rigtte een muur op,
en nu heetten de nieuwe veroveringen Britannia
superior, in tegenoverstelling van Britannia inferior,
tot aan den wal van Hadrianus; in lateren tijd onder Caracalla werden de grenzen weder tot aan
dezen wal teruggetrokken. Bij de latere verdee=
ling van het rijk werd Brit. gesplitst in 4 deden:
Br. prima, ten Z. van de Theems, Br. secunda,
het tegenw. Wales, Maxima Caesariensis (tusschen
den Theems en Humber), Flavia Caesariensis, het
noordelijkste gedeelte tot aan den grenswal. Romeinsche coloniën waren voornamelijk : Camulodunum, t. Colchester, Lindum, t. Lincoln, Glevum, t.
Gloucester, Isca, t. Exoster, Eboracum, t. York,
Londinium, t. Londen. De bevolking, Britanni
(BpzTavvoí) of Britónes, celtisch Brython, behoor
stam, wier zeden en ge--dentoclish
woonten zich zuiver bewaard hebben, weshalve zij
inderdaad ook ruwer waren dan andere celtische
volken. De afzonderlijke onafhanklijke volkstamInen stonden onder vorsten. De voornaamste waren :
de C a n t i i, in den zuidoostelijken hoek, de B e 1 g a e
aan de zuidzijde, I) u m n o n i in den zuidwestelijken
hoek, de Silures in het tegenw. Wales, de Corn a r i i in het tegenwoordige Cornwall, de B r i g ant e s aan de oostzijde bij York, de C o r e t a n i in het
midden; de Cattuvellauni en Iceni aan de
oostzijde bij Londinium.
Britannicus (eigenlijk Claudius Tiberius
Britannicus Caesar) was een zoon van keizer
Claudius bij Messalina, geb. 41 n. C. (SUET. CLAUD.
27.). Eerst door zijn vader Germanicus bijgenaamd, kreeg hij van den senaat den bijnaam
Britannicus. Na den moord van Messalina huwde
Claudius Agrippina, die hem een stiefzoon, den
lateren keizer Nero, ten huwelijk bragt, en den
zwakken keizer overreedde, hem te adopteren
(50 n. C.). Britannicus, door Agrippina gehaat
en gelasterd, door zijnen stiefbroeder vervolgd (hij
werd zelfs voor waanzinnig uitgekreten), werd als
een gevangene bewaard en van zijne vrienden gescheiden (DIO CASS. 60, 32. TAC. ANN. 12, 25, 41.
13, 16.). Doch Britannicus bemerkte de lagen van
Agrippina, ook voor Claudius bleef het aan zijn
zoon gepleegde onregt geen geheim en hij was daar
zijne vrouw te scheiden; maar-omvanpl
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deze kwam hem voor, liet hem worgen en Nero
werd keizer. Spoedig echter rezen er oneenigheden op tusschen moeder en zoon, zoodat zij het
plan vormde Britannicus tot keizer uit te roepen,
waarop Nero zijn broeder door vergift, uit den weg
ruimde, 55 n. C. (TAC . ANN . 13, 17.).

Britomaris, legerhoofd der Senonen, een
gallischen volkstam, liet in 283 v. C., om den
dood van zijnen door de Romeinen verslagen
vader te wreken, de tot hem gezonden gezanten
der Romeinen ter dood brengen en hunne ver
ledematen verstrooijen. Britomaris viel-minkte
later den consul Dolabella in handen, die hem
griet de wreedste martelingen liet straffen (POL.
2, 19. APP. CELT. 11.).

Brit()martis, Bic Tóµa.pTt (v. Ç3pcTCís, gezegend en µpp Lc;, maagd) eene cretensische godin,
oorspronklijk zeker eene natuurgodheid der eretensische jagers en visschers, welke later ' uit
overeenkomst met Artemis ver-hofdevan
werd. Ook wordt zij een nymph ge--enzlvigd
noemd, dochter van Zeus en geliefde gezellin van
Artemis, welke, om hare schoonheid door Minos
vervolgd, in zee sprong en in vischnetten gered
werd. Daarom zou zij den naam D i c t y n n a
(netgodin van &&xruov) gekregen hebben. Dezelfde
godin heette op Aegina A p h a e a.
Uritones, z. Britannia.
Brixellum, versterkte stad aan den regteroever van den Po in cisalpijnseh Gallië (t. Bresello), alwaar keizer Otho zich om 't leven bragt
(TAC. RIST. 2, 33, 39, 51, 54. SUET. OTH. 9.).
Brixia, t. Brescia, stad in Gallia Cisalpina
Transpadana aan de Garga, aan den weg van
Comum naar Aquileja, waarschijnlijk een zeer
oude tuscische stichting en door de gallische Cenomanen tot hunne hoofdstad verheven; later ro-

meinsch municipium met de regten caner colonie
(Liv . 5, 35, 38. 32, 30.).

B p c C w, o u s, eene godin, vooral op Delos door
de vrouwen vereerd, die haar in kleine schuitjes
allerlei eetwaren voorzetten, opdat zij de zeelieden
mogt bewaren. Ook zou zij droomvoorspellingen

hebben gegeven.
Brogit^irus, schoonzoon van Dejotarus, den
tetrach van Galatië, kocht den koningstitel van
den tribuun Clodius (cie. SEST. 26, 56.). Ook in
de redevoering voor Dejotarus zinspeelt Cicero
daarop, zonder evenwel Brogitarus te noemen.
Bpóµco;, z. Dionysus.

B p o v Tr s i 0V, een tooneelwerktuig, waarmede de
donder werd nagebootst, het was beneden achter
het tooneel geplaatst, en bestond uit een ijzeren
ketel, waarin men steenen heen en weer schudde,
waardoor een geluid als dat van den donder ontstond, 't welk onder de holle vloer van het tooneel voortrolde en daardoor nog versterkt werd.
Brontes, z. Cyclopen.
Bruchêum, z. Alexandria.
Bru.eteri, Bpo►uxTapot, volk in Germanië dat
tusschen de Lippe en de Eems woonde (TAC. ANN.
1, 60.), zoodat hun gebied een gedeelte besloeg
van het teutoburger woud terwijl het in het N.
door de Noordzee begrensd werd; zij hadden
alzoo noordwestelijk Germanië ingenomen (TAC.
ANN . 13, 56. EIST. 4, 21. 5, 18.). Gelijk zoo vele

germaansche stammen, namen zij deel aan de

bevrijding van Germanië van het juk der Romeinon door Arminius. Evenwel schijnen de Romeinen door latere oorlogen meer invloed bij hen

—

Bruttium.

gekregen te hebben, daar zij op hurnc grenzen
vestingen aanlegden en hun eenmaal zelfs een
koning opdrongen (PLIN . EP. 2. 7.). Ook later,
nog ten tijde van Constantijn bleef hun naam bekend. Beroemd was hunne priesteres en waar
een toren aan de Lippe-zegstrVlda,in
woonde (TAC . RIST . 4, 61.).
Brundusium of Brundisium, Bp vT 1acov, t. Brindisi, na Tarente de belangrijkste
stad van Calabrië, aan een kleinen inham der
adriatische zee, met een voortreflijke haven. Waar
geen oorspronklijk grieksche-schijnlkwaBrud.
stad, wat ook blijkt uit de italiaansche beteekenis
van den naam (Brentesium, hertekop), doelende
op de haven met hare landtongen. Aan deze
voortreflijke haven, die met alle winden voor schepen toeganklijk was, heeft Br. zijn aanzien te
danken (CAES. B. c. 1, 25.). De Romeinen hamen
de stad in 245 v. C. zonder tegenstand in en coloniseerden haar, onder Sulla werd zij zelfs vrij
van belasting. De appische weg eindigde hier,
vanwaar men gewoonlijk naar Griekenland overvoer. Honig en wol worden als de hoofdvoortbrengselen van deze landstreek genoemd. Hier
stierf de dichter Virgilius op zijne terugreis uit
Griekenland in 't jaar 19 v. C,
:Hrutt%'um, i1 Bpz rtk , landschap van Italië,
dat de zuidelijke punt van het schiereiland besloeg,
van drie zijden door de zee, in het N. door Lucanië, begrensd, waar de rivier de Lans, en van
daar in een regte rigting op Thurii, de grensscheiding -vormt. De Apennijnen loopen tot aan
de sicilische zeeëngte door het land en eindigen
in verscheiden voorgebergten, aan de oostkust
Crimisa, Lacinium, Coeinthum, aan de
zuidkust Zephyrium, Pronnont. Herculis,
aan de westkust het seyllaeïsche voorgeb e r g t e. De voornaamste toppen van de Apen
zijn hier de M. Clibanus en het S i 1 a w o u d.-nije
Onder de onaanzienlijke rivieren verdienen melding op de westzijde de Metaurus en Laus,
op de oostzijde de Crathis en Neaethus. I)e
veeteelt was hier uitmuntend. Een bijzonder
voortbrengsel was het pek uit het Silawoud. De
oudste bewoners waren de 0 e n o t r i ë r s, bij welke
ook S ie u l i zich gevoegd hadden ; vervolgens
kwamen er stammen der Lucaniërs bij (445 of
356 v. C.), die den naam B r u t t i i kregen. Zij
bewoonden meestal het binnenland, terwijl de kusten door grieksche coloniën bezet waren. Ten
gevolge van den tweeden punischen oorlog werden de inwoners, die zich bij Hannibal hadden
aangesloten, aan de Romeinen onderworpen en
het land geraakte in verval. De merkwaardigste
steden zijn (beginnende langs de oostkust in het
N.) : Roscianum, Petelia (1lszriMa), tegenwoordig
Strongoli met ruïnen, bekend door hare dappere
verdediging tegen Hannibal in 216 ; C r o ton
(KpóTrcuv), t. Crotone (z. a.) ; Scylacium (Exx''XX I Ttov), t. Squillace, door Atheners gesticht, 1 mijl
van de gelijknamige golf; L o en i E p i z e p h y r ii
(Aoxpol 'E nEquptoc),
z
met twee sterkten, bloeijende
handelstad in 683 v. C. door Locriërs gesticht, in
hetzelfde jaar door Dionysius verwoest, later herbouwd, beroemd door haren wetgever Zaleueus en
een rijken tempel van Proserpina. Op de westkust R h e g i u m (`P lYcov), t. Reggio (z. a.), S c y l1 a e u m, aan het gelijknamige voorgebergte en bij
het smalste gedeelte der zeeëngte ; M e d a m a
(Mflaµa), V i b o met den bijnaam Valentia, Tc-

Bruttius Sura-Burgundi.
rina ( ept'va), Tennesa (1'au46a) of Tempsa, een
der oudste ital. steden, volgens sommigen het koperrïjke Ternesa van Homerus ; Clampetia (ap.-jt-ssta). In het binnenland : Consentia (t. Cosenza)
aan den Crathis, oude hoofdstad der Bruttiërs;
P a n d o s i a aan de rivier Acheron, waar Alexander van Epirus den dood vond, in den romein schen tijd reeds verdwenen ; M a m e r t i urn.
Bruttius Sura, B f&LTCO; Zo^Uppas, overwon
in 't jaar- 88 v. C. Metrophanes, veldheer van
Mithridates, als ook Archelaus bij Chaeronea
(PLUT . BULL. 11.) en keerde daarop weder naar
Macedonië terug in zijne oorspronklijke betrekking van 'Legaat van Saturninus.
Brutus, z. Ju n i a yens.
Bryges, Brygi, Bpuyot, macedonische volk stam noordwaarts van Beroea, die nog ten tijde
van de perzische oorlogen daar woonde (HDT .
6, 45 .). Een gedeelte zou naar Klein-Azië ver
zijn (7, 7l.), een ander naar Illyrië.
-huisd
Bubassus, Bu[aaao;, oude stad van Carië,
oostwaarts van Cnidus, naar haar is de bubassische golf genoemd (HDT . 1, 174. oviD . MET . 9,
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ning Porus, en aldus genoemd naar zijn van
ouderdom gestorven strijdros (ARR. 5, 19, 4. 29,
5.). - 2) Kaap in Argolis aan de hermionische golf.
Bueephalus, PouxgcpaXo;, het beroemde
paard van Alexander den G., dat hij alleen had
kunnen temmen en sedert als rijpaard behield en
nog na zijn dood (z. B u e e p h a 1 a) vereerde. Het
was afkomstig uit Thessalië, alwaar waarschijnlijk
een bijzonder ras dezen naam droeg (PLUT . ALEX .
6, 61. CURT. 6, 5, 19.).

BucoliCi , z. Theocritus.
Budini, Bouó1voc, volgens Herodotus (4, 108.)
een talrijk volk, met blaauwe oogen en vuurroode
kleur; zij hadden een houten stad Gelonus, waar
tempels van hellenische goden aantrof,-inme
want de (3elonen waren oorspronklijk Hellenen.
Velen hebben de B. voor Germanen gehouden.
Herodotus (4, 122 en v.) stelt hunne woonplaats
aan de overzijde van den Tanaïs, 15 dagreizen
van de Pains Maeitis . Geschiedkundig zeker is
niets omtrent hen te bepalen.

Bulis, Bouts, 1) corinthische havencolonie

niet ver van de baai van Anticyra in Phocis op
644.).
de grenzen van Boeotië, vrij hoog gelegen, wier
Bubasfis, Bou f3aaTt;, dochter van Isis en bevolking leefde van de vangst van purpermosOsiris, aegyptische godin, met een kattekop, zoo sels. - 2) Een Spartaan die zich met Sperthias vrij
veel als Artemis de godin der maan. In de stad
aanbood om door zich voor zijn vaderland op-wilg
Bubastis werd jaarlijks ter harer eere een vrolijk te offeren den toorn var_ den ouden heros Talthybius
feest gevierd, waar een buitengewone menigte te verzoenen, dien de Spartanen door het vermnenschen naartoe stroomde (HDT . 2, 60, 137, moorden der perzische gezanten hadden op zich
156. OVI.D. MET. 5, 325 --331 .),
geladen (HDT. 6, 48.). Doch koning Xerxes, tot
Bubastus of Bubastis, Boóf3aaTo;, hoofd wien zij zich begeven hadden, om zich aan zijne
een district aan den oostelijken oever van-stadvn wraak over te leveren, zond hen weder naar huis
den bubastischen Nylarm, met een fraaijen tempel terug, dewijl hij de Spartanen van hunne schuld
der godin Bubastis (HDT . 2, 59, 67.). In de om- niet wilde bevrijden. Nu was de toorn van Tal
streken werd den ionischen en carischen huurlintegen de Spartanen verzoend, doch rustte-thybius
gen van Psammetichus land aangewezen. Nadat nog op het geslacht der beide gezanten, die zelf
de stad in 352 v. C. door de Perzen onder Me- wel gespaard bleven, doch wier zonen, Nimnon veroverd was, geraakte zij al meer en meer colaus en Anaristus, een geruimen tijd later (430)
in verval.
op een gezantschap naar Azië door den thraciMucci a, een horenvormig muzijkinstrument, schen koning Sitalces aan de Atheners verraden
dat veel op een waldhoren gelijkt, van metaal en door hen gedood werden (HDT . 7, 134-137.
(OVID. MET. 1, 33 5.), ook door herders (VARR. R. THUC. 2, 67.).
R. 2, 4. 3, 13.) doch het meest in het leger geBulla, een platte gouden stift, die naar oud
bruikt (cie MUR . 9.). In het leger werd daarmede
gebruik door de kinderen der aanzien-etruscih
het teeken gegeven voor het aflossen der wachtaan een koord om den hals werd gedragen-lijken
posten, zoowel bij nacht als bij dag, verg. v i g i l i a e. (PLIN . 28, 4, 7. Cie . VERR. 1, 44, 58.).
Moest het leger tegen den vijand oprukken, dan
Bupálus, z. beeldhouwers.
liet de veldheer voor zijn praetoriuna door de
Buprasium, Bounpaacov, oude, vroeger zeer
buccinatores daartoe het teeken geven. Zoo twee aanzienlijke stad der Epeërs in het holle Elis,"
veldheeren met hunne legers vereenigd waren, aan de rivier Larissus, later te niet gegaan (HOM .
.

dan was het Bene eer, bij wien dat signaal (classi- IL . 2, 615.).
cum z. a.) gegeven werd (cAEs. B. C. 3, 82.). TeBurdi ésla, aan den westelijken oever der
gelijk met het betrekken van de eerste nacht- Garumna, zeer oude stad van de celtische 13itur i w acht, 's avonds te 6 ure, viel in vroegere tijden ges Vibisci (t. Bordeaux), aanzienlijke handels
het begin van den maaltijd in de veldheerstent in,
een hoofdzetel van de wetenschappen-plats,er
vandaar dat dit signaal ook tevens het toeken en hoofdstad der provincie Aquitania secunda ; ge
was van den aanvang des maaltijds (POL. 14, 3.).
-borteplasvnd
dichter Ausonius.
Het einde er van werd op gelijke wijze bekend
Burger, Burgerregt, z. civitas, noXtgemaakt (TAC. ANN . 15, 30.). Hetzelfde gebruik Tsca.
heerschte ook bij de Macedoniërs (ATHEN. 4, 2.
Burgandi, Burgundiones, het eerst
12, 9.).

Bueeulae, leeren riemen, die om den helm
(verg. gale a) vast te houden onder den kin doorliepen, zij waren met een gesp bevestigd en met
metalen schubben bedekt ter afweering der vijandlijke slagen.
Bueepihala, BoutpaXa, 1) stad aan den
westelijken oever van den Hydaspes, door AlexanAlexander den G. gesticht na zijne overwinning op ko-

vermeld door Plinius (4, 14.) als een tak van den
vandaalschen of gothischen volkstam, wier oorspronklijke woonplaats tusschen den Oder en Weichsel
was. Ten gevolge van de groote bewegingen der
Vandalen, Alanen en Sueven, waarin zij medegesl eept worden, vestigen zij zich (413 n. C.) langs
den linker Rijnoever, dringen vandaar verder Z.
W. waarts voort en stichten omstreeks 465 n. C.
een rnagtig burgundisch rijk, dat zich in Z. 0.
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Burii--Cabira.

Gallië van het Juragebergte, tot aan de Middel
uitstrekte,-landschez,Cv nVoges
Hoofdsteden waren Genéva (Geneve) en Lugdunum
(Lyons).
Burii, Bo poc, een tot de Sueven behoorende
germaansche volkstam, die waarschijnlijk in Moravië en Silesië (TAC. GERM. 43.) tot in het tegen
Galicië hunne woonplaats hadden.-wordige
Reeds vroeg met de Romeinen bevriend, namen
zij deel aan de krijgstogten van Trajanus tegen
de Daciërs en ondersteunden Marcus Aurelius en
Commodus tegen de Marcomannen en Quaden
(DIO LASS. 71, 18. 72, 2.). Kort daarna echter
verschijnen zij als bondgenooten dezer volken tegen de Romeinen.
Bursa, T. 11lunatius Plancus, als
volstribuun een vijand van Cicero, werd later door
hein geregtlijk vervolgd en moest in ballingschap
gaan, waaruit Caesar hem terugriep. Zijn broeder daarentegen was een vriend van Cicero.
]Busiris, Bouaipts, 1) volgens grieksche voorstelling een oud-aegyptisch koning, zoon van Poseidon en Lysianassa, dochter van Epaphus, die
ten gevolge eener godspraak vreemdelingen op
het altaar van Zeus zou geofferd hebben. Toen
Hercules op zijn togt van Libye naar Aegypte op het punt was ditzelfde lot te ondergaan,
verbrak hij zijne banden en sloeg den koning
dood (APOLLOD. 2, 5, 11.). -- 2) Stad in Bene
midden in Delta, aan den westelijken-denAgypt,
oever van den busiritischen Nijlarm, met een
prachtigen tempel van Isis, ter wier eere hier jaarlijks
een groot feest gevierd werd (IDT. 1, 59,61, 165.).

Bustuariii, z. gladiatores.
Bustum, z. ƒu n u s.
Butes, z. Eryx en Erechtheus.
]Buthrótum, Bouapwr6v, t. Butrinto met
ruïnen, bloeijende zeestad en later romeinsche coIonic op de kust van Epirus, tegenover Corcyra,
met een citadel en een haven Pelódes (IIrXwdr).
Buxentum, BouSsvrov, oorspronklijk Pyxus,

t. Policastro aan den Busento, stad in Lucanië
aan een gelijknamig voorgebergte in den noordelijken hoek der terinaeïsche golf, gesticht door
Messana 467 v. C., sedert 195 rom. colonie; plaats
voor de overvaart naar Sicilië.
Bybliis, dochter van Miletus en Idothea; zij
stierf van brandende liefde voor haren broeder
Caunus, die haar versmaadde. Uit hare tranen
ontstond eene bron (OVID. MET. 9, 446 en v.).
Byblus, Bu lrUos, in het 0. V. Gebal, van
daar t. Djebeil, oude stad in Phoenicië op eene
hoogte een weinig van de kust verwijderd, tusschen Tripolis en Berytus, hoofdzetel van de
Adonisdienst. De stad werd door eigen koningen
bestuurd (ARR. 2, 20, 1.), van welke Pompejus

den laatsten liet ter dood brengen. Zuidwaarts door
de Adonisrivier daarvan gescheiden, Iag Oud-Byblus.
Bijgeloof, z. tooverij.
Byrsa, z. Carthago.
Byssus, boomwol, door de Romeinen minder
tot kleedingstof gebruikt dan wol. Meermalen
wordt b jssus voor linuin genoemd en omgekeerd,
dewijl beide stoffen zeer op elkaar geleken.
Byzaeium, Bu:áxtov, het middelste gedeelte
van Africa propria, of van het vroegere gebied van
Carthago ; het landschap grensde ten Z. aan Libye,
ten 0. aan zee, ten N. aan het noordelijk gedeelte van A. P. of Zeugitána, ten W. aan Numidië en was zeer vruchtbaar en rijk in voort
Onder de steden zijn de voornaamste:-brengsl.
Hadrumeturn, Leptis minor, Thysdrus, Sufetula.
Byzantium, B4vrtov, door de Milesiërs
onder Byzas, 651 v. C., aan den zoogenoemden
gouden horen (Xpuaóxxzpu;), die een voortreflijke
haven vormde, op twee heuvels gesticht, tusschen
de Propontis en een inham van den Bosporus. Bij
den aantogt van Xerxes verlieten de inwoners
hunne stad en trokken naar Mesambria aan den
Pontus. Door de Perzen verwoest (EDT. 6, 33,)
verhief de stad zich echter spoedig weder na hunne
nederlagen, vooral door de medewerking van den
Spartaan Pausanias en was weldra weder eene
belangrijke zee- en handelstad van 40 stadiën
omvang. De spartaansche invloed moest in den
peloponnesischen oorlog een tijd lang voor dien
van Athene wijken ; ten tijde van Philippus wierpen de Byzantijnen zich echter geheel den Atheners in de armen, en deze hielpen hen zoo
krachtdadig tegen den koning, dat aan de Atheners uit dankbaarheid het burgerregt verleend
werd (340 v. C.). Ook verdedigde de stad zich
met nadruk tegen het voortdringen van hare thracische naburen en bloeide vooral door haren
graanhandel, welke bloei nog meer toenam, toen
de Romeinen haar niet alleen hare wetten lieten
en haar een aanzienlijk gebied in Pontus afstonden, maar haar ook een gedeelte lieten van de
aanmerklijke opbrengsten der tollen van de zeeengte. Nu werd de stad ook versterkt. Ver
leed B. echter door de verwoesting-schriklj
van keizer Septimius Severus in 196 n. C., tegen
wien zij voor Pescennius Niger partij had gekozen.
Eerst onder Constantijn den G. herrees zij weer
(330), die door er verscheiden heuvels bij te
trekken er een tweede stad der zeven heuvelen
van maken wilde, en welke toen als nieuwe prachtige residentiestad Constantinop ó lis (KovóTav'rcvou7toXts) genoemd werd (t. Constantinopel of
Istamboel). De stad, die nu versterkt en in 14
wijken verdeeld was, besloeg een omtrek van 1
geogr. m.

C.
Cabália, KaÇ3aXfa, klein gewest in KleinAzië, in verschillende tijden werd het tot Phrygië,
Lycië of Pisidië gerekend. Vier steden vormden
er eene tetrapolis, die later door de Romeinen
werd ontbonden. Herodotus (7, 77.) noemt de
inwoners KnPr Ve; Mriiovss.
Cabillónum, bij STRABO Ku[ uAX vov, stad
der Aeduers aan den Arar in Gallia Lugdun.,

hier hielden zich vele romeinsche negotiatores op
t. Chalons sur Saone (CAES. B. G. 7, 42, 90.).
Cab>ira, ra Kc 3npx, later Diospolis of Sebaste geheeten, stad in het zuidoostelijke Pontus,
130 stadiën van den berg Peryadres, eene der
hoofdsteden van Mithridates, bij welke de koning
door Lucullus geslagen werd in 't jaar 71 v. C.
(PLUT. LUC. 14.).

;

Cabiri----Caecilii.
Cabirii, Kd(3stpot, grieksche godheden van zeer
duistere beteekenis. Hun dienst was inheemsch
in het thebaansche land, en zij werden in het bij
vereerd.-zonder bötischPlagen
Waarschijnlijk waren zij oorspronklijk godheden
van de vruchtbaarheid der aarde van ondergeschikten rang, die zich aan Demeter en Hermes
aansloten. Van Boeotië verspreidden de Pelasgen
zich, ten tijde der dorische volksverhuizing naar
Lemnos, Imbros, Samothrace en andere plaatsen,
en bragten de dienst der Cabiren derwaarts over.
4p Lemnos werd zij niet die van Hephaestus ver
hier waarschijnlijk te beschouwen is-enigd,
als de god van het onderaardsche natuurvuur met
scheppende kracht. In verbinding met de natuur
zijn de Ca--godhenDmtrHpasu
biren als dienende daemonen weldadig werkende,
zegenverspreidende natuurwezens; nadat echter
Hephaestus van een natuurgod een god van de
nijvere kunst geworden was, werden ook de Cabiren gelijksoortige wezens, zij werden de helpers
van de kunst van Hephaestus, (loch tevens werden zij ook op de bovengenoemde eilanden wegens
de nabijheid der zee reddende goden in storm en
zeegevaar, en als zoodanig verwisselde men ze
met de Dioscuren. De dienst der Cabiren in
Boeotië, die in de oudste tijden hier zeer bloeide,
bleef, sedert de verwoesting van Thebe door de
Epigonen, langen tijd verdrongen, totdat zij later
in den vorm eener geheimzinnige dienst weder
herleefde; liet meest beroemd werden echter de
mysteriën der Cabiren op Samothrace. Een later
schrijver noemt drie Cabiren : A x i e r u s, A x i oe e r sla en A x i o c e r s u s, waarbij als dienaar nog
kwam C a m i 11 u s (Cadmilus, Cadmus, de regelaar)
dien men voor Hermes hield.

Cacus, z. Hercules, c. 10.
Cadmëa, z. T h e b a e.
Cadmus, Kd o, zoon van den phoenicischen koning Agenor, en van Telephassa, broeder
van Europa, Phoenix en Cilix. Toen Europa
door Zeus geschaakt was, zond Agenor zijne zonen uit om haar te zoeken, met bevel niet terug
te keeren, voordat zij hunne zuster gevonden had-
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sche volk noemt zich dikwijls het geslacht der
Sparten. Dit groeijen uit de aarde geeft de autochthonië te kennen. Voor het vermoorden van
den draak moest Cadmus 8 jaren (een lang jaar)
Ares dienen, en daarna ontving hij van Athene
de heerschappij over Thebe en Zeus gaf hem
H a r m o n i a (de eendragt), dochter van Ares en
Aphrodite, ten huwelijk. Aan de bruiloft op de
Cadmea namen al de goden deel; Cadmus gaf
aan Harmonia als bruidgeschenk een sluijer (7re7 Xo;) en een halsketen, die hij van Aphrodite of
van Europa gekregen had, en waaraan ongeluk
verbonden was. In Samothrace, waar een gedeelte
der oude bewoners van Thebe ten tijde der dorische volksverhuizing gevestigd was en thebaansche
overleveringen en eerdienst zich met de inheemsche
vermengd hadden, vertelde men, dat Cadmus, na de
samothracische wijding ontvangen te hebben, hier
met Harmonia huwde, en dat deze eene dochter
was van Zeus en Electra, zuster van Dardanus en
Iason. Hunne kinderen waren : A u t o n o ë (moeder van Actaeon), I n o (moeder van Melicertes),
S e m e 1 e (moeder van Dionysus), A g a u e (moeder van Pentheus) en P o l y d o r u s. Later trok
Cadmus met Harmonia naaar Illyrië tot de Encheleërs, waar hij koning werd en de heerschappij
aan zijn daar geboren zoon I l l y r i u s naliet, nadat hij met Harmonia in draken veranderd in de
elysische velden verplaatst was. — Volgens de
vermelde sagen is Cadmus een Phoeniciër, en
Thebe een phoenicische volkplanting; ook maken
sommigen hem tot een Aegyptenaar. Intusschen
is aan de oudste grieksche dichters hiervan niets
bekend; eerst Herodotus maakt Cadmus tot een
Tyriër (2, 49. 1, 2.). Cadmus (de regelaar) was
oorspronklijk een thebaansche god, gelijk aan den
samothracischen Hermes-Cadmilus, en eerst in lateren tijd, toen men eene overoude verbinding van
Griekenland met het oosten begon aan te nemen en
er op uit was om grieksche godsdienst en grieksche beschaving als uit Aegypte en Phoenicië afkomstig voor te stellen, werd de sage geboren
van een Cadmus die uit Phoenicië (of Aegypte)
verhuisd een vreemde godsdienst instelde, het letterschrift, de bewerking van het metaal enz. leerde,

den. Cadmus, door zijne moeder Telephassa vergezeld, ging naar Thracië, waar deze stierf; daar- en over't algemeen een hoogere beschaving invoerde.
op begaf hij zich naar Delphi en ontving de godCaduceator en Caduceus, z. x-gij pu ^.
spraak, liet zoeken naar zijne zuster te staken,
Cadus, z. v a s a.

doch eene koe te volgen en daar, waar deze zich
nederlegde, Bene stad te stichten. In Phocis trof
hij in de kudde van Pelagon eene koe aan, zoo
als hem door het orakel was aangeduid, volgde
haar naar Boeotië en stichtte op de plaats waar
zij zich neervlijde, de stad Thebe, wier burg naar
hem Cadmea genoemd werd. Toen hij de koe
(aan de Aarde, aan Athene, aan Zeus) offeren
wilde, zond hij eenige gezellen naar een nabijgelegen bron van Ares, om water te halen. Zij werden
echter door den draak van Ares, een' zoon van Ares
en van (Demeter) de Erinys Tilphosa, die de bron
bewaakte, gedood, waarop Cadmus zelf naar de
bron ging en den draak velde. Hij zaaide zijne
tanden, waaruit gewapende mannen te voorschijn
kwamen, die tegen elkaar vochten en elkander op
5 na doodsloegen. Echion, (slangenman), Udaeus
(man uit den grond), Chtonius (man uit de aarde),
Pelor of Pelorus (de reus), Hyperenor (de geweldige). Deze verschriklijke zonen der aarde, de

Cadusii, Ka^oóatot, krijgszuchtige volkstam
aan de westzijde der caspische zee, ten Z. van
den Araxes in de medische provincie Atropatene,
die met hunne naburen in voortdurende vijandschap
leefden.
Cadytis, Mun
t , bij Herodotus (2, 159. 3,
5.) een stad in Palaestina, niet veel kleiner dan
Sardes. Welke stad door hem bedoeld wordt, is
twijfelachtig, waarschijnlijk Jeruzalem.
Caeeilii, eene uitgebreide en beroemde plebejische Bens, die vooral in de 3. eeuw v. C. tot
groot aanzien geraakte. 1) C. C a e c i 1 i u s M et e 11 us, consul in 251 v. C., veldheer tegen de
Carthagers in den eersten punischen oorlog op
Sicilië, waar hij echter uit vrees voor hunne olifanten geen slag waagde. Eerst Iater sloeg hij
Hannibal bij zijn aanval op Panormus (PoL. 1,
39, 40. Cie . REPL . 1, 1, 1.). Als Magister equitum
diende hij in 249 onder Regulus, in 245 werd hij
Pontifex maxinius; toen hij bij het redden van het
S p a r t i (gezaaiden) waren de stamvaders van den Palladium uit den brand van den tempel van
thebaanschen adel, en ook het geheele thebaan- Vesta het gezigt had verloren, genoot hij de on-
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derscheiding van zich naar den senaat te mogen laten dragen (cie. SCAUR . 2, 48 . VAL: MAX . 1, 4,
4.). -- 2) Q . Caecilius Metellus zijn zoon,

was consul in 206 v. C., dictator 205 (LIV. 29,
10. 31, 4.), gezant bij Philippus van Macedonië

in 185, bij de Achaeërs in 183 (I.iv. 29, 24.).
Cicero (BRUT . 19, 77.) prijst hem als redenaar. 3) L. Caecilius Metellus, broeder des vongen, die na de nederlaag bij Cannae aan vele
voorname Romeinen het voorstel deed om het
vaderland te verlaten, wat echter door Scipio werd
verhinderd (LIV . 22, 53.). In 't jaar 214 moest
hij voor zijn voornemen boeten, daar hij de schandelijke straf onderging, van onder de aerarii gebragt te worden (LIV . 24, 18.). In 't jaar 213
verkoos het volk hem echter tot tribuun. - 4)
M. Caecilius Metellus, broeder van Lucius,
was in 't jaar 208 aedilis plebejus, vervolgens
praetor, in 205 gezant naar Azië, om het beeld
der moedergodin van daar naar Rome te brengen
(Liv . 29, 11.). -- 5) Q. Caecilius Metellus
M a c e d o n i c u s, zoon van Lucius Metellus, als
praetor in 't jaar 148 overwinnaar van Andriscus
of Pseudophilippus van Macedonië (FLOR. 2, 14.),
vanwaar hij zijn bijnaam verkreeg. Daarna trok
bij tegen de Achaeërs, om eene den romeinschen
gezanten te Corinthe aangedane beleediging te wreken, en versloeg hen bij den pas van Thermopylae en bij Chaeronea, doch kon den oorlog niet
ten einde brengen. Als consul vocht hij in 143
tegen de Celtiberiërs. In 't jaar 131 werd hij de
eerste censor uit de plebejers, doch zijne gestrengheid verwierf hem vele vijanden. Attinius Labeo,
dien hij uit den senaat had gezet, vervolgde als
volkstribuun hem met zijne wrekende vijandschap
en wilde hem in 130 van de tarpejische rots werpen. Ook met den jongen Scipio stond hij op
geen goeden voet, doch vereerde na diens dood
de nagedachtenis van dien grooten veldheer. Als
bevelhebber streng jegens zijn leger, betoonde hij
zich tegen zijn vijand zacht

Clodius. --- 7) C. Caecil. Metellus Diadem t u s, consul in 't jaar 1.17, beijverde zich voor
de terugroeping van Metellus Numidicus uit zijne
ballingschap in 't jaar 99. Zijn bijnaam ontving
hij van den band (diadeina) dien hij, om een gezwel te bedekken, om het hoofd droeg (PLUT.
C ORIOL . 11.). -- 8) M. Caecilius Metellus,
consul in 't jaar 115, proconsul op Sardinië in
114. -- 9) C. Caecilius Metellus Caprar i u s (onzeker waarom), overwon als consul (113)
(TAC. GERM

ATT .

1, 18, 5. DIO CAss. 37, 50.). Met dezelfde

standvastigheid verzette hij zich tegen het voornemen van zijn neef en zwager Clodius, om tot de
plebejers over te gaan, ten einde volkstribuun te
kunnen

worden (cie. AX) ATT. 2, 1, 4.). Niet zoo

gelukkig was hij ten opzigte van de door Caesar
voorgestelde nieuwe akkerwet, waaraan hij moest
toegeven. Hij stierf plotseling in 't jaar 59, enn
zijne vrouw Claudia (dochter van Appius Clau-

dius Pulcher en van Caecilia Metella) lag onder verdenking hem vergeven te hebben. -- 11)
Q. Caecilus Metellus Nepos, broeder van
Metellus Celer, diende onder Pompejus in 't jaar
67 als legaat tegen de zeeroovers (FLOR. 3, 6.),
vervolgens in Azië, en werd in 63 volkstribuun.
Als zoodanig trad hij het eerst tegen Cicero op,
die juist consul was, en verbood hem, de bij het
nederleggen van het consulaat gebruiklijke rede
tot het volk te houden, zoodat Cicero bij die gelegenheid eenvoudig verklaarde, dat hij de republiek (tegen Catilina) gered had (CIC. AD PAM.
5, 2, 6 en v.

PLUT .

cic. 23.). In den verderen

loop van zijn tribunaat vervolgde Nepos Cicero
steeds met zijne vijandige gezindheid, vond echter

tegenstand bij den senaat, die Cicero's gedrag
en menschlievend; in goedkeurde. Al wat Nepos deed was in 't be-

den oorlog bezat hij beleid met sluwheid gepaard
(VELLEJ. 1, 11 . CIC. REPL. 1, 19, 31.). Bij zijnen
dood in 't jaar 115 liet hij (dIC . PHIL . 8, 4, 14.)
de volgende vier zonen na : 6) Q. Caecilius
Metellus Balearicus, overwon als consul de
bewoners der balearische eilanden die zeerooverij
dreven (van daar zijn bijnaam, FLOR . 3, 8.) en
bragt romeinsche colonisten derwaarts, 123 v. C.
In het jaar 121 hield hij een zegepraal (cie. FIN.
5, 27, 82.) en werd in 't volgende censor. Zijne
dochter C a e c i 1 i a Mete 11 a was de vrouw van
Appius Claudius Pulcher en moeder van den praetor Appius Claudius en van den volkstribuun P.

de Thraciërs

veroordeeling van R.abirius tegenwerkte, verzette
zich tegen de pogingen der aanhangers van Catilina in Boven-Italië (sAL . CAT . 42.) en verkreeg
als proconsul, zonder consul geweest te zijn, het
bestuur over de provincie Gallië. Eerst in 60
werd hij consul. Hij was gedeeltelijk om persoonlijke belangen Pompejus vijandig, daar deze
zijne vrouw, de schoonzuster van Metellus, verstooten had, gedeeltelijk uit staatkundige inzigten, daar
Pompejus de volksgunst najoeg, terwijl Metellus
tot de partij van den adel behoorde. Daarom
verzette hij zich ook tegen de akkerwet, die door
den tribuun Flavius ten gunste van Pompejus en
het volk was voorgesteld, met zooveel hevigheid
dat de wet niet verder ter sprake kwam (cie. AD

. 37.) en was censor met

Metellus Numidicus in 102 v. C. -- 10) Q. C a ecilius Metellus Celer, zoon van Nepos,
diende eerst onder Pompejus als legaat tegen de
Albanen aan den Caucasus in 't jaar 66 v. C.,
was 3 jaren later praetor, in welk ambt hij de

lang van Pompejus, dien hij gaarne tegen Cicero
zou gebruikt hebben. Maar ook zijn ambtgenoot
Cato werkte hem tegen in zijne geweldadige po
tegen den beroemden redenaar, het kwam-gine
zelfs tot feitelijkheden en Metellus moest zich
naar Pompejus begeven (PLUT. CAT. 26-29.).
Toen deze uit Azië terugkeerde vergezelde hem
Metellus en trad weder vijandig tegen den senaat
op. Daar Pompejus gunstig voor Cicero gestemd
was, gaf de consul Metellus zijne toestemming
tot Cicero's terugkeering uit zijne ballingschap
in 't jaar 58 (Cie. SEST. 23, 72.). Metellus verdedigde Clodius tegen Milo en onttrok hem aan
het onderzoek, later bevorderde hij zijne candidatuur naar het aedilisschap (cie. AD ATT. 4, 3, 4.)
en vertrok toen naar zijne provincie Spanje. In
't vervolg schijnt tusschen hem en Cicero eene
meer vriendschaplijke verstandhouding gekomen
te zijn. Als proconsul streed hij in Spanje,
welke provincie hem door Caesar, bij wien hij
zich aansloot, ook verder was afgestaan, met af^
wisselend geluk tegen de krijgshaftige Vaccaeërs
(57). --- 12. L. Caecil. Metellus Dalmati -

ens, zoon van Calvus en broeder van Metellus
Numidicus, kreeg zijn bijnaam van een oorlog tegen de Dalmatiërs, dien hij als consul in 149 v.
C. zonder Benig gevolg voerde. Als censor in
115 onderscheidde hij zich door gestrengheid jegens den senaat (cie . CLUEN T. 42 .119.). --- Zijne

Caecilii.
dochter 13 Caecilia Metella, trouwde in een
tweede huwelijk met Sulla, tot wien zij gedurende
de onlusten van Cinna in 87 de vlugt nam, juist
toen hij voor Athene stond. Sulla wreekte de
beleedigingen, haar door de Atheners aangedaan,
door eene strenge tuchtiging van de stad. Zij
stierf in 't jaar 81 ; nog voor haren dood liet zij
zich van Sulla scheiden (PLUT. BULL. 35.). -- 14)
Q. Caecilius Metellus Numidicus, zoon
van Metellus Calvus. Het eerste ambt door hem
bekleed, was dat van praetor. Als .consul voerde
hij in 't jaar 109 den oorlog tegen Jugurtha
(SAL. JUG. 43.), dien hij, na eerst de krijgstucht
in het romeinsche leger hersteld te hebben, het
eerst bij de rivier Muthul (t. a. p. 48 en v.) overwon en, toen de aangeknoopte onderhandelingen
tot niets leidden, in 't volgende jaar een tweede
nederlaag toebragt. Juist maakte hij zich gereed
om ook Bocehus, koning van Mauritanië, die met
Jugurtha verbonden was, aan te tasten, als de
tijding kwam van de benoeming van C. Marius tot
bevelhebber tegen Jugurtha. Zoo nabij zijn doel
verliet Metellus met billijke smart het tooneel
zijner groote daden (t. a. p. 82 en v.) doch genoot evenwel te Rome de eer van een zegepraal
(VELLEJ. 2, 11.). In 't jaar 102 was hij censor,
welk ambt hij streng waarnam, vooral tegen Saturninus, die in 't jaar 101 tot tribuun gekozen
een akkerwet voorstelde, waartegen hij zich verzette. Ilij ging in vrijwillige ballingschap, toen
Marius en Saturninus daartoe een voorstel gedaan
hadden (CIC. SEST. 47, 101. PLUT. MAR. 29. CATO
MIN. 32. FLOR. 3, 16.). Doch reeds in 't jaar 100
keerde hij terug, nadat ook zijne talrijke familie
ijverig daarvoor gewerkt had. hij was een man van
voortreflijke hoedanigheden, als veldheer streng en
voorzigtig, van groote bedaardheid van geest, die
zich zeer bekommerde over den treurigen toestand van zijn vaderland, dat destijds door woeste
partijdriften verdeeld werd. Hij stierf in 't jaar
91, volgens de overlevering aan vergift (SAL. JUG.
43, 82. CIC. DE oR. 2, 65, 263.). Ook wordt hij
als redenaar vermeld (Cis;. BRUT. 35, 135.). —
Zijn zoon 15) Q. Caecilius Metellus Pius
(daar zijne kinderliefde door dringende beden het
terugroepen zijns vaders bewerkte) versloeg in
89 v. C. als praetor de italische bondgenooten,
wees evenwel 2 jaren later, het bevel over het leger
tegen Marius van de hand en weigerde dit te aan
soldaten het verlangden, waar--varden,zols
op het leger zich ontbond en hij naar Africa aftrok. In 't jaar 83 sloot hij zich bij Sulla aan,
sloeg de partij van Marius in verscheiden gevechten in 't jaar 82, werd in 80 met Sulla consul en
voerde vervolgens den oorlog tegen Sertorius in
Spanje. In den beginne niet gelukkig tegen zijn
uitstakenden tegenstander, sloeg hij hem later meermalen, zonder den bijstand van Pompejus, die met
een tweede leger naar Spanje gezonden was. Na
den dood van Sertorius (72) keerde hij naar
Rouse terug en hield een zegepraal. Daarop werd
hij Pontifex maaimus en stierf waarschijnlijk in 't
jaar 64. (cie. ARCH. 4, 7, 5. APP. 1, 53. PLUT. MAR.
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de zamerszwering van Catilina(PLUT. Cie. 15.) en ver
heil toen hij als volkstribuun aangeklaagd-deig
werd. Zijn dingen naar het consulschap in 't jaar
53 mislukte, daarde destijds alvermogende Pompejus
alleen tot consul verkozen werd (PLUT. POMP. 54.).
`Veldra echter kwam Metellus Scipio in een naauwere betrekking tot den magtigen man, die zijne
dochter Cornelia trouwde (PLUT. POMP. 55.), werd
zijn ambtgenoot in het consulaat en trad nu op
als openbaar tegenstander van Caesar, terwijl hij
in 't jaar 49 bewerkte, dat Caesar zijn leger op
den bepaalden tijd zou afdanken, zoo hij niet voor
vijand van den staat wilde gehouden worden
(CABs. B. C. 1, 2.). Bij de verdeeling der provinciën verkreeg hij Syrië. Hier openbaarden zich
zijne lafhartigheid en hebzucht niet minder, dan
later in den oorlog tegen Caesar. Zelfs de tem
waren tegen zijne roofzucht niet beveiligd.-pels
In den burgeroorlog ontweek hij den strijd tegen
Caesars veldheer Domitius (CAES. B. C. 3, 36— 38.),
nam deel aan den slag bij Pharsalus (ald. 89.) en
trok van daar naar Africa, waar Cato hem het
bevel overgaf. Even als vroeger liet hij ook hier
zich met nietige twisten in, hoewel de toestand
van zijne partij eendragtig zamenwerken dringend
vorderde (PLUT. CAT. 57.). In plaats van zijn
leger te versterken, kwelde hij ook hier de inwoners der provincie en verhief zich met trots op
zijne daden voor dat Caesar verscheen, doch leed,
tot den slag gedwongen, de groote nederlaag bij

Thapsus (46) (HIRT. B. AFR. 79-S6.). Op de
vlugt naar Spanje werd hij door storm naar de
kust van Africa gedreven en door een veldheer
van Caesar gevangen genomen bragt hij zichzelf
om 't , leven (Cie. AD PAM. 9, 18, 2. FLOR. 3, 2,
68.). -- Zijne dochter 17) Cornelia Metella,
bij Lepida verwekt; na den dood van haren eersten
echtgenoot, den zoon van den rijken Crassus, die
met zijn vader in den parthischen oorlog sneuvelde
(53), huwde zij met Pompejus (PLUT. POMP. 55,
74.) in 't jaar 52, dien zij op zijne vlugt naar
Aegypte volgde. Na den moord van dezen door
den Aegyptenaar Achillas ging zij later, door
Caesar niet verhinderd, naar Italië. Plutarchus
(POMP. 55.) roemt haar als eene geestvolle vrouw,
die in de wiskundige wetenschappen niet onervaren was. — 18) Q. Metellus Creticus, een
ruw, streng soldaat, werd in 69 consul en nam
het voeren van den oorlog tegen Creta op zich,
waarin hij zich zoo gruwzaam tegen de bevolking van het eiland gedroeg, dat deze, tot wanhoop gebragt, aanbood zich aan Pompejus te
onderwerpen. Reeds had Metellus verscheiden
steden ingenomen (FLOR. 3, 7.), toen Octavius
en Sisenna, door Pompejus gezonden, verschenen,
zoodat Rorneinen tegen Rorneinen vochten, daar
Metellus, zonder zich aan de inmenging van Pompejus te storen, den oorlog rustig voortzette en
ook de steden, die reeds door de soldaten van
Octavius bezet waren, innam. Na 3 jaren was
Creta onderworpen (JUSTIN. 39, 5. vELLEJ. 2. 34
en v. cie. FL ACC. 13, 30.). Doch daar intusschen
de strijd met Catilina begonnen was en Metellus
daaraan deel nam, hield hij eerst in 62 een zegepraal. Met Pompejus leefde hij voortaan in
vijandschap, en verzette zich tegen de bekrachtiging van de door hem in Azië getroffen maatre -

42. SERT. 12, 19. POMP. 17. CARS. 7.). --- 16) Q.
Caecilius Metellus Pius Scipio, kleinzoon
van Caecilia, dochter van C. Macedonicus, die gehuwd was met P. Scipo Nasica, en zoon van P.
Cornelius Scipio Nasica. Geadopteerd door Q. gelen (VELLEJ. 2, 34.). --- 19) L. C a e e i 1 i u s MeMetellus Pius, kwam hij in de familie der Metelli. tellus, broeder van den vorige, zuiverde in 't
Cicero ontving van hem vele mededeelingen over jaar 70 het eiland Sicilië van zeeroovers en bever22
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derde weder de welvaart van het eiland dat door
de roofzucht van Verres zooveel geleden had (cle.
VERF . 3, 16, 18.). In lateren tijd deed hij daar
zijn best om Verres, aan wien hij verwant-entg
was, tegen verdere aanklagten der bevolking te
beveiligen (t. a. p. 53, 122.). Hij stierf in 't jaar
68, kort na het aanvaarden van zijn consulaat. 20) L. Cae-cilins Metellns weigerde als tri
aan Caesar het openbreken van het aerarium-bun
toe te staan (49 v. C.) (cAES. B. C. 1, 33. cie. AD
ATT. 10, 4, 8.), deze dreigde hem met den
dood, zoo hij langer weerstand bood. Caesar liet
hem daarom in 48 uit Rome verwijderen, waar
hij terug gekeerd was, na zich lang in Ca--hen
pun opgehouden te hebben. --- 21) Q. Caecilius
Bassus, in 't jaar 59 quaestor, was een aanhaiiger van Pompejus en vlugtte na den slag bij
Pharsalus naar Azië, waar hij de aanhangers van
Caesar onder S. Julius, stadhouder van Syrië.
door allerlei beloften op zijne zijde bragt en van
de Parthen hulp verkreeg. Twee bevelhebbers
van Caesar konden hem niet bedwingen, tot dat
Cassius in 44 de troepen van Bassos wist te bewegen tot hem over te loopen. Bassus zelf bleef
ongestraft (VELLEJ. 2, 69. CIC. DEJOT. 8, 23. AD

PAM. 12, 18, 1.). - 22) Q. Caecilius Niger,
uit Sicilië, tegen wiep Cicero de divinatlo in Caecilium hield, dewijl deze hem de aanklagt tegen
Verres ontnemen wilde om zelf tegen hem
als aanklager op te tred en. - 23) L. C a e c i l i u s
R u fu s, stiefbroeder van P. Cornelius Sulla, zocht
als tribuun een tegen dezen uitgesproken vonnis
(de ambitu) krachteloos te maken om hem den toegang tot ambten weder te openen (CIc. BULL. 22,
62.). Hij ondersteunde Cicero, toen deze zich
verzette tegen de akkerwet van Rullus (t. a. p.
23, 65.). Ook later maakte hij zich jegens hem
verdienstelijk, doordien hij de terugroeping uit
zijne ballingschap mede hielp bewerken. Destijds
(57) praetor, werd hij in een strijd met Clodius
gewikkeld, die hem haatte, juist omdat hij de bul
helpen opheffen (cie.-lingschapvCerod

C a e c i n i a S e v e r u s bedwong den opstand der
Dalmatiërs en Pannoniërs , onder de beide Bato's
(6 n. C.). Hij was een oud, beproefd krijgsman,
die aan 40 veldtogten deelgenomen en verscheiden
provinciën, het laatst in 14 en 15 n. C. Germanië,
bestuurd had (TAC. ANN. 1, 31 en v. 63 en v. 3,
33 .). - 5) A. Caecina Alienus, bevelhebber
van Galba, leed een nederlaag van Suetonius
Paulinus en won later den slag bij Bedriacunn
tegen keizer Otho (TAC . LIST . 1, 61 en v.). Toen
Vespasianus tegen den ongeschikten Vitellius de
wapens opvatte, droeg deze hem het dempen van
den opstand op, Caecina trachtte echter zijne troepen heimelijk voor Vespasianus te winnen; daarom
namen zij hem gevangen. Later in vrijheid gesteld
nam Vespasianus hem in genade aan, doch Titus
liet hem in 't jaar 75 wegens deelneming aan
eene zamenzwering tegen zijn vader ter dood
br engen SUET. TIT. 6.).
Caee' bus erger, landstreek in het zuiden
van Latium aan de cajetaansche golf en het fundaansche meer, moerassig, doch beroemd om zijn
voortref ijken wijn, welks bouw men reeds ten tijde van Plinius liet verwaarloozen.
Caelius inons, z. Roma.
Caeneus, Kce'izó;, een Thessaliër. De sage
vertelt dat een meisje Caenis geheeten, door Nep
een man, Caeneus, veranderd werd, Hij-tunsi
nam deel aan de calydonische jagt, aan den Argonautentogt, en aan den strijd der Lapithen en
Centauren. Daar Neptunus hem ook onkwetsbaar
gemaakt had, werd hij door de Centauren onder
een hoop van op hem geslingerde boomen begraven (OVID. MET. 12, 172 en v. 470 en v. viRG.
AEN. 6, 447.).

Caenina, oude sabijnsche stad in Latium op
den weg naar Tibur, die onder haren koning
Acron met Rome den eersten oorlog voerde, doch
de nederlaag leed en zich toen met haar ver
-enigd(Lv.1,9)
Caeparius, 1^L, een deelgenoot der zamenzwering van Catilina (cie CAT . 3, 6, 14.), die de
MIL . 14, 38.). - 24) C. Caecilius Statics slaven in Apulië opruide, later gevangen genomen
een zeer beschaafd Insubriër, die als slaaf naar werd hij in den kerker omgebragt (SAL . CAT. 47, 55.).
Caepio, 1) Q. Servilius, consul met C.
Rome was gekomen (gest. 168 v. C.), bewerkte
met grooten bijval grieksche blijspelen van Me- Laelius Sapiens in 140 v. C., verbrak het verbond
nander en a. De beschaafdste Romeinen deden met de Lusitaniërs en liet den dapperen Viriathus
hulde aan zijne verdiensten; van zijne talrijke door sluipmoord ombrengen. -- 2) C n. S e r v istukken bezitten wij slechts fragmenten. Volgens l i u s, bekend als gestreng censor in 126 v. C. -Cicero, die hem anders den grootsten blijspeldich- 3) C n. S e r v i l i u s, consul 106 v. C., voerde de lex
ter noemt (DE OPT . GEN. OR. 1, 2.) was zijn stijl judiciaria in (cie INV . 49, 92.), volgens welke de
hard en stroef (AD ATT. 7, 3.). Ook Horatius regters in gelijk getal uit den senaat en den rid(EP. 2, 1, 59.) en Quinctilianus (10, 1, 99.) prijzen derstand moesten gekozen worden. In 't jaar 105
door de Cimbren in Gallië geslagen en wegens pluahem .zeer.
Caeeïna, een geslacht afkomstig uit Vola- deringen aangeklaagd, stierf hij waarschijnlijk in de
terrae in Etrurië. -- 1) A. C a e c i n a, in .'t jaar gevangenis (v AL . MAA . 4, 7, 3.), z. S e r v i 1 i i. 69 door Cicero verdedigd in een regtsgeding we- 2) C. F a n n i u s, deelgenoot van de zamenzwering
gens eene erfenis van een landgoed. -- Zijn zoon van L. Murena tegen Augustus, die ook met hein
2) A. Caecina (cie. AD PAM . 6, 9, 1.) streed werd ter dood gebragt (SUET. OCT. 19 . TIB . 8.),
aan de zijde van Pompejus tegen Caesar, tegen z. Fannii.
Caere, bij de Grieken Agylla, t. Cerveteri,
wien hij ook een spotschrift vervaardigde waarom
hij verbannen werd, tot dat hij later, om begena- zonder twijfel door Pelasgen gesticht, een der 12
digd te worden, in 't jaar 48 een ander boek oude etruscische steden, bloeijend en sterk. In de
schreef (t. a. p. 6, 6, 8.). Cicero was hem zeer Aeneïs is zij de hoofdstad van Mezentius. Langenegen en stond met hem in briefwisseling; ook gen tijd stond zij met Rome in vriendschap en
schreef hij de etrusca disciplina (SEN. QUAEST. NAT. gemeenschap van godsdienstige gebruiken (van
2, 39.). - 3) Caecina Volaterranus werd daar caerimonïae), zij neemt daarom in den galliin 't jaar 41 door Augustus gebruikt bij zijne on- schen brand de gevlugte priesters en vestaalsche
derhandelingen met Antonius en stond bij hem in maagden op (LIP . 5, 40, 50.) en ontvangt daar
4) A.
evenwel met Rome in-vorhetbug;la
hoge gunst (CIC. AD ATT. 16, 8, 2.)
.

.

Caerites--Caesia silva.
vijandschap geraakt, verliest zij de helft van haar
gebied (t. a. p. 7, 19 en v.) en hare eigen jurisdictie, wordt een praefectuur en (onder Sulla) militaire colonie.
Caerites, heetten al de romeinsche burgers
die het jus sidfrayii misten. De naam komt van
de stad Caere, wier bewoners oorspronklijk door
hospitiuin publicum met Rome waren verbonden
geweest, maar na Minnen afval van Rome (LIV.
7, 20.) tot straf in afhanklijken toestand gebragt
waren en romeinsche praefecten kregen. Daarna
werden ook alle anderen dus genoemd, welke
tines sine snfragio waren. In engeren zin heetten
dus Caeriten, de buiten Rome wonende halfburgers, die te Rome in den census werden opgenomen en geen stemregt hadden. In ruimeren zin
heetten Caeriten ook die burgers welke door de
censors tot straf in de classe der Caeriten gebragt
waren. Voor deze allen bestond Bene afzonder lijke afdeeling op de censorslijsten, tabulae Coeni1u1fl geheeten, (GELL. 16, 10. STRAB. 5, 2. SCHOL.
AD HOR. EP. 1, 6, 63.).
Caesar. Gelijk de bijnaam der romeinsche
keizers Augustus, die oorspronklijk slechts de bedoeling had om hen te verheerlijken en boven
eer te bewijzen, terstond bij den eer--iTlenschjk
ste die hem droeg in zijn werklijken naam overging, vervolgens als door het regt van erfopvolging op elken opvolger werd overgedragen en
eindelijk sedert Vitellius den keizer als zoodanig
toekwam, zoo ging de naam : Caesar van de fannilie uit en beteekende 1) eiken prins van keizerlijken bloede, 't zij door geboorte of adoptie, die Benig
uitzigt had op een aanstaande opvolging (Cajns,
Lucius, Tiberius, Drusus, Germanicus, Britannicus en Nero ; en nadat de eigenlijke familie van
Caesar was uitgestorven : Piso, Titus en Domitianus, Trajanus enz.). Slechts Pertinax weigerde
voor zijn zoon den titel van Caesar tot aan zijne
meerderjarigheid, opdat hij niet zou bedorven
worden door den glans van den naam en de
hoop die hij opwekte, weshalve hij hem ook niet
aan het hof, maar bij zijn vader liet opvoeden
(DIO CASS. 73, 7.). Later beteekende deze titel
2) den keizer zelf (t. a. p. 46, 47.). Augustus
had namelijk onder den naam Caesar, als erfgenaam van de magt zijns adoptiefvaders, feitelijk de
heerschappij in handen, ook Tiberius weigerde alle
andere hanen, tevreden met dien van Caesar alleen, gelijk hij zich zelven noemt (t. a. p. 57, 7.). Toen
Otho zich tegen Galba Caesar opwierp (SUET. OTH.
I1.) zocht hij opzetlijk zijn meerder regt op den
troon door het aannemen van den naam Nero
uiterlijk te kennen te geven en kwam de toejuichingen des volks, dat hem als Nero begroette
(SUET. ald. 7. TAC. RIST. 1, 7 8.), te gemoet, dewijl hij
door dezen bijnaam de uitgestorven familie van
Caesar scheen te hernieuwen. Verg. echter nio
CASs. 64, 8. Ook Vitellius noemde zich daarom
niet Caesar, maar Germanicus, gelijk hij ook zijn
zoon denzelfden naam gaf. En dit was inderdaad
voor de Romeinen een welluidende naam, daar
de herinnering aan Germanicus, den zoon van
Drusus, nog levendig was, van wien men gezegd
had, dat hij, bij een langer leven, de vrijheid zou
hersteld hebben ; tevens gaf deze naam ook de
verwantschap te kennen met het huis van Augustus. Toen hij echter de heerschappij reeds verboren had, zocht zijn bijgeloof steun in het aannemen voor 't vervolg van den titel van Caesar (TAC.
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58.); doch de fortuin werd hem daarom niet
gunstiger. De soldaten van het Oosten, die noch
Otho Nero, noch Vitellius Germanicus genoemd
hadden, en geen anderen keizer kenden, dan die
ook Caesar heette, begroetten hunnen Vespasianus
terstond niet den naam Caesar (TAC. RIST. 2, 80.),
en de senaat liet weldra zijne bekrachtiging vol
Voortaan was nu de eigenlijke oorsprong-gen.
van den naam vergeten, en hij beduidde slechts,
dat de regerende keizer zoowel door afstamming
(limo CASS. 53, 18.) als ook in 't algemeen door
aangeboren mnajesteit waardig was, om erfgenaam
en bezitter der magt van Julius Caesar te wezen.
Caesar, C. Julius, z. Julia gens.
Caesaraugusta, vroeger Salduba, t. Saragossa, stad aan den Iberus in Hispania Tarra
-conesi,
sedert Augustus romeinsche colonie.
Caesarea, Kataapeta. Onder de menigte
steden van dezen naam, allen ter eere van den
een of ander romeinschen keizer aldus genoemd,
zijn vooral merkwaardig : 1) Caesarea, aan den
Argaeus, vroeger Mazhca, door Tiberius vergroot,
naar hem genoemd en tot de hoofdstad der romeinsche provincie Cappadocië verheven (EUTR. 7,
6.). -- 2) C. P a l a e s t i n a e, vroeger Stratonis
turns, t. Kaesarijeh; eerst een kleine havenstad
aan de middellandsche zee werd zij door Herodes
in 't jaar 13 v. C. vergroot en ter eere van Augustus Caesarea genoemd. Sedert was zij de zetel der romeinsche stadhouders en na de verwoesting van Jeruzalem hoofdstad van geheel Judaea
(TAC. HIST. 2, 79.). — 3) C. P a n é a s, insgelijks
in Palaestina in het landschap Peraea, aan den
voet van den Hermon, bij de bron van den Jordaan, door den tetrarch Philippus in 't jaar 3 v.
C. gesticht. -- 4) C. M a u r i t a n i a e, t. Shersj ell,
vroeger kleine phoenicische volkplanting Iol geheeten, door koning Juba II. uitgebreid en ter
eere van Augustus Caesarea geheeten. Sedert
keizer Claudius romeinsche colonie en hoofdstad
van de provincie Mauritania Caesariensis (DIO
CASS. 59, 9. EUTR. 7, 5.).
Caesarion, Kataapíwv, zoon van Caesar en
Cleopatra, geb. in 't jaar 47 v. C., verkreeg met
toestemming van Caesar dezen naam in plaats
van zijn oorspronklijken naam Ptolemaeus (SUET.
CAES. 52. PLUT. C AEs. 42.). Antonius begunstigde
hem wegens zijne betrekking op Cleopatra, benoemde hem tot mederegent over Aegypte en
verklaarde hem voor een zoon van Caesar tot
groote ergernis van Octavianus, die hem na den
slag bij Actium liet vermoorden (PLUT. ANT. 54. 81.).
C. Caesennnuus Paetus, veldheer van
Nero (61 n. C.) onder Domitius Corbulo in den
oorlog tegen Vologeses, koning der Parthen, werd
door dezen overwonnen, toen hij poogde de hoofd
Armenië, Tigranocerta, die door de Par--stadvn
then belegerd werd, te ontzetten, en moest een
schandelijken vrede sluiten, waarvoor hij na zijne
terugkomst door Nero met verachting werd behandeld (TAC. ANN. 15, S, 25.). Hij stierf onder
Vespasianus.
L. Caesetius Flavus, romeinsch ridder
en volkstribuun in 44 v. C. Hij was een tegen
behulp van den-standervC,ihmet
tributen Helvius Cinna liet afzetten en uit den
senaat stooten (PLUT. C AES. 61.).
Caesia, z. Minerva, onder Pallas.
Caesia selva, een bergwoud tusschen de
Lippe en Isala (Yssel) t. Weselerwoud of Hazen-

IIIST. 3,
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Caestus— Caledoiiiid

1, 50.). Den daar vermelden limes
a Tiberio coeptus beweert men bij de stad Dor
saltus obscuri in het Haardtgebergte-stend
tusschen de Lippe en de Ruhr ontdekt te hebben.
Caestus, z. gladiatores.
Caeus, K^íïxos, rivier in Mysië (t. Ak-Soe of
Bokhair), ontspringt aan den voet van den Temnus
in het landschap Teuthrania, neemt den Mysius en
Cétius op en na bij Pergamum door de vruchtbare
vlakte Kcixou nzolov gestroomd te zijn, ontlast
lij zich in de golf van Elaea (HDT. 6, 2 8. XEIc.

over de stad Troezen, svier ree er door gerortnd
wordt, met het kleine eiland S p h a e r i a, t. Damata, door een zandbank verbonden. In het asylum
van den thans in puin liggenden tempel van Poseidon, nam Demosthenes de wijk en bragt zich
door vergift om 't leven, waarna hij binnen den
heiligen omtrek begraven werd (FLUT . DEMOSTH .

een haven en een stad in Campanië (t. Gaëta)
genoemd waren (VIRG. AEN. 7, 1. OVID. MET. 14,

en v. OVID . MET. 12, 19 en v.). Volgens 't orakel zou hij sterven, als hij een beteren wigchelaar
ontmoette ; dit was Mopsus, dien hij in het woud
van den clarischen Apollo bij Colophon of in het
grynaeïsche heiligdom aantrof, en die hem in de
voorspellingskunst overwon. Calchas stierf van
ergernis of doodde zich zelf. In Daunië had hij
een heiligdom en orakel, waar men, slapende op
de vacht van een zwarten ram, de voorzegging
ontving.
Calehedon, KaXXriatov, minder juist Chalcedon, stad in Bithynië aan de Propontis, tegenover Byzantium, colonie van Megarensers in 675
v. C., aanzienlijke handelstad, verviel doordien
Nicomedes koning van Bithynië een gedeelte der
inwoners naar Nicomedië wegvoerde (140 v. C.).
Later heette zij Justinianéa en was de hoofdplaats
der provincie Bithynië of Pontica prima. Hier
was een beroemd orakel en een tempel van
Apollo ; ook was de wijsgeer Xenocrates hier geboren.
Calculator, gr. XoYcc^Trj^, een rekenmeester, rekensar, deels boek- en rekeninghouder in
de huizen der grooten (anders dispensator), deels

wou. (TAC. ANN .

29.).

Caleeuls, z. kleeding.
Calrhas, Kákyxs, zoon van Thestor uit
Mycenae (of Megara), de bekende wigchelaar, die
de Grieken naar Troje geleidde. Hij voorspelde
ANAB. 7, 8. ARR. 5, 6 en op m. p).
in Aulis den Grieken bij hun vertrek boe lang de
CaJ ta, voedster van Aeneas, of van Creüsa oorlog zou duren en verklaarde voor Troje den
of van Ascanius, naar welke een voorgebergte, toorn van Apollo (HOM . in. 1, 68 en v. 2, 300
441.).

Cajus, z. Gajus.
Calabria, KaXappla, naam van het schier eiland, dat zich van Tarente tot aan het japygische voorgebergte in een zuidoostelijke rigting
uitstrekte, en ook Messapia, Japygia, Salentina genoemd werd i ook wordt het dikwijls tot Apulia
in ruimeren zin gerekend (z. a.). De vertakkingen van de Apennijnen loopen tot de uiterste
punt, doch maken het land geenszins ruw -- i
veeleer is het vruchtbaar, oorspronklijk boschrijk —
slechts aan water is hier en daar gebrek. De hebouwing der tegenwoordige provincie Otranto is
over 't algemeen verwaarloosd. Bij de oude oscische bevolking kwamen illyrische volkplanters en
helleensche coloniën, uitgelokt door de voor den
handel zoo gunstige ligging. Vandaar treft men
hier ook belangrijke steden aan : Brundusium,
Hydruntum, Tarentum, Uxentum, Uria.
Caluls, KdXaïs, zoon van Boreas en Orithyia,
broeder van Z e t e s (Boreaden), beiden gevleugeld. Zij namen deel aan den Argonautentogt,
en toen zij bij Phineus in het thracische Salmi- onderwijzer in de rekenkunst, waarbij men een
dessus kwamen, bevrijdden zij hunne zuster Cleo- tafel of bord met lijnen gebruikte (tabula, abacus,
patra, die aan Phineus gehuwd, op aansporing
zijner tweede vrouw met hare zonen gekluisterd

was, gaven de regering aan de zonen van Phineus over en zonden hunne stiefmoeder naar haar
land Scythië terug. Of zij verlosten Phineus van
de Harpyien (z. a.). Volgens sommigen kwamen
de Boreaden bij de vervolging der Harpyien om,
of zij werden door Hercules in de nabijheid van
het eiland Tenos neergeschoten. Op Tenos waren hunne grafteekens, van welke het een door
Boreas door den wind werd bewogen.
Calamis, z. beeldhouwers.
Calanticca z. kleeding.
Calanus, KdXavoe., een der mogen. gymnosophisten of Brahmanen, die Alexander de G. in
Indië leerde kennen. Hij vergezelde den koning
naar Perzië en door eene hevige ziekte aangetast,
eindigde hij vrijwillig zijn leven op den brandstapel (cie. TUSO. 2, 22).
Caláthus, z. x d X ot 4J o C.
Calatóres, eigenlijk een soort van omroepers (van xaXEiv), bedienden om iemand te gaan
roepen of ontbieden (PLAVT .), bepaald de oppassers en bedienden der pontifices, die de orde bij
godsdienstige plegtigheden moesten handhaven,
doch ook in bijzondere omstandigheden het volk
tot de vergaderingen oproepen.
Calauria of éa, KaXcc pw , t. Poros, eiland
in de saronische golf op de argolische kust tegen-

(z. a.) HOR. SAT. 1, 6, 75.).

Calculus, vri po;, eigenlijk een steentje, zoowel in het schijfspel, als ook om te tellen en te
rekenen, van daar ook het rekenbord en de rekening zelf; bij stemmingen sprak de witte steen vrij,
de zwarte veroordeelde, vanwaar men diezelfde
uitdrukking ook op andere gelukkige of ongeluk
dingen toepaste. De gelijkheid van stemmen-kige
die insgelijks vrijsprak heette calculus Minervae,
dewijl deze godin bij het godengerigt over Orestes
door hare stem (po &Xlous) de vrijspraak
van den beklaagde zou beslist hetben.
Calda, een warme, waarschijnlijk gekruide
drank, uit wijn en warm water bestaande. Om de
calda te bereiden en warm te houden had men
afzonderlijke kannen of kommen met dubbelen
bodem, waarvan de onderste warm water of kolen bevatten kon.
Caldarium, -ae, z. b al n e u rn.
Cálédónii, of Cul^dónes, de bewoners van
het schotsche bergland ten N. van de golven van
Clyde en Forth, van celtischen oorsprong, in wier
gebied Agricola (z. a.) binnendrong en tot zoo
ver de grenzen van het romeinsche gebied uit
spoedig echter weder werden inge--breid,
trokken. I)e naam, door Ptolemaeus tot bet
noordwestelijke deel beperkt, is bewaard gebleven
in dien van Gaelen (Bergschotten) in wier dialect
Ossian schreef. De Pieten (celtische naam en

Calendae--Callias.
geenszins an het latijnsche pictus af te leiden)
zijn dezelfden als de Caled. de Schotten kwamen
later uit Ierland over. Hun voortdringen in de romeinsche provincie Britannië was Septimius Severus in het begin der 3. eeuw niet in staat om
op den duur te stuiten, in de 5. eeuw riepen de
Britten de hulp der Saxen daartegen in.
Calendae, z. jaar romeinsch.
Calenas, z. Fufius.
Cales, zeer oude ausonische stad in Campanië, naar men zegt door Calaïs gebouwd, door
(le ouden vermeld wegens den voortreflijken wijn,
die in de omstreken verbouwd werd (xoR. OD. 1,

20, 9.).
Caleti of Calétes, aanzienlijke volkstam
in Gallia Belgica (C AES. B. G. 2, 4. 8, 7.), in het
tegenw. Pays de Caux aan den mond der Seine.
Calétor, KuXrwp, zoon van Clytius, door
Ajax Telamonius geveld (HoM IL. 15, 419.).
Calidiu , 1) Q. C a I. bewerkte in zijn tribunaat in 't jaar 99 v. C., dat Metellus Numidicus
uit zijne ballingschap terugkeerde, waarvoor diens
zoon Pius hem hielp om het praetorschap te ver
(Cie. PLANO. 29, 69.). Uit Spanje-krijgen,80v.C
teruggekeerd, werd hij op eene aanklagt van knevelarij veroordeeld. -- Zijn zoon 2) M. C al i d i u s,
praetor in 57 v. C., beijverde zich met anderen
-oor de terugroeping van Cicero uit zijne ballingschap en beschermde later Milo. Hij trachtte den
oorlog tusschen Caesar en Pompejus te verhindeen, en sloot zich bij het uitbreken er van bij
Caesar aan, die hem het bestuur der provincie
Gallia Togata opdroeg, waar hij stierf. Verscheiden aangeklaagden werden door hem verdedigd,
o. a. Scaurus en Gabinius, tegen hem zelf werd
eens eene aanklagt van kuiperij ingesteld. Zijne
redevoeringen, die zich door zuiverheid van stijl
onderscheiden, worden zeer geprezen (cie. BRUT.

79, 274.).
Caliendrium, (nox. SAT. 1, 8, 48. met
het bijvoegsel alturn) een hoog kapsel bij de romeinsche vrouwen, naar het schijnt uit verschil
rijen krullen bestaande, ter vervanging van-lend
eigen haar; ook wel tot vermomming dienende.
Caligae, z. kleeding.
Calïgo, z. Chaos.
Caligula, C. Caesar. Deze romeinsche
keizer kreeg zijn bijnaam van zijne kleine soldatenschenen (caligae), die hij als knaap droeg,
daar hij gedurende de veldtogten zijns vaders Ger manicus, wiens jongste zoon hij was, zich in het
leger bevond en onder de soldaten opgroeide. Hij
werd den 31. Aug. 14 n. C., waarschijnlijk te Antium, uit Agrippina, kleindochter van Augustus,
geboren, kwam reeds als kind naar Germanië,
waar Germanicus het bevel voerde (SUET. CAL. 8,
9. TAC. ANN. 1, 41.), en vergezelde hem later naar
Syrië. Voor de vervolgingen van den invloedrijken staatsdienaar Sejanus beveiligde hem de
gunst die hij van Tiberius genoot. De twintigja
jongeling oefende zich tegenover het wan--rige
trouwen van den tyran, zoo zeer in de kunst van
veinzen, en wist zoo sluw zijn gevoel over het lot
zijner naaste verwanten te verbergen, dat de kei
niets kon te laste leggen, ofschoon hij-zerhm
geloofde de wezenlijke gezindheid van Caligula te
kunnen gissen (SUET. CAL. 11.). Hij verwierf zich
(Ie gunst van den veelvermogenden Macro en had
deel aan den gewelddadigen dood van Tiberius
(•rAc. ANN. 6, 45. SUET. CAL. '1 2.). De senaat en
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het volk, die Caligula ten opzigte van zijn karakter
geheel had weten te misleiden, riepen hem tot
keizer uit. Zijne eerste daden beloofden iets goeds,
hij schonk den moordenaars zijner bloedverwanten
vergiffenis, riep de bannelingen terug, herstelde de
regten des volks (SUET. CAL. 15, 16.) en betoonde
zich zachtaardig jegens vreemde vorsten, die aan
de Romeinen onderworpen waren; doch dit goede
begin was f, niet van langen duur. Nadat eene
zware ziekte zijn geest geheel en al gekrenkt had,
woedde hij even gruwzaam tegen zijne eigene
bloedverwanten als tegen zijne vrienden (SUET. t. a.
p. 23, 27.), wierp de edelsten onder hen den wilden
dieren voor, om zijn bloeddorst te bevredigen, onteerde vrouwen en meisjes, ja zelfs zijne eigene zusters
(ald. 24.), en hield zich ten laatste in zijn waanzin
zelfs voor een god, eischte nu in deze, dan in
gene godengedaante openbare vereering (ald. 52.)
en dreef zijne dolheid zoo ver, dat hij zijn lieve
wilde laten verkiezen (ald. 55.)-lingspardtocu
Daarbij verspilde hij de door zijne voorgangers
verzamelde schatten, plunderde ten laatste zijne
eigene onderdanen op ongehoorde wijze, en rolde
zich naakt op de aldus bijeengeraapte schatten
rond (ald. 42.). Eveneens ging hij te werk op
zijne reizen in de provinciën, dat ware strooptogten waren, en pleegde daarbij op het minste ver
gruwelen. Daar hij ook-moednafschuwlijkt
de eer van een zegepraal wilde genieten, rukte
hij met zijne troepen door Gallië op naar zee, liet
schelpen verzamelen en trok nu als overwinnaar
naar Rome terug. Doch hier viel hij spoedig na
zijne terugkomst door de hand van een sluipmoor dennar (24. Jan. 41), daar verscheiden bevelhebbers zijner lijfwacht tegen den bloeddorstigen tyran
eene zamenzwering maakten en hem omhragten

t. a. p. 56 en V. SEN. DE CONS. 18.).
Catia, z. drinkgereedschap.
Callatis, stad in Thracië aan den Pontus
Euxinus, oorspronklijk eene volkplanting van
Milete. Uit OVID. TRIST. 1, 10, 39. schijnt te
moeten volgen, dat zij door Megareusers gesticht
was; t. Kollat.
Callus, KuXX(as, naam van een der rijkste
en aanzienlijkste geslachten van Athene, waartoe
verscheiden personen met den nam
naam Hipp on i c u s behoorden, welke naam later in dat geslacht afwisselde, zoodat steeds de een Callias en
een volgende Hipponicus heette. 1) Hipp. verrijkte zich door het misbruik dat hij maakte van eene
mededeeling hem door Solon gedaan (PLUT. SOL. 15.)
met betrekking tot de verligting van den schulden
een rijk man behaalde de over--last.2)C1
winning in de pythische en olympische spelen en
kocht de bezittingen van den verbannen Pisistratus (EDT. 6, 24.). -- Zijn zoon 3) Hipp., bijgenaamd Ammon, zou zich de schatten toegeëigend
hebben die hem door een der naar Perzië weg
V. C.) toevertrouwd wa--gevordEtiës(490
ren. -- Zijn zoon 4) C a 11 i a s, was de rijkste
man van zijnen tijd te Athene (PLUT. ARIST. 25.),
en zou eens in een kuil schatten gevonden hebben , hem door een Pers aangewezen en later bij
Artaxerxes Longimanus of een zijner satrapen
over den (eimonischen?) vrede onderhandeld hebben (HDT. 7, 151. PLUT. CSM. 13.). -- Zijn zoon
5) Hipp. vermeerderde de van zijn vader geerfde schatten. Zijne vrouw verliet hein en trouwde
met Pericles, gelijk zijne dochter Hipparete met
Alcibiades in het huwelijk trad. Hij streed voor
(S[TET.
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zijne vaderstad in den peloponnesischen oorlog en
sneuvelde in den slag bij Delium in 424 v. C.
(THUC. 3, 91.). — Zijn zoon 6) C a 11. was een
ligtzinnig mensch, die in de handen van tafelschuimers verviel en riet hen zijn groot vermogen
verbraste; hij verstootte de Bene vrouw na de andere en leidde een zeer buitensporigen levenswandel. In 't jaar 392 V. C. diende hij onder Iphicrates in Corinthe en was vervolgens- gezant van
Athene te Sparta. In zijn laatste levensjaren was
hij zoo behoeftig, dat hij gebrek leed. -- Zijn
zoon 7) Hipp. was schoonzoon van Alcibiades. —
Een andere Call. zeker uit een andere familie,
sneuvelde bij Potidaea in 432 v. C., nadat hij reeds
in 445 den 30 jarigen vrede met Sparta had gesloten (THUC. 1, 63.). -- 9) Call. tyran van
Chalcis op Euboea omstreeks 350 v. C. beoogde de verovering van het geheele eiland met
behulp van den macedonischen koning Philippus.
Maar noch bij hem, noch in Thebe vond hij mede
voor zijn plan en wendde zich daarop-werking
tot Athene, waarmede hij vroeger (350) in oorlog geweest was. Demosthenes begunstigde deze
zaak uit vijandschap tegen Philippus, evenwel
kwam zij niet tot stand, ondanks de hem door
Athene bewezen hulp tegen de tyrannen, die in
verscheiden steden van Euboea door Philippus
waren aangesteld (DEMOST. DE con.. p. 282.). —
10) Call. blijspeldichter te Athene, die ongetwij•
fold tot de oude comedie behoort, tijdgenoot van
Cratinus en maker van 6 stukken. Door Athenaeus wordt aan een Callias, die bezwaarlijk een
ander kan zijn dan de blijspeldichter, eene l pccµ1 ce tori rpcertg)rita toegeschreven, een raadselachtig
gedicht. — i l) C a 1 I. een Syracuser, schreef een
geschiedkundig werk over de daden van koning
Agathocles tot aan zijn dood, 289 v. C., in 22
boeken, waarvan nog eenige fragmenten gevonden
worden.
Callíibius, KaUtNto,-, was bevelhebber der
Spartanen, die ter bescherming der 30 tyrannen
in 't jaar 403 te Athene in bezetting lagen (FLUT.
LYS. 15.).
Callicrates, KaUtxpc ri;. Er zijn verschei(len die dezen naam droegen, de belangrijkste
zijn : 1) een veldheer der Syracusers in den oorlog
tegen de Atheners in 416 v. C., die in den strijd
tegen Lamachus sneuvelde. — 2) Een Achaeër,
die 1000 aanzienlijke medeburgers aan de Romeinen verraadde en uitleverde. -- 3) Een grieksch
geschiedschrijver uit Tyrus in 't jaar 280 n. C.
die het leven van keizer Aurelianus beschreef.
Callicratidas, Kaa.Xtxparí6u-, een Spartaan,
werd in 't jaar 406 v. C. de opvolger van Lysander in 't opperbevel over de vloot, die op de kust
van Klein-Azië tegenover de Atheners was bijeen
zijn open en regtschapen hart, als-gebrat.Do
ook door zijne bekwaamheid verwierf hij zich
weldra de algemeene goedkeuring, hoewel zijn
standpunt, door de kuiperijen van de partij van
Lysander, niet gemaklijk was. Het gelukte hem,
den Athener Conon, na een verlies van 30 schel)en, bij Mytilene in te sluiten en de poging van
Diomedon, om hem te ontzetten, te verijdelen.
Intusschen hadden de Atheners om Conon te
helpen, eene vloot van meer dan 150 zeilen afgezonden die zich tusschen Lesbos en het vaste
land bij de Arginusische eilanden legerde. Met
120 schepen (50 had hij ter bewaking van Conon
achtergelaten) wilde C. nu een nachtlijken aanval
,

beproeven, doch een onweer verijdelde het plan,
en den volgenden morgen lag de sterkere vijand
vloot tegen hem over ten strijde geschaard.-lijke
Zich voor de overmagt terug te trekken, hield hij
strijdig met zijne eer ; hij waagde daarom den
slag, die nog geenszins ten nadeele der Lacedaemoniërs beslist was, toen C. door een ongelukkigen
val van zijn schip in zee het leven verloor, hetwelk het verslaan van den linkervleugel der Lacedaemoniërs en eindelijk hunne vlugt ten gevolge
had (XEN. HELL. 1, 6, 13 en v.).
Callidromus, KUX áí2p opoe, een gedeelte
van 't Oetagebergte bij Thermopylae in Locris,
met een kasteel, t. Cumaeta.
Callifae, stad der Hirpini in Samnium, door
Livius (8, 25.) in den Samniten- oorlog vermeld,
misschien het tegenw. Carife.
Callirnaehus, haXl,flJ.uXo , uit het beroemde
geslacht der Battiaden van Cyrene, leefde te
Alexandrië, waarheen hij door Ptolemaeus Philadelphus in het museum geroepen was en omstreeks 260 v. C. opzigter der koninklijke bibliotheek werd, welke betrekking hij tot aan zijn dood,
240-230 V. C., waarnam. Hij was een man van
zeer uitgebreide geleerdheid, die zoowel door zijne
mondelinge voordragt als door zijne geschriften
een grooten invloed op tijdgenoot en nakomeling
uitoefende en voor een der grootste geleerden en
dichters der Alexandrijnen gehouden werd. Onder zijne leerlingen telt men de beroemdste geleerden van dien tijd, zooals Eratosthenes, Aristophanes van Byzantium, Apollonius Rhodius en a.
Hij zou meer dan 800 werken deels in proza, deels
in poësie geschreven hebben. Van de laatste bezitten wij nog 5 epische hymnen en een hymnus
(op het bad van Pallas) in elegische versmaat en
dorisch dialect, zonder groote poëtische verdien
maar belangrijk voor ons om de groote-sten,
daarin vervatte geleerdheid. Wat hij in zijne
epigrammen leverde, waarvan wij nog bij de 80
over hebben, en in de elegie is veel voortreflijker.
De Romeinen stelden zijne elegiën zeer hoog
(QUINCT. 10, 1, 58. OVID. EX PONT. 4, 16, 32.) en
gebruikten ze als modellen. (Eene navolging is
de coma .Berenices van Catullus, en ook de 20.
Heroïde van Ovidius is gevolgd naar de „ Cydippe"
van Callimaclius). Wij bezitten slechts brokstukken. Tot de verloren gedichten van C. beliooren
de Ai"rta en epische gedichten, die eene
menigte mythen en oudheidkundige onderwerpen
behelzen. In 't algemeen muntte hij in zijne gedichten minder uit door dichterlijk talent, dan
door zaak- en taalkennis en een kunstige voordragt (quamvis ingenio non valet, arte valet, ovla.
Am. 1, 15, 14.). Van zijne talrijke prozaschriften
van geschied- en taalkundigen inhoud waren voor•
al belangrijk de llíva ze- (Twv &v /t natas(a.
caXacl' rwv xcei :bv auvzypov)av) in 120 boeken,
een beoordeelende catalogus van den rijken boekenschat der alexandrijnsche bibliotheek, in beknopte
overzigten naar bepaalde vakken gerangschikt.
l)it werk is als liet begin der alexandrijnsche literatuurgeschiedenis te beschouwen ; door lateren
werd het aangevuld en met ophelderende aan
voorzien.
-teknig
Callimédon, Kaa,Xt. wv, atheensch redenaar. Daar hij tot de macedonische partij behoorde, nam hij in 't jaar 322 v. C. na den opstand van Athene tegen Macedonië de vlugt en
werkte door zijne toespraken mede tot den lami-

Callinus--- Calpurnii.
schen oorlog. Antipaters overwinning bragt hem
in zijne vaderstad terug, totdat hij later bij gelegenheid der veroordeeling van Phocion, in wiens
lotgevallen hij gewikkeld was, weder vlugten
moest (PLUT. PHOC. 27, 33 . DEMOSTH. 27.).
Callinus, z. elegie.
Calliope, z. M u s a C.
Calliphon, Ka?,. tpcbv, grieksch wijsgeer die
dikwijls door Cicero (DE FIN . 2, 6, 11. 5, 8, 25.
TIJSC. 5, 30, 85.) vermeld wordt. Hij trachtte
het beginsel van het genot (7^r(iv-r^, voluptas) met
dat der zedelijkheid (xnXoxi^'al}ír^c, honestas) te ver
daarin des menschen bestemming te-enig
vinden.
Calliirrhoi , KnXXtppó^, 1) dochter van
Oceanus en bij Chrysaor moeder van Geryones
(HESIOD. THEOG . 981.). -- 2) Dochter van Achebus, z. A l c m a e o n. — 3) Dochter van Scamander, vrouw van Tros, moeder van Ilus en Ganymedes. -- 4) Calydonisch meisje, bemind door
Coresus, priester van Dionysus. Daar zij haren
minnaar versmaadde en Dionysus daarom op ver
zijns priesters de inwoners met waanzin-zoek
strafte, moest op bevel van 't orakel Callirrhoë
ter verzoening van den God door Coresus geofferd
worden; doch deze, op nieuw in liefde ontbrand,
offerde zich zelven op liet altaar in hare plaats, en
Callirrhoë bragt zich zelve om 't leven bij eene
naar haar genoemde bron. — 5) z. A t li e n a e
onder Attica.
Callistlhenes , KaUta^Mvr^ ;, omstreeks 360 v.
C. te Olynthus geboren, een naauw bloedverw ant
van den wijsgeer Aristoteles, van wien hij- te zam en met Alexander den G. onderwijs ontving.
Daarna leefde hij te Athene, waar hij zich voor namelijk op geschiedenis toelegde. Toen Alexander de G. zijn togt tegen Perzië ging ondernemen, vergezelde hem C., doch toen Alexander later, door vleijers bedorven, de kruipende vereering
van zijnen persoon volgens perzische gewoonte
verlangde, weigerde C. zich aan dat gebruik, als
den Griek onwaardig, te onderwerpen en haalde
zich daardoor de ongenade des konings op den
hals (CURT. 8, 5.). Daar zijne vrijmoedigheid en
strenge zeden, als ook zijn ruw gedrag den koning steeds meer mishaagden, liet de koning den
makker zijner jeugd, onder voorwendsel van deel
aan eene zamenzwering, uit den weg rui -nemig
in 327 v. C. (PLUT. ALEX. 52 en v.). Hij-men
schreef `EXArivtm't in to boeken, 1 cu'
.srovc',A, en
buitendien IIIp^cx 1, over den togt van Alexander
den G., alles in eenigziiis rhetorischen stijl. Ook
wijdde hij zich aan de beoefening der natuurkundige geschiedenis, waarvoor hij door den omgang
met Theophrastus gedurende zijn verblijf te Athene
een groote voorliefde had opgevat.
Callisto, Ku). ?.ta rw, dochter van Lycaon, of

van Ceteus, of van Nyctens, uit Arcadië, jageres
en gezellin van Artemis, bij welke Zeus Areas
verwekte. Door de nijdige Hera of door Zeus,
om haar voor Here te verbergen, in eene beerin
veranderd, werd zij door Artemis dood geschoten
en door Zeus onder den naam Arctus onder de
sterren geplaatst. Of, toen Areas op de jagt zijne
moeder in de gedaante eener beerin juist wilde
neerschieten, veranderde Zeus beiden in sterren,
Areas in den Arcturus. Het graf van Callisto
bevond zich in Arcadië, 30 stadiën van de bron
Cruni, op een heuvel, waar de tempel van Artemis CaIlisto (de schoonste) stond. De eigen-
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schappen van de arcadische Artemis Callisto zijn.
in Callisto tot een afzonderlijk zelfstandig persoon
geworden.
Callistrátus , KakMarpceToy, 1) beroemd
atheensch redenaar uit Aphidna, wiens welsprekendheid in Demosthenes de liefde voor deze kunst
opwekte. Als veldheer voerde hij het bevel in
377 v. C. met Timotheus en Chabrias, in 373
met den laatste en Iphicrates; (J trachtte echter
onderhandelingen over den vrede aan te knoopen
en tot dat einde ging hij te gelijk met Callias naar
Sparta. Zijne redevoering over Oropus, dat de twistappel tusschen Athene en Thebe was, bragt Demosthenes in verrukking en verwierf den redenaar
een welverdiender roem. Latere onaangenaamheden met zijne medeburgers dreven hem naar Macedonië in ballingschap, waaruit hij zonder verlof
terugkeerde en toen ter dood werd gebragt, 363
v. C. — Een andere 2) Callistratus nam in
413 v. C. deel aan den togt naar Sicilië en snenvelde in den slag aan den Assinarus (THUG. 7,
84.). — 3) Callistratus, een Alexandrijn, omstreeks 1.50 v. C., leerling van Aristophanes van
Byzantium, was een der naauwkeurigste uitleggers
der oude schrijvers, waaronder voornamelijk Homerus, Aristophanes, Pindarus en anderen genoemd
worden.

Callium, K 9),tov, bij Livius (36, 30.)
C a 11 i p o 1 i s, aetolische stad aan den voet van den
steilen Coraz.
Cape, z. Abyla columna.
Callixenzis, K?.Ai wo;, een Athener, wist
het atheensche volk te overreden om de veldheeren, die bij de Arginusen zegevierend gestreden
hadden, ter dood te veroordeelen ; spoedig daarop,
toen liet volk over zijn vonnis berouw kreeg, ontging hij wel een gelijk lot door de vlugt, doch
stierf een vrijivilligen hongerdood, toen later na
zijne terugkomst de verachting des volks op herd
rustte, 303 v. C., (XEN . HE LL . 1, 7, 8 en v).
Calor, rivier in Samnium, t. Calore, stroomt
langs Beneventum en valt in den Vulturnus.
Ca1ónes, door de ouden zelf afgeleid van
cala, xXv, een stuk hout, stok of knods (hun
wapen); in 't algemeen last- of paardenknechten,
slav en die tot hout dragen of andere gemeene
diensten gebruikt werden, in 't bijzonder in het
leger tros - of treinsoldaten, die in den beginne
slechts door de tribunen en centurio's mogten medegenomen worden, doch later zoozeer in aantal
vermeerderden, dat zij ook aan den strijd deel
narren (cie. N. n. 3, 5, 11. HOR. SAT. 1, 2, 44.
6, 103. EP. 1, 14, 42.).

Calpurnii, een plebejisch geslacht, in ver
gesplitst. 1) C alp u mu i us F 1 a m--scheidnfalë
m a, krijgstribuun in het leger van Atilius Calatinus, redde door zijne zelfopoffering het romein
leger van den ondergang (GELL. 3, 7.). —-sche
2) C. Calpurnius Piso, vocht in den slag bij
Cannae, raakte gevangen en werd door Hannibal
over het uitwisselen der gevangenen naar Rome
gezonden (Liv. 22, 61.). In liet vervolg bekleedde
hij verscheiden ambten. — ;) C. C a l p u rn i u s
Piso, overwon in 't jaar 186 v. C. als propraetor
de Celtiberiërs en Lusitaniërs (Liv. 39, 42.), hij
stierf in ISO. — 4) L. C a l p. Piso F r u g i, volkstribuun in 149, verkreeg om zijne regtschapenheid
dezen bijnaam, een man van groote onbaatzuchtigheid, overwon als consul in 133 de oproerige
slaven op Sicilië, was een tegenstander van C.

Calumnia--Calydnae.
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Gracchus en schreef annalen, die Livius raadpleegde
(cie. VER1. 4, 49 . OFF . 2, 21. VAL MAX. 2, 7, 9.). —
Zijn zoon 5) L. C al p. P i s o F r u g i vocht onder
zijnen vader in Sicilië en stierf in Spanje, over
welke provincie hij het bestuur had. — 6) L.
Calpurnius B e s t i a, tegenstander van Gracchus, was in 121 volkstribuun (Cie . BRUT . 25.),
voerde als consul in 't jaar 111 oorlog tegen Jugurtha, in den beginne met voordeel, doch sloot
later een nadeeligen vrede. Ten tijde van den
marsischen oorlog schijnt hij de eischen der bondgenooten te hebben bevorderd, en verliet daarom
in 't jaar 90 v. C . Rome vrijwillig, toen de tribuun Varius voorstelde om een onderzoek in te
stellen tegen allen die dezen oorlog bewerkt had.

den (Cie. t. a. p. 34.). — 7) L. Calpurnius
B e s t i a, een zedeloos mensch, aanhanger van
Catilina, werd later door Cicero tegen eene aan
kuiperij verdedigd (ciC. COEL. 11.). —-klagtvn
8) C n. C a l p u r n i u s P is o, insgelijks een aan
(SAL. CAT . 18.), was later een-hangervCtil
tegenstander van Pompejus, vervolgens quaestor in
Spanje, waar hij door de inboorlingen, die hem
om zijne gestrengheid haatten, werd omgebragt. —
9) Cn. Calpurnius Piso, vocht onder Pompejus in den zeerooversoorlog, vervolgens tegen Jeruzalem in 67 v. C. Waarschijnlijk werd hij door
een zekeren Ptipius geadopteerd, waarom hij later
Pupius Piso heet. In het jaar 62 diende hij onder Pompejus in den oorlog tegen Mithridates en
werd in 't volgende jaar consul. — 10) C. C a lpurnius Piso Frugi, een man van groote
regtvaardigheid en daarom tegenstander van Ver
hij te gelijk praetor was; hij was-res,mtwin
ook vooral oorzaak van de terugroeping van
Cicero en huwde zijne dochter Tullia. — 11) L.
Calp. Piso Caesoninus, was een ten zijnen
tijde zeer invloedrijk man, daarbij geholpen door
den glans van zijn aanzienlijk geslacht, doch niet
vrij van hebzucht. Zijne dochter Calpurnia was

(TAC. ANN. 15, 59 .). -- 16) C. C a l p. Piso L i c i
ni an u s, werd door Galba tot zoon aangenomen
en tot zijn opvolger bestemd, doch spoedig daarna
door de soldaten der lijfwacht op aansporing van
Otho vermoord. Hoewel nog jong, was hij zeer
ernstig, standvastig en rein van zeden . (TAC . EIST .

1, 14 en v.). — 17) T. Calpurnius Siculus,
welligt geheimschrijver van keizer Carus, omstreeks
280 n. C., tijdgenoot van Nemesianus, dichter van
11 eclogae, waarin hij Virgilius navolgt, in een
vrij goeden stijl en niet verscheiden bevallige
schilderingen, hoewel niet vrij van de gebreken
van dien lateren tijd.
Calumnia, 1) in ruimeren zin, spitsvondig
voornamelijk regtsverdraaijing-hedncias,
en advocatenstreken; -- 2) in engeren zin de
misdaad van hem, die een onschuldige in een civiel- of crimineel proces met boos opzet vervolgt.
Om deze misdaad tegen te gaan, had men twee
regtsmiddelen ingesteld : a) actio of judicium calumniae, de klagt van den onschuldig aangeklaagde, die haar terstond na zijne vrijspraak tegen
den onregtmatigcn aanklager kon instellen. De

calumniator werd, zoo hij een valsche civile aan
ingesteld, uit kracht der lex Remmia ge--klagthd
brandmerkt; b) jus juranduin calumniae, de eed
van den aanklager, dat hij niet uit chicane ver
tegenpartij dat hij onschuldig-volgdena
was en meende regt te hebben.

Calva, z. Aphrodite.
Calvinu^r, 1) T. V e t u r i u s, consul in 't
jaar 321 v. C. werd niet zijn ambtgenoot Sp.
Posthnnrius door de Samniten onder C. Pontius
bij de caudijnsche bergpassen ingesloten en tot
een schandelijken vrede gedwongen (LIV. 9, 1-7.
APP ,

SAMN. 4, 2-7.). — 2) C. S e x t i u s, consul
met C. Cassius Longinus in 124 v. C., overwon

in het volgende jaar als proconsul de Salluviërs
in transalpijnsch Gallië, tegen welke de Massiliërs
romeinsche hulp hadden ingeroepen, en stichtte

de vrouw van Caesar, door wiens invloed bij in daar de naar hem genoemde colonie Aquae
't jaar :8 consul werd. Cicero, wiens tegenstan- Sextiae.
Calvisius, C. Calv. Sabinus, diende als
der hij was, velt over hem en zijn bestuur van
Macedonië een hard. oordeel (cie . PIS . 36.). In den legaat onder Caesar in 't jaar 48 in Aetolië, waar-

burgeroorlog tusschen Caesar en Pompejus hield
hij zich onzijdig (cAES. B. C. 1, 3.). Na den moord
zijns schoonzoons verzette hij zich koen tegen de
geweldenarijen van Antonius, ofschoon hij zich in
latere jaren bij diens partij aansloot. — 12) M.
Calpurnius Bibulus, z. Bibulus.— 13) Cn.
Calpurnius Piso, zoon van Cu. Piso, die onder Pompejus diende, was een tegenstander van
Pompejus, streed onder Brutus en Cassius in den
burgeroorlog en werd in 't jaar 23 door Augustus
tot consul benoemd, ondanks zijne bekende republikeinsche gezindheid. — Zijn zoon 14) C n. Ca lp u r n i u s P is o bestuurde Spanje met groote gestrengheid, kwam als praetor in Syrië onder verdenking van Germanicus vergeven te hebben, en
moest ten gevolge van de ontevredenheid van het
volk, die zich luide openbaarde, door Tiberius,
tegen wien hij de trots van zijn geslacht nimmer
verborg, voor den regter gesteld worden, waarna
hij, misschien niet zonder toedoen van den keizer,
op zekeren dag dood in zijne woning gevonden

uit hij de Pompejanen ver joeg, vervolgens in 45

in Africa, dat hij als provincie bestuurde. Na den
,noord van Caesar werd hij door Antonius daarin
bevestigd, doch kon er zich tegen den door den
senaat gezonden Cornificius niet handhaven (cAES.
B. C. 3, 34 en v. CIC . AD TAM . 12, 25, 1.). Later

diende hij in het leger van Octavianus, doch zonder geluk. -- 2) C. C a l v i s i u s S a b i n u s, consul
onder Tiberius, werd met moeite van eene tegen
hein ingestelde aanklagt vrijgesproken. Minder
gelukkig was hij onder Caligula, toen eene nieuwe
aanklagt tegen hem ingebragt werd, die hem tot
zelfmoord bragt.
Calvus, z. L i c i n i u s.
Calx, z. circus inaximus onder Roma.
Calyeadnus, KaXrha^vo;, rivier in KleinAzië, ontspringt op de grenzen van Isaurië, stroomt
door Cilicië en valt beneden Seleucia in zee; t.
Seleph of Ghink-Soe, dezelfde rivier, waarin Frederik I. Barbarossa in 1190 verdronk.
Calydnae, KaXuct, 1) twee eilandjes op de
werd (TAC. ANN. 2, 74. 3, 12. SUET. TIB. 15. CAL. kust van Troas, tusschen Tenedos en kaap Le2.). — 15) C. Calpurnius Piso, een man van ctum. — 2) Groep eilanden bij Cos, tot de Sporaeen edel karakter, was aan het hoofd eener tegen den behoorende, het grootste heette in 't bijzonhet leven van Nero gesmeede zamenzwering en der Calydna, later Calymna en was beroemd
stierf, nadat zij ontdekt was, een vrijwilIigen dood om zijn voortreflijken honig.

Calydon Campania
Cal yilon, KaXu tw, stad van Actolië, digt
bij den regter oever van den Evenus, benevens
Pleuron, de hoofdstad van liet land; zeer beroemd
ten tijde van Homerus (IL. 2, 640. 9, 589.), in
de sage bekend door de jagt van Meleager (z. a)
op het calydonische everzwijn. Nog ten tijde van
Caesar was zij versterkt (CAES. B. C. 3, 45.), doch
raakte onder Augustus in verval door het stichten
van Nicopolis. De bouwvallen der muren, poorten, der acropolis en van liet theater bestaan te-

genwoordig nog.
Calymna, z. Calydna.
Calynda, KclX'i , stad in Carië, wier in-

woners onder hunnen koning Damasithymus in
den slag bij Salamis aan de zijde der Perzen
streden (HDT . 1, 172. 8, 87.).
Calypso, z. Ulysses.
Camalodunum, (volgens opschriften, Camaldunum bij PLIN. 2, 77, 75., Camulodununa bij
TAO. ANN. 12, 32.) eerste romeinsche soldaten -co-
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mate te beteugelen (IIDT. 3, 30.). Op de tijding
van een opstand brak hij in 't jaar 522 met zijn
leger op, doch stierf te Ecbatana, een stadje in
Syrië, aan een doodlijke wond, die hij zich bij
het bestijgen van zijn paard door zijn eigen zwaard

toebragt.
Caménae, z. Mus a e.
Càmérinum, magtige stad in Umbrië op
de grenzen van Picenum, de inwoners heetten
Cainertes, t. Camerino, door de Romeinen ver
-overdnt cli
gemaakt.
Cameses, volgens romeinsche overlevering
een oude koning van Italië, broeder of medere gent van Janus, vandaar de landstreek Camesêne,
de stad Janiculum.
Camilla, dochter van koning Metabus uit
de stad der Volscen, Privernum, die door zijne
onderdanen verdreven, het meisje tot een krijg- en
jagtlievende dienares van Diana opvoedde. In
den oorlog van Aeneas tegen Turnus, stond zij
dezen bij en viel door de vuist van Arans (viRG.

lonie in l3ritannië, door keizer Claudius in 43 n.
C. aangelegd, en valida veteranoruin menu uitge- ABN. 7, 803. 11, 432-867.).
rust. De naam is bewaard gebleven in het teCainilii en Camillae, bedienden van
genwoordige Maldon bij Colchester.
beiderlei kunne, kinderen van vrije ouders, die
Camarina, Kav-apív^, stad op de zuidkust te Rome bij de offerdienst van den Flajnen Dialis
van Sicilië aan den mond van den Hipparis, t. en over 't algemeen bij godsdienstige plegtighedeit
Camarina, eerre colonie van Syracuse, in 598 v. als bedienden gebruikt werden.
C. aangelegd ( HDT. 7, 154 .), doch wegens ongeCamillus, z. Fu r i a g e n s.
hoorzaamheid door haar weder verwoest, waarop
Camirus, Krl;i.stpo,, dorische volkplanting op
Hippocrates van Gela haar herbouwde, zij werd de westkust van het eiland Rhodus en tot aan de
nimmer een stad van groot belang. In de nabij verovering van Rhodus de aanzienlijkste stad van
een verpestend moeras van gelijken naam.-heidlag liet eiland (HOM. IL. 2, 656. IIDT. 1, 144.). GeToen de bewoners dit wilden droogmaken, ant- j boorteplaats van den dichter Pisander.
woordde hun het orakel : µrd xívst Kuµuplvxv, ixlCampania, alter Campanus, KaµTravia, landvrTO; Y p ifJ.s&vwv. Zij hielden zich niet aan dien schap van Midden-Italië langs de Mare inferum
raad en baanden daardoor hunne vijanden den of Tuscurn, grensde ten N. W. aan Latium, ten
weg naar de stad. Zoo ontstond het spreekwoord: N. 0. en 0. aan Samnium, ten Z. 0. aan
µ (i 7ívit Ku;i.aplvav, van lastige en gevaarlijke din- Lucanië (grensrivier de Silarus), ten Z. W. aan de
gen die men beter doet niet te roeren (saay. AD zee (t. Terra di Lavoro) ; het noordelijke gedeelte
vIRG. AEN. 3, 700.).
van den Liris tot aan den Vesuvius bestond uit
Carnb) ni snontes, Kap?jo^J iox 1pv, het eerie vlakte, 10 m. lang en 4 m. breed, die aan
grensgebergte tusschen Tliessalië en Macedonië, de zijde van Samnium door takken van de Apen
6000 V. hoog (t. Voluzza) ; ten W. tot aan den
-nije,dbrgTfatnus,beLacmon (t. Mezzovo), ten 0. tot aan den Olym- g rensd werd. Aan de kust tusschen Cumae en
pus (t. Lacha).
Neapolis lag de berg G a u r u s en verder oostwaarts

de Vesuvius ; de belangrijkste voorgebergten zijn
M i s e n um (Punta di Miseno) en het proin. Minerin 429 v. C. op (nDT. 2, 1. 3, 2.). Om vee (Punta di Campanella) bij Sorventunl, tegen de zijnen vader en hem zelven aangedane belee- over het eiland Capreae. De voornaamste riviedigingen te wreken, rustte hij zich uit tot den ren zijn van het N. W. af: Savo (Saone), V u loorlog tegen Aegypte. Na de onderwerping hier t u r n u s (Volturno), C 1 a n i s (Clanio), die aan zijondernam hij een togt tegen de Aethiopiërs;-van nen mond het linternische meer vormt, S e b e t h u s

Cambyses, Kccp 3ó^rjs, zoon van Cyrus, den
stichter van het perzisclie rijk, volgde zijnen vader

deze mislukte uit gebrek aan levensmiddelen (IIDT. (Fiume di Maddalena) bij Neapolis, de S ar nu s
3, 17---26.). De togt door de libysche woestijn (Sarno) en de .v i l a r u s (Sele). De meeren zijn
eindigde met den geheelen ondergang van het le- allen uitgebrande kraters, Luerinus, Avernus en het
ger, dat onder het zand begraven word; het plan acherusische. Het land was in alle opzigten rijk
om Carthago te onderwerpen leed schipbreuk, en vruchtbaar. De bewoners waren, behalve griekdewijl de Tyriërs hens geene schepen wilden le- sche volkplantingen, de C a m p a n i, gemengd uit
veren. Nu koelde hij zijn wrok, die door een Ausoniërs, Tyrrheniërs en Samniten, welke beide
hem aangeboren wantrouwen en eene neiging tot laatsten vooral een tijd lang elkaar het bezit vals
wreedheid nog aangevuurd werd, aan de Aegypte- het land betwistten; in den noordelijken hoek bij
naren en hunne goden, vooral aan den heiligen Theanum de S i d i c i n i en in het Z. de P i c e nApis. Vele aanzienlijke mannen liet hij ter dood t i n i. De inwoners van Capua (Ka ró i), de grootbrengen, tempels verwoesten, priesters geeselen. ste en door handel rijke en weelderige stad, gaven
Daarenboven woedde hij in blinden, door dronken zich, door de Samniten in 't naauw gebragt, in
verhoogden waanzin tegen zijne eigene-schap 344 v. C. aan de Romeinen over, die in strijd
bloedverwanten en beste vrienden, en liet zijn met een met de Sarnniten gesloten verbond, de
eenigen broeder Smerdes ombrengen; slechts de smeekelingen aannamen (LIV. 7, 29-31.); hier
vroegere koning van Lydië, de reeds bejaarde
ontstonden de oorlogen met de Samniten,-dor
Croesus, vermogt zijne onstuimige woede eeniger- die ten voordeele van Rome eindigden. In den
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tweeden punischen oorlog sloten zich de Campaniërs, vooral de bewoners van Capua bij Hannibal (die hier de winterkwartieren betrok) aan,
waarvoor zij later streng getuchtigd werden, daar
70 der aanzienlijkste burgers ter dood gebragt, en
300 andere naar de gevangenis gesleept werden,
terwijl men een gedeelte in de latijnsche steden
verdeelde ; de overige burgers der stad werden
verkocht, slechts zij die geen burgers waren mogten in de stad blijven wonen, en Capua bleef geen
municipium meer; jaarlijks werd er een praefect,
om de regtspraak uit te oefenen, heengezonden
(LIV . 26, 16.). Ten gevolge van eene wet van Julius Caesar de agro Stellate et Canipano zouden
20000 burgers als colonie naar Capua gezonden
worden; als colonie herstelde zij zich aanmerklijk
en hield zich staande, zelfs nadat zij voor hare
gehechtheid aan Vitellins streng gestraft was (TAC.
BIST. 4, 3.). Door de volksverhuizing verwoest,
werd zij bij Casilinum als Nova Capua herbouwd.
Van de grootte der stad getuigen nog de overblijfsels van een amphitheater. De hier te huis
behoorende gladiatorenschool verwekte den slavenoorlog van Spartacus. De overige steden waren van het N. W. af, langs de kust : Vulturnum,

Candavii mantes, het gebergte dat 111yrië van Macedonië scheidt, in een zeer woest
oord, waarover de Romeinen de via Egnatia
leidden (CAES. B. C. 3, 11, 79. cie. AD ATT . 3, 7,
3. PLIN . 3, 23, 26.).
Candéla, de kaars, d. i. een met was of
talk omwonden bies, was het oudste middel van
verlichting, voor dat de olielampen in gebruik
kwamen, en bleef later slechts in de huizen der
schamele menigte in gebruik.
Candelabrum, oorspronklijk de kleinere
luchter, later de groote op den grond staande
kandelaarstander. De stof er van was hout, marmer, gebakken steen, edel . metaal, en de vorm
was zeer verschillend en dikwijls op de smaakvolste

schen groeide gras, dat een zeer gezocht voedsel
voor het vee was; t. la Crau.
Campi macri, µaxpol x^c i ;coy, een uitgestrekt dal tusschen Parma en Mutina (t. Val di
Montirone), waarin ten tijde van Strabo nog
groote volksvergaderingen gehouden werden, die
in de middeleeuwen op de roncalische velden bij
Piazenza werden voortgezet.
Campus Martins, z. Roma.
Canaee, Kavdxï, dochter van Aeolus en
Enarete. Wegens misdadigen omgang met haren
broeder Macareus werd zij door haren vader gedood of tot een zelfmoord gedwongen (OVID .
HER. 11,).

ontrouw .hij zich op boosaardige wijze gewroken
heeft door haar als eene ligtekooi en giftmengster
af te schilderen (EPOI). 5 en 17. SAT. 1, 8).
P. Canidius Crassus , een der veldheeren van Antonius, ten wiens gunste hij het leger
van Lepidus in Gallië, waar hij destijds (43)
diende, wist te stemmen en tot diens partij over
te halen. Toen Antonius den oorlog tegen de
Parthen (38) ondernam, overwon Can. de Arme
. ANT . 34.) en on--niërs,Ibe Ala(PLUT

wijze versierd.

Candidatus is hij die naar een openbaar
ambt dingt, dus geheeten naar de witte toga,
die hij aanhad wanneer hij zich bij den magistraat,
die de comitia, waarin de benoeming zou plaats
hebben, moest houden, aanmeldde (nonnen profiteri),
en wanneer deze verklaard had hem te willen
aannemen (rationem habere), dan stelde hij zich als
zoodanig aan het volk voor en vroeg de burgers
om stemmen (ambire).
Linternum, Cumae, Misenuln, Bajae, Puteoli, NeaCandidafus principis, z. quaestor.
Caneplaórae, Kavripópoc, heetten te Athene
Polis, Herculanum, Pompeji, Surrentum, Salernum;
in het binnenland : Teanum Sidicinum, Cales, Ca- meisjes, die in de plegtige optogten bij de Panasilinum, Calatia, Atella, Acerrae, Nuceria (z. de thenaeën, de feesten van Demeter en Dionysus
een korf niet de heilige gereedschappen op het
afz. art.).
Cainpanus Inorbils, (HOR. SAT. 1, 5, hoofd droegen, tot welke eer slechts meisjes uit de
62.) volgens de scholiasten hoornachtige uitwassen, eerste familiën werden toegelaten. Om hare beeene soort van wratten, vooral aan de slapen, die vallige houding werden zulke vrouwlijke gedaanten
voornamelijk in Campanië menigvuldig voorkwa - dikwijls door de beeldende kunst voorgesteld; beroemd waren de canephoren van Polycletus en
men.
SCOpas (CIC. VERu. 4, 3. PLIN. 36, 5.).
Campestre, z. k1eeding.
Canicula, z. sterrebeelden.
Campi lapidei, Ttsdfo-v X Dcuós;, eene vlakte
Canidia (of liever Gratidia), meisje uit Neavan 8 - 10 C] m. groot, met keisteenen ter dikte
van een vuist bedekt, niet ver van Massilia; daartus- polis, vroegere minnares van Horatius, op wier

Canae)itus, z. beeldhouwers.
Canaria, z. insulae fortunatae.
Canastraeum, de zuidelijke punt van het
macedonische schiereiland Pallene, t. Paillari of
Canistro, (HDT. 7, 123.).

Cancer, z. sterrebeelden.
Candace, Kav6clxr^, koningin van Aethiopië
(volgens , sommigen een gemeen naamwoord), die
onder Augustus haar rijk moedig verdedigde tegen
den romeinschen stadhouder van Aegypte, Petroni us.

Candaules, KavoauXT , ook My rsilus, een
ligtzinnig koning van Lydië, de laatste der afstatnmelingen van Hercules en Omphale, die de bekoorlijkheden zijner echtgenoote aan de blikken
van zijnen gunsteling Gyges (z. a.) prijs gaf, doch
dit niet den dood moest boeten (HDT . 1, 8 en v.).

derwierp het land tot aan den Caucasus. Minder
gelukkig was hij in 't jaar 36 tegen de Parthen. Bij het uitbarsten van den strijd tegen 0ctavianus, was hij een der aanvoerders, drong op
de verwijdering van Cleopatra uit het leger aan,
en had het bevel over de landtroepen, doch ver
geheim, toen de vloot van Antonius-liethn'
geslagen was en nam de wijk naar Aegypte (PLUT.
ANT . 63-68.); later liet Octavianus hem ter dood
brengen (VELLEJ. 2, 87.).
Caninefites of Canninefátes, een tot
de Batavieren behoorende volkstam, op een schier
Rijn, grenzende aan-eilandtuschz e
de Friezen. Zij werden door Tiberius overwon
stonden onder Caligula weder op-ne(4.C),
en namen later deel aan den opstand onder Civilis, waarin zij in 71 n. C. de romeinsche vloot
ver brandden (PLIN. 4, 29, 32 . TAO. ANN. 4, 73.
11, 18. RIST. 4, 15 en op m. p. VELLEJ. 2, 105.).
Caninius, 1) C. Caninius Rebilus, uit
een plebejisch geslacht, was gezant bij Perseus

Canis major-Capitis deminutio.
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bij wijze van gezang werd voorgedragen en wel
C. C an i di u s Re b i l u s, nam als legaat deel zoo, dat de tooneelspeler liet canticum dikwijls
aan Caesars veldtogten in Gallië, 53 en 52 v. C. slechts door mimiek en ligchamelijke bewegingen
(CAES . B. G. 7, 83.). Later (49) onderhandelde al gesticulerende vertoonde, doch de voordragt en
Caesar door hem met Pompejus. In de veldtog- het zingen aan een ander overliet, die door den
ten in Africa leed hij met Caesar eene nederlaag fluitspeler begeleid werd. In dit gedeelte van het
van Juba van Numidië, woonde vervolgens den romeinsche drama heerschte veel hartstogt en overslag bij Thapsus bij in 46, vocht daarna in Spanje drijving ; de rhythmus was zeer levendig, en de
en werd in 't jaar 45, toen de ambgenoot van maat zeer verschillend en afwisselend. In lateren
Caesar plotseling stierf, nog den laatsten dag con- tijd werden de cantica ook afzonderlijk, geheel
sul (cie. AD FAM. 7, 30, 1. PLUT. CAES. 58.). - van het drama afgescheiden, voorgedragen.
3) C. C a n i d i us Gallus, volkstribuun in 't jaar
Cantii, liet meest beschaafde volk van Bri56 en aanhanger van Pompejus, wied hij de rege- tannië, in den zuidoostelijken hoek van het schier
ling van de zaken in Aegypte wilde opdragen
aan het voorgebergte Cantium, t. Rams--eilandto
gate in liet graafschap Kent, met de steden : D u(PLUT. POMP . 49.). Met Cicero stond hij in goede
verstandhouding. In 't jaar 51 hield hij zich in brae (t. Dover), Durovernum (t. Canterbury),
Griekenland op, misschien als praetor. Aan den Leenanus portus (t. Lymne), Rutupiae (t.
strijd tusschen Caesar en Pompejus nam hij geen Ricliborough), D u r o b r i V a (t. Rochester), L o ndeel en stierf in 't jaar 43. -- 4) C a n i n i u s d i n i um (t. London ).
S a t r i u s, was een der huisvrienden van Cicero
Canuléjus, 1) C. uit een plebejische famien schijnt niet zonder invloed geweest te zijn . lie, stelde als volkstribuun in 't jaar 445 v. C. de
Met den woekeraar Caecilius (cie. AD ATT . 1, 1, wet voor, die het huwelijk tusschen Patriciërs en
3), den oom van Pomponius Atticus, had hij een Plebejers veroorloofde, als ook die, dat het volk
proces over verscheiden door hem op bedriege- de consuls uit beide standen naar goedvinden kon
kiezen (Liv. 4, 1.) ; deze ging echter toen niet door. lijke wijze gekochte goederen.
Canis majorenininor,z. sterreb eel d en. 2) M. C a n u 1 ej u s, stelde in 421 v. C. als volks
Cannae, Kávvac, t. Canne, vlek in Apulië,
voor (I,Iv. 4, 44 .). --tribuneakvdlg
op den regter oever van den Aufidas, bekend door 3) L. Canulejus Dives bestuurde in 171 v.
de groote overwinning van Hannibal in 216 v. C. C. Spanje als praetor. Daar de inboorlingen me(LIV . 22, 46 en v.).
nigvuldige klagten aanhieven over de hebzucht
Canóbus of Canipus, KuvwÇ3oc, stad van der romeinsche beambten, werd door hem, op last
Beneden- Aegypte aan een naar haar genoemden van den senaat, een regtbank van senatoren inNylmond, 120 stadiën ten N. 0. van Alexan- gesteld, om die klagten te onderzoeken. De aan
drië, op denzelfden landtong gelegen ; een kanaal
waren vrij in het kiezen van verdedigers.-klagers
verbond haar met het mareotische meer en Alexan- Canulejus bragt de zaak echter niet verder, dan
drië, tot op welks stichting zij de voornaamste dat twee praetoren in vrijwillige ballingschap ginhandelstad van deze streek was. De bewoners gen, waarna hij Spanje verliet (LIv . 43, 2.).
waren berucht om hunne weelde, die zij vooral bij
Caiiusium, Kavovamov, stad aan den regter
hunne groote feesten openbaarden; er was een Osiris- oever van den Aufidus, in Apulië, van griekschen
tempel met een orakel. De stad zou haren naam oorsprong, en volgens de legende door Diomedes
ontleend hebben van den stuurman van Menelaus gesticht (van daar campi IDiornedis, Liv. 25, 12.),
die hier begraven werd. Sedert de invoering van weshalve de inwoners ook nog bij Horatius (SAT .
het Christendom in Aegypte is zij te niet gegaan. 1, 10, 30.) bilingues heetten; in vroegeren tijd
Canon, xavW'v, eigenl. norma, rigtsnoer, mo- niet een bloeijcnden handel, later vervallen en
del; in 't bijzonder de naam van een meesterstuk eene romeinsche colonie. Hier verzamelden zich
van Polycletus, een lansdrager (^op'cpópo;) voor de overblijfselen van het bij Cannae verslagen leBij de alexandrijnsche taalgeleerden (z.-stelnd. ger (Liv. 22, 50, 54.).
Alexandria) werd deze naar gegeven aan het
Capaneus, z. Adrastus en Evadne.
register, waarin zij al de schrijvers opnamen die
Capëna, stad in Z. Etrurië aan den flaminivoor modellen konden gelden.
schen weg, vroeger dikwijls van Veji afhanklijk
Cantàbri, Kávra^poc, een woest, krijgshaftig (LIv . 3, 8.), later romeinsch municipium. Naar haar
volk in het noorden van Spanje, dat eerst door was een poort van Rome genoemd.
Augustus in den cantabrischen oorlog 25--19 V.
Capliä reus, ó Kapupeu;, kaap aan de Z.
C. volkomen onderworpen werd, en waarvan ook oostelijke kust van het eiland Euboea (t. kaap DoHoratius (oD. 2, 6, 2. 11, 1. 3, 8, 2.) meermalen ro), bekend door de schipbreuk van de grieksche
gewag maakt. Caesar (B. G. 3, 23, 26. B. C. 1, vloot op hare terugreis van Troje en later van de
28.) begrijpt onder hun land nog de geheele noor- 200 schepen der Perzen (HDT . 8, 7. VIRG. AEN .
delijke kust van Spanje tot aan de Pyrenaeën; 11, 260. SEN. AGAM . 558 .).
sedert Augustus bepaalde zich de naam tot het
Capita ant navim, een romeinsch spel,
land ten 0. van de Asturen, ten W. van de Va- waarbij een geldstuk (as sextantarius) in de hoogte
sconen (dus het tegenes. Biscaya, ten N. Burgos, werd geworpen, en naar mate een der zijden, met
ten W. Guipuzcoa). Steden waren: J u l i o b r i g a een Venushoofd of met een scheepsneb voorzien,
in het gebergte (t. Retortillo), C o n c a n a, Portus bovenviel, winst of verlies aanduidde (oviD . FAST .
Victoriae (t. Santona) aan zee, B 1 e n d i u m (t. 1, 239 . MACR. SAT. 1, 7.).
Santander) insgelijks.
Capite eensi, z. c e n t u r ía.
Cantliariis, Kdv-'apoc, 1) z. vasa. 2)
Capitis deminutio. Caput beduidt even
z. beeldhouwers.
als status de regtstoestand en omvat alles, wat
Canticum, was in de romeinsche comedic een persoon tot burger maakt. Deze toestand
en tragedie en ook in de Atellanen een soort van openbaart zich op drieërlei wijze als : vrijheid, buralleenspraak, die onder begeleiding van de fluit gerregt, en familie. Daarom onderscheidde men:
van Macedonië in 't jaar 170 v. C. (Liv. 43, 11). -
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1) status libertatis, volgens welken de menschen of vrijen zijn of slaven. Die de vrijheid
verloor, b. v. door krijgsgevangenschap of door
criminele straf, onderging de capitis deininutio
maxima, de grootste vermindering van den status.
2) status civitatis. Ieder die in 't romeinsche
rijk leeft, is of burger, of latinus of peregrines (z.
de art.). Al wie de civitas, burgerregt, verliest, b. v.
door ballingschap, ondergaat de cap. deminutio media.
3) s tatu °s familiae. Ieder mensch is of sui juris
of alienijuris d. i. hij is of pater familias (z. a.)
of van den huisvader afhanklijk. Ook diegenen zijn
sui juris, die, zonder huisvader te zijn, niet onder de
inagt van een ander staan, b. v. een kind, dat geene
orders, broeders of agnaten heeft, waarvan het
afhanklijk zijn kon. Wanneer iemand uit de eene
familie in eene andere overging en daardoor de
regten zijner eerste familie verliest, heet dit cap.
deminutio minima, b. v. bij adoptie of bij huwelijk
van een meisje door in manuur conventio (z. a.).
Capitolinus moans, z. Roma.
Capitolium, z. R o ni a.
Capitulum, z. c o l u m n a.
Cappadocia, Ka7ricc6oxia, op perzische opschriften Cathpaduk, bevat de oostelijke helft van
liet hoogland van Klein-Azië tot aan de rivier
:ii a l y s (Kisil-Irmak), westwaarts tusschen het
Taurusgebergte en den Pontus Euxinus, en werd
reeds door de Perzen in 2 satrapiën verdeeld, de
noordelijke langs den Pontus, de zuidelijke in het
binnenland. Het laatste deel, dat onder Alexander den G. als afzonderlijk rijk bestaan bleef, behield later alleen dien naam, en ook de romein
provincie Cappadocië strekte zich werklijk-sche
niet verder uit (hoewel er soms ook nog andere
deden bijgerekend worden). De zuidelijke landstreek bij den Taurus heette ook C a t a o n i a met
de hoofdplaats T y an a (bij Xenoph. /& va) en Cybistra; de oude hoofdstad M a z a c a werd ter eere
van Tiberius Caesarea (z. a.) genoemd, de westelijke grensstad G a r s a u r a kreeg den naam van

Caprieornus, z. sterrebeelden.
Caprotina of Capratina, romeinsche bij
-namvJuoedrNnaQictls(7Ju.)
die aan haar als feestdag gewijd was, ter herinnering eener list van Tutula of Philotis, ons door
Plutarchus (CAMILL . 33.) medegedeeld, waardoor de
Romeinen op de Latijnen een voordeel behaalden.
Dezen hadden namelijk van de Romeinen vrouwen
verzocht en toen deze slavin zich daartoe had
aangeboden, wees zij des nachts door het opsteken
eener fakkel den Romeinen den weg tot de vijand
legerplaats, die de Latijnen alzoo in den slaap-lijke
overrompelden. Verg . MACR. SAT . 1, 11. Dit
verhaal, dat zonder twijfel een fabel is, wordt
door anderen op verschillende wijze voorgesteld.
Capsa, 1) doos, kistje of kastje, in 't bijzonder ook de cylindervormige boekenhouder, z.
s c r in i m. — 2) Stad in het ooster. van Numidië, waar zich de schatkamer van Jugurtha bevond, zij werd door Marius verwoest, later door
de Romeinen herbouwd (SAL. JUG. 89, 91.), t.
ICafza.
Capsarius, een slaaf, 1) die in de baden
de kicederen der badenden bewaarde; 2) die voor
de kinderen zijns meesters dc schoolhoeken droeg
of zijnen heer met de capsa der boeken volgde.
Copt,, z. Minerva onder Pallas.
Capua, Kanuri, vroeger Vulturnunt, oude en
eertijds blocijende stad van Campanië (z. a.) met
ausonische en etruscische bevolking. Ondanks hare
vruchtbare omstreken en haren levendigen handel
en groote bedrijvigheid, kon de stad zich toch
niet tegen de krijgszuchtige Samuiten staande houden, 420 v. C. (LIv . 4, 37.). Toen zij later tegen
dezen cde Sidiciners bijstonden, moesten zij Rome
om hulp snieeken (Liv. 9, 29 en v.); in den 2.
punischen oorlog ging zij tot Hannibal over, waarvoor zij hard moest boeten (z. Campania). Sedert oefende daar een jaarlijks afwisselende rom.
beambte de regtspleging uit. De stad, niet zon-

der reden om hare verwijfdheid en zedeloosheid
Archelaïs. Plaatsen met merkwaardige oud -assy- berucht, geraakte meer en meer in verval. Julius
rische tempels waren C o m an a (tempel van Ar- Caesar zond ter harer opbeuring er eene colonie
temis Taurica, ook Anaetis, Enyo, Bellona gehee- heen; insgelijks Nero. De verwoestingen der

ten, cie. P. LEG. MAN . 9.) en Melitae, naar welke
laatste plaats de landstreek langs den Euphraat
Glen naam Melitëne droeg, die ook gegeven werd
aan eene door de Romeinen daar gebouwde ves-

Vandalen en Arabieren hebben er slechts bouw
overgelaten.
-valen
Capys, 1; ii , 1) zoon van Assaracus, bij
Themis was hij vader van Anchises. — 2) Togtgenoot
van Aeneas, naar wien Capua zou genoemd zijn (vIRG.

ting. — De hoofdrivier van het land is de I-I a 1 y s.
De bevolking behoorde tot den syrischen volkstam ABN. 10, 145. 2, 35.). — 3) Albaansche koning,
en werd door de Perzen Syriërs, ook witte nakomeling van Aeneas (viaG. AEN. 6, 768. LIV.
Syriërs (Asvx6n.poc) geheeten, in tegenstelling 1, 3.).
van de donkerkleurige bewoners van eigenlijk
Caraealia, Bassianus M. Aurelius AnSyrië. Zij waren beroemd om hunne dapperheid,
maar ook, even als de Cretensers en Cariërs, berucht om hunne trouweloosheid en omkoopbaarheid.
Capra , z. sterrebeelden.
Capraria, 1) eilandje tuschen Populonia en
de noordelijke punt van Corsica, t. (Japraja. -^
2) Een der insulae fortunatae.
Capreae, Katcpgat, klein eiland op de kust
van Campanië voor de golf van Puteoli, t. Capri,
hoog en rotsachtig, maar allerbekoorlijkft en met
een zacht klimaat (SUET . TIB . 40 . TAC. A1\TN . 4, 67.).
In de vroegste tijden woonden hier Teleboërs; later behoorde het eiland aan de bevolking van Napels, van welke Augustus het kocht, waardoor
Tiberius het in bezit kreeg, die hier, gelijk bekend
is, de laatste 7 jaren zijns levens doorbragt en
het eiland met prachtige gebouwen versierde.

t o n i n u s, zoon van C. Septimius Severus en van
Julia Domina (HERODIAN. 4, 1. DIO CASE . 77, 2.).
Geboren den 4. April 188 n. C., werd hij in 196
Caesar (SPART . 5Ev. 10, 14.), twee jaren later

Augustus, en in 202 consul. In het volgende
jaar trouwde hij op verlangen zijns vaders met de
dochter eens zeer rijken Romeins Plautilla, die hij
echter niet beminde (DIO cASS. 76, 3.). Caracalla,
aldus geheeten naar de gewoonlijk door hem gedragen gallische kleeding (t. a. p. 78, 3.) ver.raadde al vroeg een wreeden aard en gaf zich aan
de ergste buitensporigheden over, waarin hij door
zijn jongeren broeder Geta geëvenaard werd; evenwel heerschte er tusschen beide broeders zulk
een tweespalt, dat de daarover bekommerde vader hen dikwijls tot onderlingen vrede moest opwekken en zich eindelijk genoodzaakt zag, beiden

Caractacus—Carcinus.
reet zich te nemen, toen hij naar Britannië trok
om de van het Noorden in dit land binnendringende barbaren te tuchtigen. Caracalla maakte
van deze gelegenheid gebruik om zich, gedeelte
uit nijd tegen Geta, bij het leger bemind te-lijk
maken (t. a. p. 76, 14), stookte zelfs eene zamenzwering aan en veroorloofde zich, wat meer is,
gewelddadigheden tegen zijn vader, toen deze
plotseling in 't jaar 211 kwam te sterven, waar lbij Caracalla de verdenking eener vergiftiging
riet kon ontgaan (DIo CASS. 76, 15. SPART. SEV.
18.). Wel bereikte Caracalla niet geheel zijn
doel, daar het leger, uit liefde voor den voortreflijken Severus, hem slechts te zamen met zijnen
broeder als imperator wilde erkennen, weshalve
Caracalla, na een schandelijken vrede met de vijanden gesloten en zich in schijn met zijn broeder
verzoend te hebben, naar Rome terugkeerde, waar
hij na verscheiden vergeefsche pogingen in 212
Geta in de armen zijner eigene moeder vermoordde (vlo CASs. 77, 2. SPART. CAR. 2.). Het leger
won hij nu door gelduitdeelingen, liet alle aan
dienaren en vrienden zijns broeders om--hangers,
brengen (SPART. CAR. 3. GET. 6.) en gaf zich aan
de ongehoordste gruweldaden over. Vervolgens
trok hij op de avontuurlijkste wijze door de afzonderlijke provinciën van zijn rijk (213), voerde
schandelijke oorlogen met de grensvolken, gaf aan
alle inwoners van het rijk het burgerregt, om
zijne uitgaven te kunnen vermeerderen, aapte op
belagchelijke wijze Alexander den G. na, roofde
en plunderde, waar hij maar kon, en onderdrukte
zijne eigene onderdanen (DIo CASs. 77, 6 en v.)
op de gruwzaamste wijze. Van Europa begaf hij
zich naar Azië, waar hij verscheiden met Rome
verbonden vorsten verraderlijk behandelde en
voornemens was om de Parthen te beoorlogen,
en van daar naar Aegypte. Hier tuchtigde hij de
ligtzinnige bevolking van Alexandrië, die met hem
den spot had gedreven, door een groot aantal inwoners te laten neersabelen (t. a. p. 77, 22 en
v.). Daarop bedreigde hij de Parthen op nieuw
(216) met den oorlog, zij weken terug, en hij gaf
zich daarna den bijnaam van Parthieus. Zijne
dwaasheden en dollemansstreken moede, vermoord
bevelhebber der praetorianen,-dehmMacrinus,
op den terugmarsch in 't jaar 217 (DIO CASS. 77,
4 en v. SPART. CAR. 7.).
Caractacus, opperhoofd der Siltires in Britannië, voerde een ongelukkigen oorlog met de Romeinen en viel door verraad der koningin Cartismandua in hunne handen. Keizer Claudius liet hem
naar Rome brengen en behandelde hem met zacht
-heid,51n.C
(TAc. ANN. 12, 33 en v.).
Caralls, Kcipcû;, t. Cagliari, stad aan een
golf en voorgebergte van denzelfden naam op de
zuidkust van het eiland Sardinië, de hoofdstad,
door de Carthagers gesticht; onder de Romeinen zetel van den praetor en met het burgerregt
begiftigd.
Caránus, K ipavos, Heraclide uit het geslacht
van Temenus, trok met een bende krijgshaftige
manschappen uit Argos naar Macedonië, veroverde
een groot gedeelte van het land en stierf na een
lange regering. Volgens Justinus (7, 1.) trok hij
derwaarts en veroverde Edessa, dat voortaan
Aegae genoemd werd, naar de geiten met welke
hij door de opene poort de stad binnendrong.
Een orakel had hem namelijk gelast om door
middel van een kudde geiten een rijk te zoeken.
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De latere macedonische koningen leidden van hem
als stichter van het rijk hun geslacht af. — Van
daar was dit ook de naam van 1) een zoon van
Ehilippus en Cleopatra, dus een halfbroeder van
Alexander, die door Olympias werd omgebragt; —
ook 2) van een veldheer van Alexander den G.
in den perzischen oorlog.
Carausius, uit een gallische familie, onder
zich in den oorlog met de Bagauden in-scheid
't jaar 285 n. C. Daar hij tevens van het zeewezen kennis droeg, gaven Diocletianus en Maximianus, de toenmalige keizers, hem het bevel over
eene vloot, waarmede hij de gallische en bataafsche kusten tegen de aanvallen der germaansche
zeeroovers moest verdedigen. Dit schijnt hem
op de gedachte gebragt te hebben, om niet alleen schatten te verzamelen, maar zich ook onaf
te maken, en als hij hierdoor in verden--hanklij
king geraakte, stevende hij naar Britannië, en liet
zich daar (286) niet behulp der vloot en der daar
gelegerde troepen tot Augustus uitroepen (EUTR.
9, 25.). Door de in het romeinsche rijk heer
verwarring, won hij tijd, om zich door-schend
een goed bestuur in zijne heerschappij te bevestigen, totdat Constantius, een der Caesars, een
veldtogt tegen hem ondernam, doch niets uit
(EUTR. 9, 22), maar hem integendeel als-rigte
mederegent moest erkennen (291). Evenwel had
Carausius slechts korten tijd genot van zijne door
bekwaamheid en talent verkregen heerschappij,
daar hij reeds in 293 door sluipmoord werd omgebragt (EUTR. t. a. p. AUR. VILT. CAES. 39.).
Carbasus, z. kleeding.
Carbo, z. Papiria Bens.
Career. Gevangenis had te Rome op ver
wijze plaats : 1) tegen ongehoorzame en-schilend
weerspannige burgers, die door de overheden werden gevangen gezet (z. t r i b u n u s); 2) tegen onvermogende schuldenaars (z. n e x u m); 3) tegen ver
aangeklaagde personen, die in de vlugt-dachten
verhinderd moesten worden ; 4) zelden als eigenlijke straf. Te Rome waren verscheiden staatsgevangenissen. De oudste was de carcer Mamertinus op het Capitool, die uit verscheiden afdeelingen bestond, waarvan Robur (zoo geheeten naar
de eiken planken) en Tullianuin (waarin de catilinarische zaamgezworenen werden ter dood ge
meermalen genoemd worden. Een latere-bragt)
gevangenis heette Lautunciae, eigenlijk steengroeve.
Behalve dit opsluiten in de staatsgevangenissen,
had men ook nog huisarrest met militaire bewaking en libera custodia, d. i. vrijwillige gevangenis
van voorname beschuldigden in het huis van een
aanzienlijk burger. Iets bijzonders was de custodia
militaris, waarbij de misdadiger met een keten
aan een soldaat geboeid was.
Careéres, z. ci rcus onder Roma.
Caràinus, Kapxívoc, een der kluchtigste ver
tragische wereld te Athene, die-schijnged
met zijn geheele familie door Aristophanes jammerlijk bespot wordt. De oudste van dezen naam
was van Agrigentum op Sicilië naar Athene verhuisd, en daar zonder wel te slagen als treurspeldichter opgetreden. Hij liet 4 zonen na, allen
slechte dichters, waarvan Xenocles de meest bekende en vader van den jongeren C a r c i n u s
is. De laatste leefde omstreeks het jaar 380 v.
C. en was langen tijd aan het hof van Dionysus
den jongere. Sufdas schrijft hem 100 stukken
toe; Gene enkele overwinning is bij zulk eene rijke
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voortbrengende kracht eene belagehelijke verschij- voornaamste steden waren : M y u s, P r i e n e, Miletus, Caryanda, Myndus, Halicarnassus,
ning. In zijn stijl volgde hij Euripides na.
`- Cardia, (Carda), godin der deurhengsels Cnidus, Caunus, Magnesia, Tralies, Ala(cardines) bij de Romeinen, van daar bewaakster banda, Stratonicea, Mylasa, Antiochia,
van het huis en het huislijk leven. Haar feestdag (z. de afz. art.).
Carina, z. scheepvaart.
was op den 1. Jun. ingesteld door Junius Brutus
Carinae, z. Rome.
(OVID. FAST. 6, 101 en v. AUGUSTIN. CIV. D. 4, 8.).
Carinus, zoon van keizer Carus, broeder van
Cardia, Kap &&c, stad op de noordwestelijke
zijde van den thracischen Chersonesus aan de golf Numerianus; beiden werden in 't jaar 282 n. C.
Melas, t. Karidia, colonie der Milesiërs, waar door hun vader tot Caesars benoemd (EUTR. 9,
Miltiades zich vervolgens met zijne colonisten ves- 18.). Carinus bleef, terwijl zijn vader tegen de
tigde, later door Lysimachus verwoest, doch her- Parthen optrok, te Rome en bestuurde van hier
bouwd onder den naam Lysimachia. Geboorte- de westelijke provinciën, doch leidde er een
plaats van Eumenes en den geschiedschrijver Hie- zeer buitensporig leven, terwijl hij zich tevens door
zijne wreedheid bij het volk gehaat maakte (EUTR.
ronymus.
9, 19. VOPISC. CAR. 15.). Toen zijn vader in
Cardináles vents, z. winden.
Carfulênus, 111., een der legaten van Cae- Azië waarschijnlijk door de hand van Aper versar in den alexandrijnschen oorlog in 't jaar 47. moord en Diocletianus door de soldaten tot keiNa Caesars dood sloot hij zich aan bij de aan zer uitgeroepen was, trok Carinus tegen hem op,
republiek en werd in 44 volkstribuun.-hangersd werd bij Murtium door hem verslagen (EUTR . 9,
Als zoodanig was hij tegenstander van Antonius 20.) en vervolgens vermoord, 284.
Carmania , Kapi avia, kustland langs de
(cie. PHIL . 3, 9, 23), die hem vreesde en hem
met Canutius uit den senaat weerde. In den oor - perzische golf, ten N. tot aan de woestijn I s a t i s
log bij Mutina stierf hij een roemrijken dood in (Jezd), ten Z. tot aan de beroemde handelshaven
een gevecht tegen Antonius (cic. AD PAM. 10, H a r m o s a (Ornluzd); de hoofdstad wars Carmána
(t . Kerman, even als de geheele Iandstreek). De
33, 4.).
Carduchi., Kap ovyot, volkstam in Groot- bewoners Carnaani (bij HDT . 1, 125. hepu.ávcot) waArmenië aan den linkeroever van den Tigris, ook ren krijgshaftig en in zeden en levenswijze hadGordyeners geheeten, de tegenwoordige Kurden den zij veel overeenkomst met de Meden en
Perzen.
(XEN. ANAB. 3, 5, 15 en op m. p.
Carla , Kappa, liet zuidwestelijk deel van . Carmeins mons, Kdcop.r^Aos, boschrijk geKlein -Azië, werd ten N. van Lydië gescheiden bergte met diepe kloven in Beneden -Galilaea, in
door liet gebergte Mesogis en Mycale, ten N. O. een noordwestelijke rigting naar zee loopende,
van Phrygië door het Cadmusgebergte, ten O. van waar het eindigt in kaap Carmëlum (t. kaap CarLycië door het gebergte Daedala en de rivier mel) (TAO. HIST. 2, 78. SUET. VESP. 3.).
Carmenta, z. Evander.
Glaucus, ten Z. lag het aan zee. Naar de kust
Carmentalis porta, z . Roma .
loopen de volgende takken van het TaurusgeCarnêa, ra KáwnR, een groot nationaal
bergté uit: Abbacus, Latmus, Grion en Tit a n u s in de nabijheid van Miletus, Lida en feest bij de Spartanen, behoorende bij de eereP e d a s u s bij Halicarnassus. De zee vormt aan dienst van Apollo Carneus, die van Thebe reeds
de kusten de golf van M a e a n d e r welks zuid-

vóór de dorische volksverhuizing naar Amyclae

gekomen was en zich later met de dorische
Apollodienst vereenzelvigde. Het feest werd te
Sparta op den 7. van de maand Carneus (Augustus—September) gedurende negen dagen gevierd.
Het had het eigenaardige van een krijgsfeest; negen hutten in den vorm van tenten, waren in het
open veld opgeslagen, in elk van welke negen man
even als in een legerkamp hun verblijf hadden,
onderworpen aan het bevel van een heraut. In
't jaar 676 v. C. werden bij dit feest muzikale
wedstrijden ingevoerd, waarin Terpander de eerste
overwinning behaalde. Behalve in Sparta treft
men carneïsche feesten aan in Cyrene, Sicyon,
Messenië, Thera en op a. p.
Carneades, Kapveanris, uit Cyrene in Africa, geb. 215 v. C. gest. 130; wijdde zich eerst
aan de stoïsche wijsbegeerte, doch door hare godenleer en zedekunde onbevredigd, wendde hij zich
vervolgens tot de platonische en werd de stichter
van de derde Academie; in zijn onderzoek trachtte
hij de kenteekenen der waarheid op te sporen,
die buiten het bereik der zinnen en van het
eindige verstand gelegen zijn. Ook als mensch
was hij rein en onberispelijk. Bij het beroemde
gezantschap niet Diogenes en Critolaus (156 v.
C.) naar Rome, ter opheffing eener boete van
den en wegens hunne trouweloosheid en omkoop - 500 talenten, den Atheners wegens de verwoesbaarheid met de Cretensers en Cappadociërs tot ting van Oropus opgelegd, toonde hij zijne scherpde zpíx Kt cc xcxearx gerekend werden,. De zinnigheid en zijn redenaarstalent.

oostelijke hoek de 1 a t m i s c h e heet, waarin eene
gelijknamige rivier, de grootste van het land,
zich ontlast, waarvan de zijtakken zijn : (links )
Marsyas, Harpasus, (regts) Lethaeus en
Gaeson; de golf van Iassus of Bargylia
en de ceramische tusschen Halicarnassus en
Cnidus. De rivier C a 1 b i s stroomt van het Cadmusgebergte naar het Z. -- De Cariërs (Káps;)
met de voorhistorische Lelegers bewoonden de
kusten en nabijgelegen eilanden, waar hunne
hoofdstad Mylasa was; dit was een zeevarend
volk. Het binnenland was in het N. bewoond
door Phrygiërs, in het Z. door Pisidiërs, vervolgens kwamen er nog Lydiërs bij. Sedert de 10.
eeuw v. C. vestigden zich daar helleensche volk
wel ten N. loniërs, verder zuid--plantige,
waarts 1) o r i ë r s (Ocupcsl;), waarnaar het kustlaud
den naam van Doris verkreeg, welks bewoners
een verbond sloten van 6 dorische steden : Cnidus
en Halicarnassus op het vaste land, Ialysus, Lindus en Camirus op Rhodus, benevens Cos op een
eiland van dien naam. De Rhodiërs stichtten
weldra nog andere steden, en liet vruchtbare land
bood aan deze colonie de beste gelegenheid tot
handel, terwijl de bewoners van het binnenland
ruw en krijgszuchtig waren, als huurtroepen dien-
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Carnii , bewoners van Carnia (t. Karinthië)
waar de carnische Alpen (z. A l p e s) doorheen
liepen, van celtischen oorsprong, waarvan ons
weinig bekend is (LIV . 43, 5.). Er waren slechts
steden van geringen omvang, waaronder: Ju ii u in
Carn ice m (t. Julia) en Forum Jelii (t. Ci-

haalde zich door zijne uitvallen tegen Calligula
diens ongenade op den hals (DIO CABS. 59, 20.)
en schijnt ten tijde van Nero (65 n. C.) in Grie kenland geweest te zijn (TAC. ANN . 15, 45.).
Carruca, z. vehicula.
Carseóli, stad der Aequi in Latium op de
sabijnsche grenzen, aan den valerischen weg die
vidale).
Carnifex, de scherpregter, die de strafoefe- naar de adriatische zee voert, later rom. colonie
ning moest voltrekken aan slaven en vreemdelin- (LIV. 10, 3. 27, 9.).
gen. Burgers werden door een lictor gestraft.
Carsulae, in vroegeren tijd een der aan Het wurgen in den kerker was het werk der zienlijkste steden van Umbrië, ten W. van Spoletresviri capitales. Het ambt van den carnifex was turn, later in verval (TAC . IIIST . 3, 60.); t. liet
dorp Casigliano.
in groote minachting.
Carnuntum, oud -eeltische stad van Boven
Cartéj a , Kccp r r1Vz, stad in Hispania Baetica,
aan den Donau, later rom. colonie en-Panoië nabij het Fretum Her-culis, sedert 171 v. C. rowapenplaats, vooral in den oorlog met de Mar- meinsche soldaten-colonie ; t. Rocadillo. Hier wacomannen, waarin zij het middelpunt der krijgs- ren rijke goud- en zilvermijnen; Caesar versloeg
bewegingen was, als ook de ligplaats der Donau- hier Cn. en Sextus Pompejus (LIV. 38, 30. 43, 3.).
vloot en het hoofdkwartier van het 14. legioen;
Cartliago en de punische oorlogen.
hier werd Severus tot keizer uitgeroepen. Tegen Carthago, KapXriawv, lag op een schiereiland in
vindt men nog belangrijke ruïnen bij-wordig Zeugitana, door een landengte met het vaste land
Haimburg.
verbonden. Ongeveer in het midden van het
Carnu.tes, gallische volkstarn tusschen den schiereiland laag op eene hoogte de burg, Bursa
Liger en de Sequana met de hoofdstad G e n a b u m, geheeten, d. i. burg, (waaruit bij de Grieken de
t. Orleans (CAES . B. G. 2, 35. 5, 4, 25, 56 en v.). sage van de ossehuid, Pvoc^c, ontstond), waar
Een gedeelte was met andere gallische volkstamaangelegd. Op het-schijnlkredoD
men naar Italië getrokken.
hoogste gedeelte van den burg stond het heiligdom
Carportes, o Kap rrcrr^s, nog t. Karpathen, van Aesculaplus (APP. 8, 1. POL. 1, 73.). Zijn
het noordelijk grensgebergte tusschen Dacië en omvang bedroeg ongeveer 2 mijlen. Langzamer
Sarmatië, oostelijke voortzetting der Alpen, dat
verrees aan zijnen voet en in de omliggen -hand
zich uitstrekt van de grenzen van Germanië en
streken de stad, waarvan de hoofdstraten regt-de
Sarmatië in een steeds oostelijke rigting tot aan op den burg aanliepen en hooge huizen met zes
de bronnen van den Tyras en van daar zuidoost - verdiepingen hadden. Daar het strand steil was
waarts tot aan den Hierasus (CAES . B. ex. 6, 25.).
en ontoeganklijk, waren de verdedigingswerken
CarpáLtliu s, K otrcc&o-, eiland in de daar aan deze zijde zeer eenvoudig en bestonden slechts
genoemde zee tusschen Creta en Rhodns, t.-nar uit een enkelen muur, terwijl aan de landzijde de
Scarpanto, met de steden Posidonium en Nisyrus; stad door een hoogen driedubbelen muur met
bij Homerus (IL. 2, 676.) Kpuhru &os.
stevige torens bezet, verdedigd werd. De geheele
Carpentum, z. vehicula
omvang bedroeg omstreeks 60 stadiën. De drie
Carpetani of Carpesii, Kaptr^ ravol, iberimuur bevatte tevens paardenstallen, ma--dubel
sche volkstam in Hispania Tarraconensis aan den gazijnen en woningen voor de soldaten. Aan de
Anas en Tagus, met de hoofdstad To 1 e t u m landengte lagen de beide havens, waarvan dc
(LIV . 21, 5. 23, 26.)
eerste voor de koopvaardijschepen, de andere binCarptor of scissor, de voorsnijder bij de nenste voor de vloot bestemd was. In de laatste
romeinsche coena, die dit vak dikwijls met be- bevond zich een eilandje, Cothon, waarnaar deze
,

wonderenswaardige behendigheid uitoefende (auv. haven ook genoemd werd (APP. 8, 96.). Magalia
9, 109. SEN. EP. 47, 5.).

Carrae, Káopcc, stad in Mesopotamië aan de

rivier Carras, beroemd door de nederlaag van
Crassus tegen de Parthen, waarna hij in het gebergte week en gedood werd. Het is het Charan
of Haran van het O. V., de vaderstad van Rebecca (1. Mos. 11, 31.).

Carrinas, 1) C. streed in den eersten burgeroorlog onder Marius, voerde (83) het bevel

over een leger tegen Pompejus, (82) tegen Metellus Pius, van wien hij een nederlaag leed (FLUT.
POMP. 7 . APP . B. C. 1, 87.). Later trachtte hij
Marius, die in Praeneste ingesloten was, te bevrijden, werd -echter door Sulla geslagen, gevangen
genomen en ter dood gebragt (EUTR . 5, 8.). Zijn zoon 2) C. Carrinas, consul in 't jaar 43,
was een aanhanger van Caesar, voor wien hij in
Spanje gestreden had (45), hoewel zonder goed
gevolg. In 't jaar 41 kreeg hij het bestuur over
deze provincie; later (39) dempte hij een opstand in Gallië en sloeg de binnengedrongen Ger
terug; in 't jaar 36 streed hij tegen den-mane
jongen Pompejus op Sicilië (APP. B. C. 5, 112.). --3) Carrinas Secundus, bekend als rhetor,

was eene soort van voorstad aan de noordzijde

van den burg. Hier bevonden zich talrijke landhuizen, benevens prachtige tempels en paleizen,
die van den rijkdom der bevolking, die in den
bloeijendsten tijd omstreeks 700000 zielen bedroeg,
getuigden. Zij werd in 't jaar 146 v. C. door (le
Romeinen verwoest. Augustus bouwde op eenigen afstand van hare puinhoopen een nieuwe stad,
die met romeinsche burgers bevolkt werd, langza merhand den omtrek der oude stad in haren kring
opnam en weder tot grooten bloei geraakte. I)e
Vandalen maakten haar, na de verovering van
Noord- Africa, tot de hoofdstad van hun nieuw
rijk, en zij werd op nieuw hier het middelpunt van
den handel, gelijk de oude stad dit eens geweest
was. Van de puinhoopen der laatste zijn nog
slechts weinig sporen over, een gedeelte van het
schiereiland, waarop de stad lag, schijnt van lieverleê door de zee bedekt te zijn. - Volgens de
gewone opgave werd Carthago gesticht in de 9.
eeuw (volgens JUSTIN . 18, 6. in 't jaar 826, vol -

gens anderen in 816 of 819, of volgens nog anderen in 888), door Dido, dochter van Agenor of
Mutgo koning van Tyrus, zuster van Pygmalion,
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vrouw van den priester Acerbas, die doo Pygmalion vermoord werd, waarna Dido of Elissa (z. a.)
met een hoop Tyriërs aftrok en naar de noordkust van Africa kwam, waar de Phoeniciërs reeds
eeuwen vroeger Utica en andere coloniën gesticht
hadden. Uit deze kwamen zonder twijfel talrijke
volkplanters zich bij haar voegen, en zij stichtte
Carthago, nadat zij van de inlanders een streek
gronds ter bebouwing verkregen had. Spoedig
ontstond er met deze een vr'endschaplijk verkeer,
vele inlanders sloten zich bij' de volkplanters aan,
en weldra werd de stad zoo magtig dat zij de
schatting, haar door het opperhoofd van het land
opgelegd, weigerde te voldoen. Langzamerhand
breidde zich door veroveringen en het aanleggen
van coloniën het gebied der stad tot aan de grenzen van Numidië, het meer Triton en het gebied
van Cyrene uit. Door de coloniën hielden zij de
onderworpen inboorlingen in bedwang en baanden
tevens den weg tot eene meer en meer toenemende ineensmelting van beide volken (Libyphoeniciërs), zonder dat het hun echter gelukte om den
Libyers de harde en strenge behandeling en den
druk der belastingen minder te doen gevoelen en
alzoo den haat jegens hunne onderdrukkers te stillen. Tegen het W. door Numidië begrensd, drongen zij landwaarts in deze rigting niet verder voort,
doch wel langs de kusten, waar zij talrijke coloniën stichtten en alzoo in het bezit kwamen van
den handel, die den moederstaat groote voordeelen
aanbragt. Te gelijkertijd breidden zij als zeevarend volk hunne heerschappij ook uit over de eilanden in de middellandsche zee en bezetten onder
Malchus, Mago en andere aanvoerders, tusschen
de jaren 600 en 550 v. C., reeds de kusten van
Sicilië, Sardinië en Corsica, leverden in 't jaar 536
(HDT. 1, 166) om het bezit van dit laatste, in ver
een zeeslag tegen de-bindgmetEruscë,
Phocensers, die door Cyrus uit hunne vaderstad
verdreven waren, en sloten met Rome verscheiden
handelsverdragen (509). Omstreeks 500 lieten zij
door hunne stoutste zeehelden ontdekkingsreizen
ondernemen. Hanno, wiens periplus wij nog in
een grieksche vertaling bezitten, zeilde langs de
westkust van Africa tot aan Cerne (misschien het
groene voorgebergte of een kuststreek in Senegambië), terwijl Himilco den atlantischen oceaan
bevoer en de kusten van Spanje en Gallië onderzocht. Hiermede neemt ongeveer het eerste tijd
geschiedenis een einde. Het-vakdercthgs
tweede, beginnende met 480, bevat de oorlogen
der magtige stad met Syracuse oen het bezit van
het eiland Sicilië. Eerst bragten de Carthagers
de oude phoenicische coloniën op hunne zijde;
vervolgens openden zij den oorlog tegen het overige eiland met een aanval op Thero van Agrigentum. Hun talrijk leger, misschien wel van
300000 man, ander Hamilcar, leed eene nederlaag
door Gelo van Syracuse, op denzelfden dag, naar
het heet, waarop de Grieken bij Salamis de zege
behaalden. Dat de Carthagers met de Perzen een
verbond hadden aangegaan, wordt door sommigen
aangestipt of zelfs als bewezen vermeld (JUSTIN.
19, 1. DIOD. 11, 21 en v.), het blijft echter twijfelachtig. Daarop sloten zij vrede met Gelo. Gedurende een reeks van jaren vernemen wij van
geene verdere ondernemingen meer tegen Sicilië;
eerst in 416 brak een nieuwe oorlog uit, waartoe
de bewoners van Egesta aanleiding gaven. Hannibal, veldheer der Carthagers, voerde dezen ge-

durende eenige jaren gelukkig, maar niet zonder
wreedheid, tot dat hij in 406 bij Agrigentum aan
een besmetlijke ziekte stierf. Zijn opvolger Himilco veroverde (405) een groot gedeelte van Sicilië, zonder dat de tyran Dionysius hem in zijn
voortgang kon stuiten. Een verdrag eindigde den
oorlog. Doch in 't jaar 398 greep Dionysius (le
Carthagers weder aan, ontnam hun hunne meeste
veroveringe- .n en noodzaakte Himilco, wiens leger
door ziekte veel geleden haai, 2 jaren later, tot
een schandelijken vrede. Een gelijktijdige opstand
der Libyers werd gelukkig bedwongen. In de
volgende jaren moesten de Carthagers bijna vane
geheel Sicilië afzien, tot dat Mago Dionysius in
een moorddadigen slag bij Cronium overwon en
hem den vrede voorschreef, in 382. Een nieuwe
oorlog in 368 werd door den dood van Dionysius
spoedig geeindigd. Gelukkig streden zij daarop
tegen diens opvolger, den tweeden Dionysins, doch
dolven daarentegen in 't jaar 340 tegen TimoIeon
bij den Crirnissus het onderspit (PLUT. TIM. 28.);
de rivier de Halycus maakte voortaan tusschen
beider gebied de grensscheiding uit. In de eerst
tijden had Carthago veel te lijden door-volgend
inwendige onlusten van een eerzuchtigen adel en door
opstanden harer onderdanen (JUSTIN. 21, 4.), werd
door een voorgenomen aanval van Alexander den
G. bedreigd en had een gevaarlijken krijg door te
staan tegen den koenen Agathocles (311-306),
zoowel in Sicilië als in Africa zelve, waarheen de
ondernemende krijgsman overstak, die tot voor d,poorten der magtige stad oprukte. Eerst na zijn
dood durfden zij het wagen, zich op nieuw op
Sicilië te vertoonen, doch kwamen in 't jaar 277
met Pyrrhus van Epirus, die den Siciliërs te
hulp kwam, in aanraking en verloren bijna geheel
Sicilië. In nog ernstigere verwikkelingen geraakten zij met de Romeinen, met wie zij het in 509
gesloten handelsverdrag in 348, 305 en 281 ver
hadden. Toen na de inneming van Mes-nieuwd
deze door Hiero van-sandoreMmtij,
Syracuse bedreigd werden, ontstond er tweedra;t
onder de benden dezer mamertijnsche huurlingen;
een gedeelte wendde zich om hulp tot Carthago,
een ander tot Rome. Zoo brak in 't jaar 26-1
de eerste punische oorlog uit. De romein
voerde op eene in-scheonulApiCads
allerijl gebouwde vloot een leger naar. Sicilië over,
verdreef de Carthagers uit Messana en bragt hun
een groote nederlaag toe. De Carthagers rustten
zich nu met nieuwe kracht ten oorlog uit en streden met afwisselend geluk. Doch Hiero verliet
hunne zijde (263) en sloot een verbond niet de R,omeinen, die de belangrijke stad Agrigentum innamen.
Duilius behaalde (260) de eerste overwinning ter zee
op de Carthagers bij Mylae op de noordkust van
Sicilië, Regulus de tweede bij Ecnomus (256) en
stak daarop naar Africa over. In den beginne
was hij gelukkig, weldra echter werd hij door den
spartaanschen veldheer Xanthippus, die het carthaagsche leger aanvoerde, geheel overwonnen en
zelfs gevangen genomen, 255, (POL. 1, 29 en v.).
Terwijl de Romeinen, nog onervaren in de zeevaart, geheele vloten door storm en onweer verboren, overwonnen zij wel te land bij Panormus (250),
doch leden daarentegen te zee en ook te land
groote nederlagen. Evenwel was Carthago uit
zonder de geestkracht en bekwaamheid-geput,n
van haar grooten veldheer Hamilcar Barcas, die
zich in het noordwesten van Sicilië bij en in de
-
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vesting Eryx van 248— 242 staande hield en den met een derde gedeelte van zijn leger de vlakte
Romeinen veel afbreuk deed, zou zij Sicilië reeds
vroeger verloren hebben. De nederlaag hunner
vloot door Lutatius Catulus in 't jaar 242 bij de
aegatische eilanden ontmoedigde hen zoo zeer, dat
zij vrede sloten, waarbij zij van Sicilië en de
omliggende eilanden afstand deden. Maar de beker van hun lijden was nog niet vol. Pas had
Hamilcar de huurtroepen naar Africa teruggezonden, of zij verlangden van de uitgeputte stad
hunne achterstallige soldij. Men was niet in staat
hun die uit te betalen, en nu sloegen zij tot muiterij over; de ontevreden en zwaar gedrukte Carthagers sloten zich bij hen aan en zoo werd Carthago (van 241-237) 3 jaren en 4 maanden in
een bloedigen krijg met hen gewikkeld, welke eerst
door Hamilcars beleid, die aan vastheid van wil
toegevendheid paarde, onderdrukt werd. In den
beginne hadden de Romeinen aan hunne onderdanen vergund, om den Carthagers levensmiddelen
toe te voeren, later echter maakten zij zich van
Sardinië meester, waar de huurlingen ook in opstand gekomen waren en behielden dit eiland onclanks de klagten der Carthagers, die, om niet bij
volslagen uitputting in een nieuwen oorlog gewikkeld te worden, Sardini^e en Corsica afstaan moes
Omstreeks denzelfden tijd-ten(Por.1,65v)
heerschten er te Carthago ook nog inwendige
twisten, daar de aristocratie onder Hanno niet
het volk onder Hamilcar in strijd was. Dit
overwon, en Hamilcar, die een nieuwen opstand
in Africa onderdrukt had, stak met een leger naar
Spanje over, welk land, den Carthagers door zijne
rijke metaalmijnen reeds lang bekend, hij voori1emens was te veroveren, om aan zijn vaderland
door het zilver en de krijgshaftige bevolking van
Spanje nieuwe hulpmiddelen te verschaffen tot den
oorlog tegen Rome. Van 237 af bragt hij in 9
jaren een groot gedeelte van liet land ten onder,
doch sneuvelde in 228. Zijn schoonzoon Hasdrubal drukte zijne voetstappen en onderwierp door
zachtheid en oorlogsbekwaamheid geheel Spanje
tot aan den Iberus. In 't jaar 221 werd hij door
sluipmoord omgebragt. Hij werd opgevolgd door
Hamilcars grooten zoon, Hannibal, die reeds als
knaap met zijn vader in Spanje gekomen was, en
onder zijn vermoorden zwager reeds eenige jaren
gelukkig gediend had. Het leger begroette hem
met gejuich en zulk een groot aanzien genoot zijn ,
geslacht, dat hij in het opperbevel bevestigd werd,
ondanks den hevigen tegenstand zijner vijanden
(POL, 2, 1, 36. r.iv. 21, 2 en v.). Hij handhaafde {
de veroveringen zijner voorgangers en beproefde 1
in 219 Saguntum te bemagtigen, dat hij na Bene
heldhaftige verdediging der bevolking innam. Hij I
trok echter nog niet over den Iberus, daar deze
rivier volgens een verdrag met de Romeinen de
grenzen van het carthaagsch gebied zou uitmaken
(POL. 3, 16. Liv. 21, 6 en v.). Op de tijding van
Saguntums val, zonden de Romeinen een gezant
naar Carthago, om voldoening en Hanni--schap
bals uitlevering te vorderen. Beide werd gewei
brak de tweede punische oor--gerdnzo
log uit (218-202) . Terwijl de Romeinen den
aanval van de zeezijde verwachtten, brak Hanni-

bal met 100000 man in 218 van Saguntum op,
nadat hij zijn bekwamen broeder Hasdrubal in
Spanje had achtergelaten, trok over de Pyrenaeën,
door Gallië, marscheerde over ongebaande en bijna,
ontoeganklijke wegen over de Alpen en bereikte

van den Padus. Bij den Ticinus versloeg hij Scipio,
bij de Trebia Sempronivs volkomen, trok door de
moerassen van Etrurië, overwon Flaminius bij het
meer Trasimenus (217) en rukte in het gebied
der Picenen. Nadat Fabius Maximus Cunctator
hem door talmen en ontwijken lang had opgehouden, behaalde hij de schitterende overwinning bij
Cannae, waar hij een romeinsch leger van
80000 man vernielde (216). Nu kwamen de volken van Italië, die de overheersching van Rome
nog steeds met onwil droegen, hem van alle zijden
toestroomen en versterkten zijn gedund leger.
Doch de zon van schitterenden voorspoed scheen
voor Hannibal in de stad Capua ondergegaan te
zijn, en Rome vond in Claudius Marcellus een
veldheer, die waardig was tegenover Hannibal te
strijden. Hannibal, die bij Nola door hem geslagen werd, zocht te vergeefs door een verbond
met Dhilippus van Macedonië zich te versterken;
van zijne vaderstad ontving hij slechts geringe
ondersteuning. De verovering van het met Carthago verbonden Syracuse door Marcellus sloe;
zijne hoop nog meer ter neer (212), Capua ging
verloren (211), en de volken van Italië begonnen
te aarzelen. Evenwel bragt hij den Romeinen
eenige malen nog belangrijke nederlagen toe, ondernam zelfs een togt tegen Rome, doch keerde
terug, zonder een aanval er op te wagen. Van
lieverlede heroverden de Romeinen verscheiden
steden, waaronder in 209 Tarentum. Hannibals
hoop was nu gevestigd op het leger van zijn
broeder Hasdrubal, dat hij naar Italië ontboden
had. Deze had langen tijd de bezittingen der
Carthagers in Spanje gelukkig tegen Publius en
Cnejus Scipio gehandhaafd en hunne legers ver
dat Publins Cornelius Scipio, nog een-nield,to
jong mensch, in 209, Nieuw- Carthago, een rijke
stad, met al haar voorraad en schatten innam. Na
liet verlies van den slag bij Baecula trok Hasdrubal
met 56000 man over de Alpen en Pyrenaeën naar
Italië, doch werd bij Sena aan het riviertje Metaurus in Umbrië door de Romeinen geheel ver
sneuvelde zelf. Daarmede ver --slagen(207)
dween Hannibals laatste hoop, daar ook zijn broeder Mago hem geen hulp brengen kon, maar uit
Ligurië werd teruggeslagen. Toen nu Scipio
Spanje voor de Romeinen veroverd had en ver
jaar 203 naar Africa overstak, ont--volgensi't
ving Hannibal het bevel om terug te keeren. Hij
voerde zijn leger naar Africa over, versterkte het
aanmerklijk en zocht het door schermutselingen te
oefenen en voor den aanstaanden beslissenden
slag voor te bereiden; door Scipio gedwongen, leverde hij in 202 bij Naragara of Zama den slag,
dien hij verloor. Nu raadde hij den vrede aan,
die onder harde voorwaarden voor Carthago tot
stand kwam, daar het niet alleen Spanje moest
afstaan, maar ook 10000 talenten betalen, en
hare oorlogschepen en olifanten uitleveren. Hannibal kwam nu als suffoet aan het hoofd van
den staat, en Ieidde de zaken met zooveel bekwaamheid en tot zoo groot voordeel voor Carthago, dat dit weldra zich van de geleden rampen
herstelde. Door de aristocratische partij en door
de Romeinen gehaat, moest hij zijn vaderland ver
om niet aan dezen uitgeleverd te worden.-laten,
Sedert breidde de numidische koning Masinissa
zijne magt meer en meer uit en ontnam den Carthagers de eene bezitting voor, de andere na,
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zonder dat zij bij cte Romeinen steun en beseher
Carthago, ondanks-mingvode.T ljk
alle wederwaardigheden, allengs weer in bloei toenam, geloofden Benige invloedrijke Romeinen dat
de stad moest verwoest worden, omdat zij voor
Rome gevaarlijk worden kon, en de bekende
spreuk van Cato schoot steeds dieper wortelen in
het gemoed der Romeinen, tot dat zij in 149, toen
er op nieuw twisten met Masinissa ontstaan waren, een leger naar Africa zonden. De verschrikte
Carthagers vervulden achtereenvolgens de hun
door cle Romeinen opgelegde harde voorwaarden;
slechts de laatste, dat zij hunne vaderstad verlaten
en zich ergens in het binnenland vestigen zouden,
was hun onuitvoerbaar. Hoewel nu bijna weerloos,
vermande zich de geheele bevolking zonder onder
standen of partijen, zelfs de vrouwen,-scheidvan
tot den strijd. Met verwonderlijke vindingskracht
greep men alles aan, wat slechts tot weerstand
dienen kon, en streed met ongekenden heldenmoed tegen de overma.gt. Eerst na een beleg van 3 jaren nam de jonge P. Cornelius Scipio de stad stormenderhand in, doch had ook nu
nog van straat tot straat, van huis tot huis met
een wanhopenden tegenstand te kampen (APP.
8. POL. 36 en 39.). De stad werd door de vlammen verwoest, wat deze spaarden werd door de
handen der Romeinen vernield, het beklagenswaardig overschot der ongelukkige burgers werd als
slaven verkocht. Weldra stelden de Romeinen later in 't jaar 122 onder de Gracchen en vervolgens onder Caesar pogingen in 't werk om op de
plaats der oude stad eene colonie aan te leggen;
eerst Augustus vatte het plan weder op en stichtte
liet nieuwe Carthago, hetwelk tot in de middeleeuwen met luister bleef bestaan en door de Arabieren in 647 n. C. verwoest werd. -- Wat de
godsdienst van Carthago betreft, de eerste colonisten van Tyrus bragten de vereering van Baal
mede, wien zij kinderen en zelfs volwassenen offerden, weshalve hun meermalen bij vredesverdragen het afschaffen van dezen gruwel tot voor
gesteld werd. Deze menschenoffers oefen--warde
den natuurlijk op hun buitendien reeds ruw
gemoed nog dezen nadeeligen invloed uit, dat zij
daardoor vroegtijdig aan wreedheid en geringschatting van menschenlevens gewoon raakten. Ver
vereerden zij Hercules, wiens feest voor-der
al de coloniën van Tyrus algemeen was en in
deze stad gevierd werd. Deze Hercules heet bij
de Phoeniciërs Melcarth, welligt in de phoeniciache sterredienst de planeet Jupiter, gelijk Astarte
de planeet Venus. Ook aan Dido, de stichteres
der stad, werd godlijke eer bewezen. Behalve
deze inheemsche eerdienst had hun handel hen
ook met de goden van andere volken bekend ge-maakt, waarbij valt op te merken dat vooral die
goden, die in de vreemde eerdienst zich van eene
ernstige zijde vertoonen, zooals Ceres en Proserpina, door hen vereerd werden. -- Hunne s t a a t sr e g e 1 i n g was eene regering der rijken en van
hen die zich door hunne daden onderscheidden,
dus aristocratisch. De uitvoerende magt was opgedragen aan 2 suffeten of regters (LIV. 28, 37.
reges, NEP. HANN. 7.), welke, ten minste, in den beginne, hun ambt slechts een jaar bekleedden, het
voorzitterschap in den senaat hadden en ook sons
over de Iegers bevel voerden. De senaat benoemde
de veldheeren, later deed dit ook het volk, gelijk
de voorbeelden uit de familie Barcas bewijzen. I)e

senaat bestond uit een grooten en een kleinen raad.
Aan hein was de zorg om voor de staatsregeling
te waken opgedragen. Uit hem werden de honderdmannen als eene bijzondere commissie gekozen,
die zich later buitengewone magt aanmatigden.
Eerst later kreeg het volk grootere regten, b. v. het
bevestigen der ambtenaren in hunne bediening, de
beslissing in geval van verschil tusschen de hoogste magten in den staat : oorspronklijk had het
weinig invloed, zoo als ook in een aristrocratischen staat van zelf spreekt. — De 1 a r_ d m a g t
van Carthago bestond slechts voor een klein gedeelte uit geboren Carthagers, die de kern van
het leger uitmaakten, en waaruit in den regel de
bevelhebbers werden gekozen. Zij vormden een
heilige schaar (PLUT. TIM. 27. POL. 15, 13.). De
voortreflijke ruiterij bestond uit Numidiërs. Daarbij
kwamen Libyers als zwaar gewapend voetvolk,
vervolgens gewapende huurtroepen uit Spanje(vooral
in de legers van Hannibal), Ligurië, Sardinië, Gallië, balearische slingeraars en soms ook Grieken
(4000 man in het leger van Hannibal bij Zama).
Daar Carthago een rijke handelstaat was, bezat
het de middelen om talrijke huurtroepen te werven,
zonder het bloed zijner medeburgers te verspillen.
Het gebruik van olifanten was in hunne legers
zeer algemeen. -- De z e e m a g t was uitstekend.
De oorlogshaven Cothon kon meer dan 300 oor
bevatten, eene menigte amunitie was-logschepn
steeds voorhanden wanneer er eene vloot moest
uitgerust worden. Hunne schepen muntten uit
door snelheid in het roeijen. Ten tijde der punische oorlogen hadden zij vloten van meer dan
300 schepen. Als handelsvolk droegen de Carthagers natuurlijk groote kennis van het zeewezen;
hunne jeugd groeide als het ware op zee op. —
De kosten van onderhoud der krijgsmagt bestreed
Carthago uit de opbrengsten der onderworpen
landen; de belastingen der Libyers, de tollen der
zeesteden, de inkomsten uit de bergwerken, de

opbrengst der landerijen maakten de hoofdbron uit
hunner inkomsten. Hoewel deze somtijds zeer
aanzienlijk waren, voorzagen zij toch niet altijd in

de behoeften, zoodat den onderdanen, die om zoo
te zegrgen voor het onderhoud der hoofdstad zorgen moesten, dikwijls zeer drukkende lasten werden opgelegd. Carthago werd rijk door haren
naar alle streken wijd uitgebreiden handel. Middelpunten van dien handel waren buiten Africa
nog Spanje en Sicilië; daarenboven dreven zij
handel op Gallië, Sardinië, Ligurië, zelfs op Britannië en de eilanden langs de westkust van
Africa, wat uit hunne zeetogten en ontdekkingsreizen blijkt. Te land trokken hunne karavanen
diep in de binnenlanden van Africa. Slaven,
ivoor, goud uit Midden-Africa, zilver uit Spanje,
was uit Corsica, boomwol uit Melita . of Malta,
wijn van de Balearen, olie en wijn van Sicilië waren, om slec.,hts eenige te noemen, de voorwerpen
van een levendig handelsverkeer. --De Carthagers schijnen een zeer gesloten, weinig openhartig
volk geweest te zijn, niet vrij van wantrouwen,
geheel naar den aard der stamverwante Phoeniciërs, daarbij overhellende tot hardvochtigheid en
wreedheid. Ondanks hunne neiging voor handel
en winstbejag, treffen wij ook nog eene letterkunde bij leen aan, welke wij slechts uit schaar sche berigte;l van grieksche en romeinsche schrijvers kennen. De periplus van Hanno bestaat nog
alleen in een grieksehe vertaling, de handelsver-
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Carystus, Kccpvarro;, stad op de zuidkust van
dragen met Rome in dezelfde taal bij Polybius;
Mago schreef een werk over den landbouw, waar Euboea aan den voet van den berg Ocha, reeds
maar eenige brokstukken bestaan, al het-vanog
andere is verloren gegaan. Buitendien hebben wij
nog in den Poenulus van Plautus eenige proeven
der punische taal, als ook in een paar opschriften.
Wat wij van de geschiedenis en den toestand van
Carthago weten, hebben wij aan Grieken en Romeinen te danken. -- Hare belangrijkste colonie
en voornaamste wapenplaats in Spanje was
Nieuw- Carthago, Carthago Nova, volledig
Colonia victrix Julia Nova Carthago, stad in Hispania, Tarraconensis niet ver van de grenzen van
Baetica aan de middellandsche zee, t. Carthagena,
gesticht door den Carthager Hasdrubal 242 v. C.,
later door Scipio veroverd, werd zij Bene romein
sterke ligging als haar-scheolni.Zwar
goede haven, haar handel en de nabijgelegen zilvermijnen maakten haar tot een belangrijke plaats;
hier (en in Tarraco) had de romeinsche praetor
voor Hispania Tarraconensis zijn zetel (LYv. 26, 42.
28, 17.).

Cartismandua, vorstin der Briganten in
Britannië, door wier verraad haar landsman Caractacus den Romeinen in handen viel. Later (53)
beschermden de Romeinen haar tegen de aanvallen van haar eersten door haar verstooten echtgenoot (TAC. ANN. 12, 36-40.), door wien zij evenwel 16 jaren later overwonnen werd en slechts
niet behulp der Romeinen haar leven redde (m c.
RIST . 3, 45.).
Carus, lit. Aurelius, waarschijnlijk geboren te Narbo in het zuidelijk gedeelte van Gallië,
diende onder keizer Probus als bevelhebber der
praetorianen, beklom na diens dood in 282 den
keizerlíjken troon (vorise. GAR. 5) en benoemde
zijne zonen Carus en Numerianus tot Caesars,
vocht tegen de Sarmaten, vervolgens tegen de
Perzen, wien hij de stad Ctesiphon ontnam (voeisc.
CAR . 8. EUTR. 9, 18.). In dezen oorlog werd hij
volgens sommigen door den bliksem gedood, vol
anderen stierf hij gedurende een onweer aan-gens
eene ziekte (vorisc. t. a. p.), waarschijnlijk werd
hij echter door Aper, den bevelhebber zijner lijfw acht, vermoord (283).

Carvihus, 1) Spur. C. Maximus, consul
in 295 v. C. overwon de Samniten en Etruseers
(LIV. 10, 33, 46.) en ontving daarvoor de eer van
een zegepraal. Van den rijken buit, dien hij gemaakt
had, gaf hij zijnen soldaten groote geschenken en
bouwde een tempel van Fortuna. In 't jaar 272
werd hij weder consul, sloeg andermaal de Samuiten en behaalde een overwinning op Tarentum. -- 2) M. Carvilius Maximus Rugas,
overwon als consul in 't jaar 234 de inwoners
van Sardinië en Corsica, was in 228 voor de
tweede maal consul, en stierf als augur in 212 v.
C. (LIV . 26, 33.).
Caryae, Kapvac, 1). stad van Laconië aan de
grenzen van Arcadië met een beroemden tempel
van Artemis, waar de lacedaemon. meisjes, C ar y a t i d e s geheeten, jaarlijks eigenaardige dansen
uitvoerden. De naam Caryatides werd ook
gegeven aan vrouwenbeelden die in plaats van
zuilen de balken schragen. --- 2) Vlek van Arcadië in het gebied der stad Pheneus.
Caryanda, Kapjrevórx, stad van Carië op
een eilandje dat met het vaste land verbonden
was, t. Karak ojan, geboorteplaats van den aard
-rijksundge,Sylax.

door Homerus (IL. 2, 539.) vermeld ; de omstreken leverden een voortreflijke soort van groen
marmer op, den beroemden carystischen steen,
waaruit een onbrandbare stof vervaardigd werd;
ook vond men er voortreflijken wijn; t. Carysto.
Casa lRoinuli was een oude met stroo
bedekte hut aan den voet van den capitolijnschen
heuvel, die ten tijde van Augustus door brand
vernield werd.
Casca, z. Servilia gens.
Caseellins, .Aulus, leefde onder Augustus, behoorde tot de uitstekendste regtsgeleerden
van zijnen tijd en was een man van republikeinsche gezindheid; hij schreef een werk bene dictorum.

Casilinum, stad van Campanië aan den
regter oever van den Vulturnus (t. Nova Capua,
onderscheidde zich in den 2. punischen oorlog
door hare roemrijke verdediging tegen Hannibal
(LIV . 23, 39.), zonk echter later geheel in 't niet,
hoewel er eene romeinsche colonie werd heengezonden. In deze buurt was het ook dat Hannibal
Fabius op de bekende wijzé misleidde (LIV.
22, 15.).

Casinum, stad der Volscen in Latium, niet
ver van den linker oever van den Liris, aan den
voet van den berg Casinus, waar tegenwoordig
liet beroemde klooster Monte Cassino staat. De
stad werd in den oorlog met de Samniten aangelegd en later een romeinsch municipium (LIV.
9, 28.).

Casius, K arcov gpo;, t. Gjebel Okrab, „ kale
berg", berg in het landschap Casiotis van Syrië,
verbindt den Libanon met den Taurus; op zijn
kruin stond een beroemde tempel van Jupiter
Casius. -- 2) Berg tusschen Arabië en Aegypte,
niet ver van Pelusium, waar het graf van Pompejus gevonden werd.
Casména, (bij HDT. en THUG.) stad
in Sicilië door Syracuse gesticht ; komt later niet

meer voor.

Caspii, volkstarn in de nabijheid der caspische
bergen tusschen de rivieren Cambyses en Cyrus
(IiDT . 3, 29.).
-

Caspia montes, Kc ttn o p•ri, het grensgebergte tusschen Armenië en Medië (t. Sia-Koh,
d. i. zwarte berg) terwijl in ruimeren zin de gebede keten van den Caucasus af, zuidwaarts langs
de caspische zee, daaronder begrepen wordt. Daar
bevindt zich ook de zoogenaamde caspische
poort (KC7'ann C it ►S)\ac), een bergpas van 8000 schre-

den lengte, met de breedte van een wagen (t. pas
Djawar tusschen Harka-Iioll en Sia-Koh), de eenigo
weg uit noordwestelijk Azië naar de noordoostelijke landen en daarom door de Perzen met ijze^ren poorten afgesloten en bewaakt (claustra TAC.
RIST. 1, 6.). Verg. ARP,. 3, 19, 2. 20, 2, 4. 7,
10, 6.

Caspium mare, ri Kawtka 4lclXcta6a, ook
lyrcanu,n mare naar de omliggende volken, tus-

schen &mjthia intra Zmaum, Hyrcanië, Atropatene,
Albanië en aziatisch Sarmatië. Volgens een algemeen heerschende, ook bij Eratosthenes en Strabo
voorkomende, dwaling werd zij gehouden voor
een golf van den oceaan, ofschoon reeds Herodotus (1, 102, 103.) had opgemerkt, dat zij een afzonderlijke zee was en Ptolemaeus het een binnenzec noemde (RR. 5, 5, 4. 7, 16, 1,). Eerst
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Cassander..Cassius,

op de kaarten van het einde der vorige eeuw
vindt men hare ware gedaante.
Cassander, Kaaaavapo;, zoon van Antipater, een man van een driftig en opvliegend ka
Hij werd in 355 v. C. geboren, en bleef,-rakte.
toen Alexander de G. naar Azië trok, bij zijnen
vader in Macedonië. Eerst in 't jaar 323 treffen
wij hem in Babylon aan, daar heengezonden om
zijn vader, die belasterd was, bij Alexander te
verdedigen. Zijn onstuimig gedrag hinderde den
koning (PLUT. ALEX. 74.). Na diens dood werd
hij in 't jaar 321 chiliarch van Antigonus, doch
keerde in 319 naar Macedonië terug, om het
rijksbestierderschap, dat zijn vader aan den grijzen Polysperchon had opgedragen, te bemagtigen, waarbij Antigonus hem ondersteunde, zoodat
Cassander zich (318) in Griekenland vestigde
(FLUT. PHOC. 31.) en van de koningin Eurydice
de waardigheid van rijksbestierder ontving. Doch
Polysperchon kreeg niet behulp van Olympias op
Eurydice en haren echtgenoot Philippus Arrhidaeus de overhand, beide laatsten vielen door
sluipmoord; nu verscheen Cassander eensklaps
uit Griekenland, won de soldaten van Polysperchon voor zijn belang, nam Olympias, Roxane,
vrouw van Alexander den G., met haar kleinen
zoon Alexander, benevens Thessalonice, zuster
van Alexander den G., gevangen, liet de eerste
ter dood brengen, de beide anderen in den kerker opsluiten en trouwde met Thessalonice. Hierop begaf hij zich weder naar Griekenland, waar
hij Thebe herbouwde, keerde vervolgens naar Macedonië terug en sloot zich bij een verbond van
verscheiden veldheeren tegen Antigonus aan. Na
het herstel van den vrede in 311, liet Cassander,
in plaats van voor den zoon van Roxane het rijk
d
te bestieren, dezen met zijne moeder ter doo
brengen. Hercules, de eenige nu nog in leven
zijnde zoon van Alexander, werd eerst door Polysperchon beschermd, doch later, toen ook deze
door Cassander was omgekocht, gedood (309).

Zoo was Cassander weder in het rustige bezit van
Macedonië, en de pogingen van Ptolemaeus van
'Aegypte en van Demetrius Poliorcetes (308 en
307) bragten hem weinig of niet in gevaar. hij
nam nu wel den koningstitel niet openlijk aan,
doch liet zich dien gaarne door anderen toeken nen (PLUT. DnMETR. 18.). In de jaren 305 en
304 zocht Cassander zich weer in het bezit van
Griekenland te stellen, doch vond een krachtigen
tegenstander in Demetrius, terwijl diens vader Antigonus, Cassander, toen deze om vrede verzocht,
tot onderwerping opeischte. Dien ten gevolge
verbond Cassander zich met Lysimachus, Ptolemaeus en Seleucus tegen Antigonus, die in 'tjaar
301 in den slag bij Ipsus in Phrygië overwonnen
en gedood werd. Bij de verdeeling der provinciën
van Antigonus stelde Cassander zijn broeder Plistarchus in het bezit van Cilicië en vergenoegde
zich zelf met Macedonië, dat hij tot aan zijn dood
in 297 behield.
Cassandra, Kaaaav8pa, ook Alexandra
geheeten, de schoonste van Priamus dochters (HOE.
IL. 13, 365.) die na de verwoesting van Troje aan
Agamemnon als buit ten deel viel en te Mycenae,
terwijl Aegisthus Agamemnon vermoordde, door
Clytaemnestra gedood werd (nom. OD, 11, 421
en v. (z. Agamemnon). Van Apollo ontving zij
de gaaf van voorzegging, tegen de belofte dat zij zijne
liefde zou verhooren. Zij hield echter geen woord
,

en Apollo strafte haar nu met het ongelukkig lot
dat niemand hare voorspellingen geloofde. Toen
zij derhalve aan de Trojanen bij de aankomst van
Helena en later gedurende den oorlog hun ongeluk verkondigde, werd zij door allen als een
waanzinnige bespot en mishandeld. (Homerus
vermeldt van deze voorzeggingskunst van Cassandra niets). Gedurende den oorlog dongen naar
hare hand Othryoneus uit Cabesus (x0M. IL. 13,
363.) en Coroebus, de zoon van Mygdon (vIRG.
AEN. 2, 341.) terwijl zij Priamus te hulp kwamen,
doch beiden sneuvelden in den strijd. Bij de ver
stad was Cassandra in den tempel-overingd
van Athene gevlugt, doch werd door Ajax Uïleus
zoon, van het standbeeld der godin weggesleept
en mishandeld. Agamemmon ontnam Ajax den
buit (z. Aj ax). Een standbeeld van Cassandra
stond te Amyclae, te Leuctra in Laconië had zij
een tempel en standbeelden, haar graf was te Mycenae of te Amyclae.
Cassiodárus, Magnus Aurelius, geboren te Scyllacium in Bruttium, tusschen 460 en
465 n. C., uit een oud, beroemd romeinsch geslacht, bekleedde onder Odoacer en later onder
den koning der Oost-Gothen Theodorik en zijne
opvolgers, verscheiden gewigtige staatsbetrekkingen, in het bijzonder die van eersten minister en
secretaris van staat. Toen hij zich in 539 in het
door hem gestichte klooster Vivarese ( Vivariuni)
in Calabrië had teruggetrokken, hield hij zich bier
deels met theologische studiën bezig, deels wijdde
hij zich aan de bewaring en verbreiding van
wetenschaplijke kennis, en liet vele afschriften
van oude Schrijvers vervaardigen. Hij stierf hier
in 577, over de 100 jaren oud. Zijn Variarum
libri XII., eigenlijk eene verzameling van verordeningen van bestuur en van staatstukken, bene
brieven, zijn zeer belangrijk-vensigofcl
voor de binnenlandsche geschiedenis van dien tijd.
Van zijne historia Gothorurn hebben wij slechts
een uittreksel door Jordanes.
Cassiopèa, Cassiepéa, K zaat6 reta, Kaa6tl tztu, Kaaat6zri , vrouw van Cepheus in Aethiopië, moeder van Andromeda (z. a). Naar haar
werd een sterrebeeld in den melkweg genoemd.
Cassis, z. ga lea.

Cassiterides insulae, Kaasrrep14; vr j coc,
heetten in 't eerst de britsche eilanden in het algemeen, vanwaar de Phoeniciërs tin en lood haalden (PLIN. 34, 16, 47.), vervolgens de ten W. van
Britannië gelegen Scilly- of Sorling-eilanden.
Cassivelaunus, een legerhoofd in Britannië, stond aan het hoofd der britsche bevolking,
toen Caesar uit Gallië den tweeden inval in het
eiland deed (c&ES. B. G. 5, 11.). Daar de Britten
den Romeinen in het open veld geen weerstand
konden bieden, trok Cassivelaunus zijn magt in de
ontoeganklijke wouden terug en bestookte van hier
den vijand. Daarop veroverde Caesar een gedeelte
van het gebied van Cassivelaunus, benevens zijne
hoofdstad, zoodat hij zich genoodzaakt zag vrede
te sluiten eu gijzelaars te geven (CASs. t. a. p.
5, 22 en v.)„
Cassius, Cassia g e n s, een der oudste romeinsche geslachten, oorspronklijk patricisch. 1)
Sp. Cassius Viscellinus, de eerste uit het
patricisch geslacht, die zich in de geschiedenis een
naam maakte. Als consul overwon hij in 502 v. C.
de Sabijnen..In 'tjaar 501 werd hij magister equitum,
in 493 weder consul bevorderde hij de verzoening

Cassius.
der beide standen na de uitwijking der plebejers
naar den heiligen berg en sloot een verbond met
de Latijnen (LIV. 2, 18, 33. cie. BALS. 23, 53.).
Zeven jaren later werd hij voor de derde maal
consul en stelde de eerste akkerwet voor, volgens
welke de alter publicus door de patriciërs in bezit
genomen, onder de burgers, de Latijnen en Hernicers zou verdeeld worden. Hoewel Cassius den
tegenstand van zijn ambtgenoot Virginius en zelfs
van de tribunen te bestrijden had, omdat hij de
bondgenooten naar Rome had geroepen, was de
senaat toch genoodzaakt in alles toe te stemmen.
Na afloop van zijn ambt werd Cassius echter in
het volgende jaar voor het geregt geroepen, door
het volk in de curiae ter dood veroordeeld en van
de tarpejische rots geworpen. Livius (2, 41.) wijkt
hiervan eenigzins af, namelijk dat de opneming
der bondgenooten onder de verdeeling hem bij het
volk had verdacht gemaakt, dat met nijd op deze
gunst neerzag. Ook was er nog eene overlevering
dat de vader van Cassius, overtuigd dat de patricische stand door deze wet benadeeld werd, zijn
zoon met eigen hand doodde. Van daar, meende
men, kwam het dat de nakomelingen van Cassius
niet meer tot den patricischen stand behoorden;
terwijl anderen dit feit aldus verklaren, dat de nakomelingen het versmaad hadden, langer tot een
stand te behooren, waarin een moord op een
bloedverwant gepleegd was. -- 2) Q. C a s s i u s
Longinus voerde (16 7) Perseus, koning van
Macedonië, gevangen naar Alba (LIV. 45, 42.) en
stierf als consul in 164. -- Zijn kleinzoon 3) L.
Cassius Longinus, praetor in 't jaar 111,
waarborgde met zijn woord Jugurtha bij zijn verblijf te Rome persoonlijke veiligheid (SAL. JUG.
32.) ; hij sneuvelde (107) in een slag tegen de
Tigurijnen (CAES. B. G. 1, 7.). - 4) L. Cassius
Longinus R a v i l l a gaf in 't jaar 137 gedurende zijn tribunaat eene wet, lex tabellaria,
waarbij de stemtafeltjes ingevoerd werden, waar
hij zich bij de nobiles gehaat maakte. Als-dor
censor, 125, was hij niet minder streng dan als
regter, doch met regtvaardigheid en wijsheid (cie.
DE LEG. 3, 16, 35 en v. Rose. M. 30, 86. VELLEJ.
2, 10.) Evenzoo gedroeg hij zich bij de veroordeeling van verscheiden vestaalsche maagden, 113
V. C. (VAL. MAX. 3, 7, 9.). - Zijn zoon 5) L.
Cassius Longinus, een tegenstander der optimaten, waartegen hij als tribuun zich met kracht
verzette. Volgens zijne wetten mogt geen door
het volk veroordeelde of afgezette ambtenaar senator wezen. - 6) C. Cassius Longinus, decemvir in 't jaar 173 v. C. (LIV. 42, 5.), vervolgens
consul 171, trok naar Macedonië en werd in zijne
afwezigheid door gezanten der volkstammen langs
de adriatische zee wegens zijne plunderingen
en rooverijen aangeklaagd, doch zoo het schijnt
zonder gevolg (LIV. 43, 7.). In 't jaar 154 was
hij censor en stelde later tegen den grijzen Cato
Bene klagt in, die zich tegen hem verdedigde
(GELL. 10, 4. PLUT. CAT. MAJ. 15.). - 7) C. Cas
sius Longinus Varus, consul in 't jaar 73,
liet ten gevolge eener door hem en zijn ambtgenoot Terentius Varro voorgestelde wet (lex Teren tia Cassia) koren ter verdeeling onder het volk
opkoopen (CIC. VERB. 5, 21, 52.). In den oorlog
tegen Spartacus won hij geene lauweren, daar hij
als proconsul door hem bij Mutina geslagen werd.
Na den dood van Caesar viel hij als slagtoffer
van de op last van Octavius en Antonius gepleegde
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moordtooneelen te Minturnae (APP. B. C. 4, 28.). 8) C. Cassius Longinus was quaestor onder
Crassus en nam deel aan den veldtogt tegen de
Parthen (53 v. C.) waarin hij nadat zijne heilzame
waarschuwingen door Crassus in den wind geslagen waren, den terugtogt van de overblijfsels van
het leger beschermde (PLUT. CRASS. 27.) Bij
Carrae ontkwam hij uit den slag gelukkig naar
Syrië, welke provincie hij met moed en beleid tegen de aanvallen der Parthen verdedigde (VELLEJ.
2, 46. JUSTIN. 42, 4. CIe. PHIL. 11, 14, 35.). In 't
jaar 51 sloeg hij de Parthen volkomen in de nabijheid van Antiochië (DIO cASS. 40, 28 en v.).
In 't jaar 49 sloot hij zich als volkstribuun bij
Pompejus aan, over wiens vloot hij het bevel kreeg
en waarmede hij die van Caesar op de kust van Sicilië versloeg (CAES. B. C. 3, 101.), bij Pharsalus vocht
hij mede, doch gaf zich eenigen tijd later aan
Caesar over, die hem tot legaat benoemde (DIO
CASs. 42, 13. dc. AD FAM. 15, 15, 2.). In de
volgende jaren schijnt hij wel aan den oorlog tegen Pharnaces deel genomen te hebben, doch
ook spoedig naar Rome teruggekeerd te zijn, waar
hij met Cicero vriendschaplijken omgang had; van
daar ging hij naar Brundusium, om den verderen
loop der gebeurtenissen af te wachten, doch bleef
echter met Cicero in briefwisseling (cie. AD FAM.
15, 16 en v.). Hoeveel verkleefdheid hij ook
toonde, Caesar vertrouwde hem toch niet, zoodat
hij bij M. Brutus, b. v. in de praetuur, moest ach
waardoor allengs bij Cassius een afkeer-tersan,
van Caesar en zijne eerzuchtige plannen ontstond.
Zoo ontkiemde in hem de gedachte eener zamenzwering tegen Caesar (FLUT. BRUT. 8, 10.) waaraan
ook Brutus deel nam. Nadat zij nog een tal van
koene, republikeinsch gezinde mannen gewonnen
hadden, bragten zij in eene zitting van den senaat
op de Idus van Maart van 't jaar 44 hun aanslag
ten uitvoer door Caesar te vermoorden (PLUT.
BRUT. 14 en v.). De senaat schonk aan de
zaamgezworenen, die terstond op het capitool gevlugt waren, vergiffenis, doch Antonius hitste het
volk tegen hen op en verscheiden van hen namen de
vlugt. Cassius en Brutus verlieten Rome eerst later, verloren hunne provinciën Syrië en Macedonië
en kregen daarvoor Cyrene en Creta (twee onbeduidende besturen) alsmede het bevel om koren voor
het volk op te koopen. Daar beiden zich in Italië niet veilig geloofden, legden zij afwezend hun
praetorschap neder, waarop Antonius hun een beleedigend besluit toezond (cie. AD FAM. 11, 3, 1.).
Beiden begaven zich toen naar de oorspronklijk
voor hen bestemde provinciën Syrië en Macedonië. Cassius bragt de legioenen die in Syrië en
andere landen van Azië stonden op zijne zijde,
waarop na de nederlaag van Antonius bij Mutina
de senaat Cassius in de provincie Syrië bevestigde. Hij versloeg zijn tegenstander Dolabella, aan
wien de senaat kort te voren de aan Cassius outnomen provincie had toegestaan, in en bij Laodicea (VELLEJ. 2, 69. APP. 4, 60-62. FLOR. 4, 7.)
Toen vervolgens Antonius, Octavius en Lepidus
het bekende driemanschap gesloten hadden, ver
zich tegen hen tot-enigdBrutsCa
redding van de republiek. Na Rhodus getuchtigd
(PLUT. BRUT. 30 en v.) en in Azië belastingen ingevorderd te hebben, trok Cassius naar Sardes waar
hij zich met Brutus vereenigde. Beiden trokken
nu over den Hellespont naar Macedonië, legerden
zich bij Philippi, en wachtten hier op een gunstig
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Castalia— Castra.

gelegen terrein het leger der driemannen af. Daar
Antonius zijn leger in het uitgemergelde land niet onderhouden kon, greep hij de vijandlijke legerplaats
aan. Brutus, die aan den eenen vleugel het bevel voerde, overwon wel, doch Cassius die door
Antonius uit zijne stelling verdrongen werd, gaf
alle hoop op en liet zich door een zijner bedienden dooden. Brutus liet zijn lijk op Thasus begraven (DIO CASE . 47, 47 . FLOR. 4, 7. PLUT. BRUT.
39 en v.). — 9) Zijn broeder L. Cassius L o ng i n u s, aanhanger van Caesar, onder wiep hij
eerst (48) in Thessalië diende, doch van waar bij
zich naar Griekenland begaf en geen deel nam aan
den slag bij Pharsalus. In 't jaar 44 werd hij
volkstribuun en verzette zich tegen de plannen
van Antonius, die zich wreekte door hem uit den
senaat te stooten (CAES. B. C. 3, 34. CIO. PHIL. 3,
9, 23.). Toen Antonius zich met Octavianus ver
verliet Cassius Rome en ging naar-zoendha,
Azië; doch hij ontving daar vergiffenis van Antonius (41). — 10) Zijn zoon L. Cassius Longinus vocht onder zijn oom C. Cassius tegen
Dolabella en sneuvelde bij Philippi. -- 11) Q.
Cassius Longinus, trouwe aanhanger van Caesars moordenaar, een man van een hardvochtig
en hebzuchtig karakter. Als zoodanig had hij
zich reeds in 't jaar 54 als praetor in Spanje door
onderdrukking der inwoners zeer gehaat gemaakt.
Als tribuun zette hij het voorlezen van Caesars
brief in den senaat door, doch moest spoedig naar
Caesar de wijk nemen, die hem weer naar Spanje
zond (CALS. B. C. 2, 21 . DIO CASS. 41, 24.), waar
zijne inhalige hebzucht een opstand te weeg bragt,
die met bloedige gestrengheid onderdrukt werd.
Doch verscheiden legioenen werden tegen hem
oproerig, waarbij de quaestor Marcellus zich aansloot. Cassius werd bij Corduba ingesloten, kreeg
echter hulp van Bogudes van Mauritanië en verschafte zich een vrijen aftogt. Thans dacht hij er
slechts aan om zijne bijeengeschraapte rijkdommen
te redden, hij scheepte zich in, verliet Spanje,
doch leed in een lievigen storm aan den mond
van de Iberus schipbreuk en verloor met al zijne
schatten het leven (Dio CASS. 42, 15. HIRT. B. ALEX.
44-64.). — 12) L. Cassius Longinus, mededinger van Cicero naar het consulaat (63), daar na aanhanger van Catilina, die met de Allo brogen onderhandelde (CIC. CAT. 3, 4, 9. SAL. CAT.
44.). Na de ontdekking der zamenzwering verliet hij Rome, dat hij in brand had willen steken. -- 13) Cassius Parmensis, nam deel
aan bet vermoorden van Caesar, voerde het bevel
over de vloot van Cassius op de kust van Azië
(43) , begaf zich na den slag bij Philippi naar
Sicilië en vereenigde zich daar met den jongen
Pompejus (APP . B. C. 5, 2.). In 't jaar 36 ging
hij tot de partij van Antonius over, aan wiens zijde
hij bij Actium streed. Na den slag liet Augustus
hem ter dood brengen (VELLEJ . 2, 87.). Hij was
ook dichter, schreef brieven en epigrammen, doch
maakte vooral naam door zijne treurspelen Thyestes (verschillend van dien van Varius) en Brutus
(HOR. EP. 1, 4, 3). --- 14) C. Cassius LongiBus bestuurde Syrië onder Claudius (50 n. C),
werd door Nero, die liet niet dulden kon dat hij
den moordenaar van Caesar, onder zijne voorvaders telde, verbannen, doch door Vespasianus
teruggeroepen (TAC. ANN. 16, 7. SUET. NER. 37.).
Als regtsgeleerde stond hij in groot aanzien en
stichtte een eigen school, de Cassiani. Van zijne

schriften is weinig over. -- 15) A v i d in s C asS i u s, volgens sommigen uit het geslacht der Cas sii, volgens anderen een Syriër (DIO CASS. 71, 22.)
maakte de oorlogen van Marcus Aurelius mede,
veroverde onder L. Verus de hoofdsteden der
Parthen, Ctesiphon en Seleucia (Dro CASS. 71, 2.),
en sloeg vervolgens de Sarmaten ten N. van den
Donau. Daarna voerde hij het bevel in Syrië en
Armenië, bedwong een opstand in Aegypte en
liet zich toen (172 n. C.) door zijne soldaten tot
keizer uitroepen. Zijn trotsche, heerschzuchtige
inborst kon het niet verdragen slechts te gehoor
hij in-zamen;ijvldhrsbkwamen,i
vele oorlogen had ten toon gespreid, beloofden aan
zijne onderneming' een gunstigen uitslag (DIO CASS.
t. a. p. 22 43n v.). Reeds had hij in weinige maanden
geheel Voor-Azië tenondergebragt, toen hij vermoord werd. — 16) L. Cassius H e m i n a, leef-.
de omstreeks 146 v. C. en schreef annalen, waar
wij nog Benige brokstukken bezitten. — 17)-van
T. Cassius Severus, redenaar, leefde onds.r
Augustus, bragt meer vrije beweging in de wel
hetgeen door anderen nagevolgd werd-sprekndhi,
en stond onder zijne tijdgenooten (QUINCT. 10, 1,
116.) als redenaar hoog aangeschreven.
Castaba, KUZTOt i7., Bene aan Apollo en de
muzen geheiligde bron op den Parnassus, wier
water te Delphi voor het verrigten van heilige
plegtigheden gebruikt werd; naar haar hadden de
muzen den bijnaam C a s t al i d es.
Castólu^s, Kas rw?,u^, waarschijnlijk 'een stad
in Lydië; bij xEN . ANAB . 1, 1, 2., KaaTwXob 7rsot'ov.

Castor , z. Dioscuri.
Castra. Twee beschrijvingen van een ro-

meinsche legerplaats zijn uit zeer verschillende
tijden tot ons gekomen ; eene van Polybius gedurende de punische oorlogen en dus juist uit een
tijdvak dat voor de inwendige ontwikkeling van
liet romeinsehe krijgswezen in het algemeen, door
den invloed der groote vijandlijke veldheeren
Pyrrhus en Hannibal, allerbelangrijkst was, en
eene van Hyg i n u s, die onder Trajanus leefde,
en dus uit een tijd, waarin de rolneinsche krijgskunst door eigen groote veldheeren en door het
bestrijden van de romeinsche wapens en romein
gelijke middelen en bekwaamheid-schetakim
den hoogsten trap lang bereikt had. -- Polybius
kent slechts de indeeling van het legioen in manipels en met betrekking tot de wapens in principes, hastati en triarii, en beschrijft de legerplaats
van een consulair leger van dien tijd van 2 legioenen, met de daarbij behoorende bondgenooten
(socii) ; Hyginus daarentegen neemt de reeds uit
de tijden der eerste burgeroorlogen afkomstige
verdeeling in cohorten aan, met dezelfde soort van
wapens (verg. a c i e s en legio), en beschrijft de
legerplaats van 3 legioenen met een groot aantal
troepenafdeelingen, die er evenwel niet volstrekt
toe behooren. Daarentegen is in de ontwikkeling
der drie daar tusschen liggende eeuwen voor ons
Bene schijnbare gaping ; doch deze wordt weder
vrij goed aangevuld door een naauwkeurige ver
dier beide beschrijvingen met de berig--gelijkn
ten van anderen, met nanie van Caesar, Livius en
Tacitus. De legerplaats door Polybius beschreven,
moet reeds ten gevolge van de bedoelde krijgskundige hervormingen in de burgeroorlogen veranderingen ondergaan hebben, en deze moeten steeds op
nieuw gewijzigd zijn naar de verschillende indeelingen van het legioen en naar de veranderingen der
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slagorde; maar toch zijn de grondslagen voor geheel den volgenden tijd dezelfde, en de legerplaats van Hyginus is geen andere, maar in der
daad eene uit die van Polybius voortgekomen, en
men kan de latere niet begrijpen zonder een
naauwkeurige beschrijving der oudere. In het
algemeen bragt een romeinsch leger geen nacht
door zonder door een wal en gracht beschut te
zijn ; was de legerplaats slechts voor éénen nacht
bestemd, dan heette zij eenvoudig Gastra, in latere
tijden mansio ; bleef liet zich daar langer ophouden,
dan heette zij c. stativa, onderscheiden in c. aestiva
en hiberna. Uit de legerplaats werd de slag begonnen, na eene mogelijke nederlaag diende zij
tot een toevlugtsoord (Llv. 44, 39.) ; daarom moest
zij met de meeste voorzorg aangelegd worden.
Het gunstigste terrein was de helling van een lang
heuvel; bovenal moest gelet-zamflopend
worden op de noodzakelijke nabijheid van water,
hout, voeder en op de gezonde ligging der plaats
(TAC. RIST. 2, 93.). Om dit alles vooraf te onderzoeken en op te nemen, zond de veldheer een
tribuun vooruit met een grootere of kleinere afdeeling troepen, al naar de meerdere of mindere

PR

tod

s

t

nabijheid van den vijand, in het eerst vergezeld
van een augur, om de gekozen ruimte af te meten, weshalve het romeinsche leger iets heiligs was
(verg. dis c i p tin a in flit a r s), later kwam in diens
plaats eene afzonderlijke metator (cast-ca metari).
De gedaante van de legerplaats was bij Polybius
vierkant (quadrata), bij Hyginus is zij een derde
langer dan breed (tertiata, geen driehoek). Eerst
werd de tent van den veldheer bepaald (praetorium,
omdat destijds de consuls nog praetoren heetten)
zoo digt mogelijk bij den vijand (a) (verg. de
afbeelding I.). Hier plaatste zich de augur met
het gelaat naar het rom. leger en met den rug
naar den vijand gekeerd, en van dat standpunt
uitgaande heeft Polybius, wat ons zeker toeschijnt,
de zijde der legerplaats die naar den vijand gekeerd was, de achterste, de andere daartegenover
de voorzijde (tpóawrov frons), genoemd. Ook de
beide zijpoorten krijgen in dezelfde rigting den
naam van dextra en sinistra. De plaats voor het
praetorium gekozen (een vierkant, iedere zijde van
200 v.) werd door een wit vaandel (vexillum) aan
Daar voor (altijd naar den stand van-gewzn.
den augur) was eene opene ruimte (principium,
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principia), waar de altaren (arae), de veldteekens
(signa) en het spreekgestoelte van den veldheer
(tribunal) stonden, en die tevens diende tot ver
voor de soldaten (b). Een weinig-zamelpts
links van het praetorium stond de tent (c) van
den quaestor (quaestorium), regts die (d) voor de
beide legaten (forum), waarvan de deuren in het
achterfront waren. Aan beide zij den van het
principium (b), 50 v. van het quaestorium en forum verwijderd, werd met roode vaandels de
plaats aangewezen voor de tenten (e) der 12 triburen (6 in ieder legioen) en der 12 praefecti (f)
der bondgenooten. Voor deze rij van tenten
bleef een straat (g) van 100 v. breedte (via principalis), die naar de beide zijpoorten, (portae
principales, dextra (h) en sinistra (i)) voerde. Deze
straat verdeelde het leger in de breedte in twee
ongelijke deelera, waarvan het voorste twee derde,
het achterste (naar den vijand gekeerd) een derde
deel besloeg. In de lengte werd het leger door
Gene straat van 50 v. breedte (via praetoria) in
twee helften verdeeld; zij liep van het midden van
het praetorium en het principium naar het voor
voor een gedeelte aan de andere zij--fronte
de van het praetorium naar het achterfront (k).
Aan de uiteinden dezer straat lagen de beide
hoofdpoorten, de porta decumana (1) aan het voorfront, van den vijand afgekeerd (later ook porta
quaestoria geheeten, verg. hier onder), waar het
rom. leger binnenmarscheerde en de porta praetoria (ni), naar den vijand toegekeerd, waardoor
het leger uitrukte (ook extraordinaria geheeten,
verg. hier onder). Wij keeren tot de via principalis (g) terug. Hier werd het gros der legioensoldaten en der bondgenooten (uitgezonderd de extraordinarii, verg. legio) met een
legioen in het voorfront aldus ter weerszijden van
de via practoria (k) gelegerd, dat de bondgenooten even als in den slag de vleugels innamen. De tentenrijen werden terstond door in den
grond gestoken speren (hastae) aangewezen, zoodat het binnenrukkende leger zonder moeite zijn
plaats vond; aan beide zijden van de lange straat
(v. praet.) stonden de tenten van 10 turmen romeinsche ruiters (n), onmiddellijk daarachter die
der triarii (o) welke daar hun aantal slechts half
zoo groot was (verg legio) ook slechts de helft
der ruimte besloegen van de principes en hastati;
hunne tenten kwamen uit op een zijstraat van 50.
V. breedte (strigae, ook hunne tentenrijen dragen
bij voorkeur dien naam). Tegenover hen aan de
andere zijden der beide zijstraten kampeerden de
principes (p) waaraan de hastati zich onmiddellijk
aansloten (q), wier tenten uitkwamen op twee
andere zijstraten van dezelfde breedte. Van de
10 cohorten van elk legioen (ten tijde van Polybins bestond het uit een manipel hastati, principes en triarii met de noodige ligtgewapenden
(velites)) bevond zich de eerste het digtst bij de
via principalis en de tiende bij de porta decumana
(van waar deze haar naam had gekregen). Tusschen de vijfde en zesde cohorte, was ter meerdere
splitsing der legerplaats, nog in de breedte een 50
V. breede dwarsstraat aangelegd, via quintana (r)
naar de daaraan gelegerde cohors quinta geheeten. Eindelijk waren op de beide vleugels, tegenover de hastati, de bondgenooten gelegerd, de
equites met den uitgang naar binnen (s), de pedites
naar buiten tegen den wal gekeerd (t). -- De
afgezonderde troepenafdeelingen der extraordinarii,

(een vijfde gedeelte der bij elk legioen
behoorende bondgenooten) kampeerden in het
achterste deel der legerplaats bij de porta praetoria, die ook daarom extraordinaria heette, liet
digtst bij den vijand, en wel aan weerszijden
van dat gedeelte der via praetoria dat naar deze
poort liep. De rijen hunner tenten liepen evenwijdig met den wal van het achterfront, en er was
tusschen dezen en het praetorium eene ruimte van
100 v. breedte. De equites extraordinarii kampeerden ook weder naar binnen (u) de pedites
(v) naar buiten gekeerd. De uit deze 'extraordinarii genomen lijfwachten van den veldheer, de
ablecti pedites en equites (chTGXrh rot, verg. a b le c t i
en legio), lagen naast het quaestorium en forum,
insgelijks de equites (w) naar binnen, de pedites
(x) naar buiten. Daaraan sloten onmiddellijk de
tenten der zoogenaamde evocati (verg. aid.), zoowel
equites (y) als pedites (z), die niet voor de gewone
dienst te veld en in de legerplaats gebruikt werden. En zoo er eindelijk toevallig nog andere
troepen, externa auxilia (z. aid.) tegenwoordig waren, dan waren deze naast de extraordinarii gele
hiertoe beschreven-gerd(z).Tuschnto
omvang en den wal was aan de vier zijden eene
200 v. breede ruimte gelaten, opdat de vijand bij
een plotselingen overval, geen vuur op de tenten
zou kunnen werpen. Langs deze ruimte begaven
zich ook de afzonderlijke afdeelingen naar de voor
haar bestemde tenten, en eindelijk diende zij nog
tot plaatsing der bagagewagens en tot berging van
den buit. De sterkte van den wal en de diepte van
de gracht was naar de omstandigheden verschillend,
ook de nabijheid des vijands maakte hierin grootere voorzorg noodzakelijk. Aan het voor- en achterfront werkten de beide legioenen, aan de beide
andere zijden de bondgenooten, alles onder het oppertoezigt van twee tribunen, ten tijde der keizers
van een afzonderlijken praefectus castrorum. Het
standkwartier (c. stativa) vereischte natuurlijk
grootere versterking door kasteelen, gelijk de wal
dan ook met palissaden en borstweringen (loricae)
voorzien was (CAES B. G. 5, 40. 7, 72. 8, 9.).
Langs den wal waren bij dag de ligtgewapenden
(velites) gelegerd, die bij nacht, wanneer namelijk
de vijand in de nabijheid was, voor de poorten
gebivouakkeerd lagen (van daar procubitores). De
tros (rijknechten, agasones, der officieren en ruiters, en legerknechten, calones), bevonden ziek
in het leger daar waar zij hunne bezigheid hadden (CAES. B. G. 6, 36.) en behalve in de opene
ruimte langs den wal was de bagage van de hoofdofficieren ook nog in de ruimte tusschen de tentenrijen der tribunen en het quaestorium en forum, benevens de tenten der ablecti. De marketenters ( mercatores, lixae) stonden buiten de porta
decumana langs den wal (CAES. t. a. p. 37. SAL.
JUG. 44, 5.), waar zij, verwijderd van den vijand,
het veiligst waren (TAC. ANN. 1, 66.). De tenten
(tentorium, pelles) waren van leer en werden met
touwen over palen uitgespannen en daaraan bevestigd, die der hoofdofficieren heetten tabernacula.
In den winter werden in de legerplaats werklijke
hutten gebouwd en met vellen of stroo bedekt,
casae stramentitiae (TAC. ANN. 13, 35. CAES. B. G.
5, 43.). Gewoonlijk waren in iedere tent 10 man
vereenigd en maakten een contubernium, tentgemeenschap, uit, zij zelve heetten contubernales,
hun hoofdman decanus. Bij de verdere ontwikwikkeling en volmaking van deze romeinsche le-
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Castra.
gerplaats ging men van deze beide gezigtspiinten
uit, te weten : v e i 1 i g h e i d, zoowel naar buiten als
naar binnen, en gemaklijkheid om zijn plaats
te vinden. Deze golden ook ten tijde van
Hyginus even zoozeer als van Polybius ; doch
eendeels kan hetzelfde doel op verschillende wijze
en door andere middelen evenzoo volkomen bereikt worden, en anderdeels zijn veranderingen
in den aanleg van een legerplaats noodzaaklijke
gevolgen van veranderingen in zaken, waarvan
deze afhanklijk is, zooals de meerdere volmaking
der wapens om van verre te treffen en van het
werpgeschut, de verschillende indeeling van het
legioen, de opheffing van het onderscheid der
wapens, en over 't algemeen de geheele verandering van het krijgswezen. Daar voortaan al de
afdeelingen van een legioen dezelfde grootte hadden, was ook de verdeeling der ruimte voor de
tenten gelijk ; slechts de eerste cohorte van elk
legioen bevatte het dubbele aantal, en kreeg
daarom ook een dubbele ruimte in de leger
Buitendien was er thans naast de legioe--plats.
nen eene massa zelfstandige troepenafdeelingen
van verschillenden rang, die, al naarmate van
hunne betrekking tot den persoon van den veldheer, op grooteren of geringeren afstand van het
praetorium kampeerden (verg. de afbeelding II.
van de legerplaats van Hyginus volgens Lange) :
het naast aan de eene zijde de jonge, aanzienlijke
volgelingen (coinites imperatoris), aan de andere
de beambten (officiales imperatoris), dan de ver
cohortes praetoriae, de lijfwacht, en de-schilend
equites praetoriani en singulares, die met een
hoogere soldij ook een hoogeren rang bekleedden. De tusschenruimte tusschen den wal en de
tenten is van 200 op 60 v. verminderd, daar deze
grootte voor de bovengenoemde andere doeleinden
dezer ruimte toereikende was, en ten gevolge van
de betere inrigting en verhoogde werking van het
werpgeschut, zelfs de vroegere 200 v. tegen het
vuur van den vijand niet meer konden beveiligen.
Veiligheid van binnen, d. i. tegen den onwil der
bondgenooten zocht men vroeger door hunne ver
te bereiken, weshalve het romeinsche le--deling
ger naar binnen, de bondgenooten naar buiten
kampeerden. Deze bedenkingen hielden op, nadat
alle italische volken de eer van de dienst in de
legioenen hadden verkregen, of dat sedert Augustus de dienst in zelfstandige cohorten met denzelfden rang als de legioenen vrij stond (cohortes
pedilurn en equitum, quingenariae en milliariae, ook
aloe quingenariae en milliariae, verg. de afb.), en
tevens de in hunne plaats gekomen auxilia (Pannonii veredarii, Mauri equites, Getae, Daci, Britones, Cantabri, Palmyreni) te zeer verschilden in

afstamming en neigingen, dan dat van hen plotselinge gevaren te vreezen waren. Buitendien is
het zeker even gemaklijk en veilig, muiterij
door insluiting als door verdeeling voor te komen
en te onderdrukken. Van daar het verschijnsel,
dat de legioenen toen het digtst langs den wal
kampeerden en het geheele binnenste deel der legerplaats als een muur omgaven. Hunne tenten
waren van de overige ruimte door 4 viae sagulares, ieder 30 v. breed, gescheiden. De overige
Hoofdstraten van vroeger waren, ook wat den
naam betreft, gebleven : de v. praetoria, 60 v.
breed, liep thans van het praetorium naar de
Aorta praetoria, de beide anderen in de breedte
door de legerplaats, de via principa.lis insgelijks
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60 v., de via quintana slechts 30 v. breed. De
zijstraten (viae vicinariae) tusschen de tentenrijen
(strigae) waren 10 of 20 v. breed, al naarmate
de ruimte zulks toeliet. Door de via principalis
en quintana werd de legerplaats, die nu een derde
langer dan breed was (tertiata), in drie deden
verdeeld : 1) praetentura, de voorzijde (thans naar
den vijand gekeerd) tusschen de porta praetoria
en de via principalis, 2) latera praetorii, de vleugels van het praetorium, het midden der leger
via principalis en quintana, 3)-plats,uchend
retentura, het achterste gedeelte van de v. quintana tot aan de porta decUmana. Ten gevolge
van de plaats gehad hebbende verandering in de
aanwijzing der voor- en achterzijde van de legerplaats, hadden ook de beide zijpoorten, p. principales, hunne vroegere namen dextra en sinistra
verwisseld, en de porta decumana, ofschoon op
dezelfde plaats als vroeger, bevond zich in liet
achterste gedeelte der legerplaats. Wanneer door
de tegenwoordigheid van een grooter aantal legioenen meerdere uitgangen en poorten noodzakelijk waren, dan werden die aan de einden der
via quintana opgerigt (r,AES. B. G. 6, 37.). Het praetorium lag midden in de legerplaats tusschen de
via principalis en quintana, gelijk ook vroeger
het geval was, als slechts één legioen in de legerplaats kampeerde. Daarvoor was het principium of forum, de verzamelplaats der soldaten
(TAC. ANN. 1, 61. HIST. 1, 48, 54. 3, 12, 13.), benevens de altaren, het auguratorium en het tri
hier begon de metator de afine--bunal.(V
ting der legerplaats, dit punt heette groma, daar
wordt de meter ook gromatieus geheeten).-van
Aan de beide zijden van het praetorium kampeer
bovengenoemde volgelingen en lijfwachten-den
van den veldheer. In de retentura vlak achter
het praetorium, aan de overzijde der v. quintana
stond het quaestorium, dat nu voor de bewaking van
gijzelaars en het bergen van den buit onder opzigt van legaten bestemd was. De quaestor volgde
als zoodanig het leger niet meer; was hij tegen
dan werd hem het bevel over eene af--wordig,
deeling van het leger gegeven (cAEs. B. G. 1, 52.
4, 22. en op m. p.) en hij stond in rang met de
legaten gelijk. Volgens Livius (10, 32. 34, 47.
41, 2.) moet liet quaestorium oudtijds reeds bij de
porta decumana gestaan hebben, doch daar noch
Polybius, noch Benig ander bezigt daarmede overeenstemt, is het wel waarschijnlijk, dat hij eene ten
zijnen tijde gewone inrigting, bij vergissing op vroegore tijden heeft overgebragt. Van nu af heette pie
porta decumana met regt ook quaestoria. In de
praetentura stonden van weerszijden der via praetoria evenwijdig met de via principalis de tenten
der legaten en tribunen, telkens in twee rijen
(scamnum) achter elkander. Daarenboven zijn er
in de legerplaats van Hyginus nog nieuw bijgekomen de tenten voor de handwerkslieden (fabrica),
die eene afzonderlijke afdeeling onder den praeIectus fabrum van het leger uitmaakten, benevens
het veterinarium voor ziek vee; aan de andere
zijde der via praetoria stonden de tenten voor de
zieke soldaten, valetudinariuna (ambulance). Verg.
•

CANS. B. G. 6, 36.

Castra. Uit vele romeinsche legerplaatsen
ontstonden van lieverlee steden, waarvan melding
verdienen : 1) C. Cornelia, in Zeugitana, waar
de oudste Scipio geland was. — 2) C. Hann ib a 1 i s, stad op het bruttische schiereiland ontstaan
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uit de legerplaats die Hannibal hier in het laatst
van den tweeden pun. oorlog had opgeslagen. --3) C. P o s t h u m i a n a, plaats in Hispania Baetica. — 4) C. P y r r h i, stadje in grieksch Illyrië.
5) C. V e t e r a, stad in Gallia Belgica, t. Xanthen,
met vele ruïnen (TAC. ANN. 1, 45, 58.).
Castrurn, insgelijks een naam van vele plaatsen, onder anderen : 1) C. Juni, vervallen zeeplaats in Etrurië. --- 2) C. n o v u m, stad in Picenum aan de kust in 489 rom. colonie, t. Giulia
Nova; en 3) rom. colonie in Etrurië, t. Marinello.
Castuto, KaaraXo)v, stad der Oretani in Hispania Tarraconensis, op de grenzen van Baetica,
aan den regter oever van de Baetis, in het regtsgebied van Nieuw- Carthago, een municipiurn; de
omstreken hadden groote gelijkheid met den Parnassus, zelfs een castalische bron werd er niet
gemist. De naburige bergen bevatten zilvermijnen.
Hannibals echtgenoote was van hier geboortig; t.
Cazlona. De Castulonensis silva heet t. Castona
la Vinja en is een deel der Sierra Morena.
Catabathmus, KaraCnDµó5, een dal t.
Akabah, gevormd door het bascische gebergte, en
een streek langs de kust van denzelfden naam
maakten de grensscheiding uit tusschen Aegypte
en het gebied van Cyrene (SAL. JUG. 17, 19.).
Verder oostwaarts van dezen g r o o t e n Cat ab a t h m u s ligt bij Paraetonium de kleine C atabathmus.
Catalauni, gallische volkstain (in het tegenw. Champagne) aan de Marne. Op de catalaunische velden werden de horden van Attila door
Aëtius (451 n. C.) verslagen.
Catana, KaJ.Tcv(rj„ misschien beter Cati na,
oude stad op de oostkust van Sicilië, aan den
Aetna, t. Catania. Gesticht door Chalcidensers
omstreeks 726 v. C. werd het spoedig door de
groote vruchtbaarheid der omstreken een bloeijende
stad. Hiero koning van Syracuse deed de inwoners in 476 naar Leontium verhuizen en bragt
weder 10000 Syracusers en Pelopormesiërs in de
stad. Intusschen maakten de oude bewoners zich
na zijnen dood weder van hunne stad meester,
doch werden op nieuw door Dionysius en later door
Agathocles ten onder gebragt, tot dat zij in den eersten pun. oorlog den Romeinen in handen viel
(LIV. 27, 8.); desniettemin bleef zij ook nog in
lateren tijd bloeijend en volkrijk. Verg. etc. VERR.
3, 83, 192. 4, 23, 50.
Cataonia, Knruo'La, vruchtbare landstreek
van de rom. provincie Cappadocië, besproeid door
de rivier Pyramus, met vele bergvestingen voorzien.
r--

Catapulta, z. t o r m e n t a.
Cathedra xa &spa, een zacht gevulde leuningstoel door romeinsche vrouwen gebruikt, ook
ingerigt om gedragen te worden als eene lectica;
later de leerstoel der rhetors en philosophen (Juv.
;

7, 203.).
Catellae, eene soort van gouden of zilveren
halssieraad, uit kleine kettingjes zaamgesteld die
over de borst hingen en gedeeltelijk tot sieraad,
zoowel door mannen als vrouwen, gedragen werden HOR. EP. 1, 17, 55.), maar ook als een gering onderscheidingsteeken door den veldheer voor
bewezen dapperheid geschonken werden (Liv. 39,
31.). Verg. dona militaria.
Catervarii, heetten de beide partijen der
zwaardvechters, .wanneer niet slechts twee strijders
maar geheele drommen er van optraden en het
schouwspel van een geregeld gevecht leverden.

Catilina, L. Sergins, uit een verarmde
patricische familie, geboren omstreeks 108 v. C.,
toonde reeds vroeg, door het vermoorden zijns
broeders, waartoe hij in staat was; op volwassen
leeftijd nam hij ijverig deel in de vogelvrijverklaringen van Sul(a, vermoordde zijne vrouw en zijn
zoon, die hem voor eene nieuwe verbinding in
den weg scheen te staan, maakte zich met eene
vestaalsche maagd aan ontucht schuldig en pleegde
in liet waarnemen van staatsambten de gruwlijkste
afpersingen. In 't jaar 77 v. C. was hij quaestor, in
69 praetor en bestuurde in 't volgende jaar de
provincie Africa, waar hij zich schandelijke knevelarijen veroorloofde, die hem eene aanklagt herokkenden, waarvan hij echter ontheven werd. Groete
schuldenlast niet minder dan brandende eerzucht
dreef hem tot eene zamenzwering tegen den staat;
zijn sterk, gehard ligchaam, de gewoonte van allerlei inspanning en groote ontbering, zonder dat
zijne uitspattingen zijn geest of ligchaam schenen
te verzwakken, dit alles maakte hem tot de
stoutste ondernemingen geschikt (verg. SAL. B. CAT.).
Deelgenooten om het staatsbestuur omver te werpen vond hij in Autronius Paetus en P. Cornelius
Sulla, broeder van den dictator; zij kochten stemmen
voor het verkrijgen van het consulschap; de keuze
viel evenwel op L. Aurelius Cotta en L. Manlius
Torquatus, en een moordaanslag op deze misluk te. Nu verschoof hij zijn eigenlijk plan en trad
in 64 weder als mededinger naar het consulaat op,
nadat hij door buitensporige beloften zich nieuwe
aanhangers verschaft en met de veteranen van
Sulla in Etrurië verbindtenisser_ had aangeknoopt.
Caesar en Crassus ondersteunden zijne candidatuur en die van Antonius, en waren misschien
ook aan de zamenzwering zelve niet vreemd.
Cicero en C. Antonius werden gekozen; Cicero
wist echter zijn ambtgenoot voor zich te winnen,
door here de rijke provincie Macedonië af te staan,
en werd tevens den gebeden loop van het plan
der zamenzwering gewaar door Fulvia, de beminde van Q. Curios. De senaat gaf aan Cicero
onbepaalde volmagt; bij de nieuwe verkiezingen,
waarop Catilina nu al zijn hoop gebouwd had en
die tot in het laatst van October 63 werden nitgesteld, verscheen Cicero tegenover de gewapende
zaamgezworenen zelf gewapend met een schaar
van geharnaste ridders; de maatregelen van voor
werden verdubbeld, de moordaanslag tegen-zorg
Cicero op den dag der verkiezingen mislukte, en
door de waakzaamheid van Cicero werd hun ook
de versterkte stad Praeneste ontrukt, die de zaamgezworenen tot eene wapenplaats hadden uitgekozen.
Nu riep Catilina zijne deelgenooten in den nacht
van den 6.--7. Nov. te zamen in het huis van Porcius
Lacca en verdeelde daar de rollen. De ridder
Cornelius en de senator Varguntejus namen op
zich Cicero te vermoorden, de praetor P. Lentulus Sura zou Rome in brand steken en de voor
tegenstanders vermoorden, Catilina zelf zou-namste
zich naar de legerplaats van C. Manlius bij Faesulae in Etrurië begeven. Doch Cicero werd van
alles onderrigt, zijne moordenaars werden aan de
deur zijner woning afgewezen, de senaat terstond
(7. Nov.) in den tempel van Jupiter Stator bijeengeroepen, waar Cicero zijne eerste catilin. rede
hield. Catilina verscheen daar ook, wilde-voering
honend antwoorden, moest echter Rome verlaten
en ijlde nog in denzelfden nacht uit Rome naar
de legerplaats. In zijne tweede redevoering op

Catilius Catullus.
den 8. Nov. legde Cicero den geheelen toestand
van zaken bloot ; Catilina en Manlius werden vogelvrij verklaard en de consul Antonius tegen hen
gezonden. Lentulus verschoof al dralende zijn plan
tot in den nacht van de saturnaliën (19.— 20. Dec.);
daar hij echter toevallig te Rome aanwezige Allobrogers in het complot zocht te lokken, werd dit
door hun patroon, Q. Fabius Sanga, aan Cicero
bekend gemaakt. Toen deze nu met brieven van
de hoofden der zamenzwering en met een der
zaamgczworenen zelven, Volturcius, uit Rome
vertrokken, werden zij op den milvischen brug opgevangen en teruggebragt. Op den 3. Dec. ver
senaat in den tempel van-zanmeldCicro
Concordia; Lentulus, Cethegus, Gabinius en Sta
werden binnengebragt en van schuld over--tilus
tuigd, Lentulus terstond in bewaking gehouden.
'per eere van Cicero besloot de senaat tot een
dankfeest ; in zijne derde catilin. redevoering deelde hij nog denzelfden avond het volk den uitslag
zijner maatregelen mede. Uit vrees dat de gevangenen met geweld zouden losbreken, riep hij den
senaat op den 5. Dec. weder in den tempel van
Concordia bijeen; Silanus stemde hier voor de
doodstraf, Julius Caesar betwistte het regt tot toepassing van de doodstraf en stemde voor levens
gevangenschap met verbeurdverklaring der-lange
goederen; doch Cicero in zijne vierde redevoering
benevens Cato wisten den strengsten maatregel
door te drijven. De zaamgezworenen (behalve
de bovengenoemden ook Caeparius) werden in
het Tullianum door beulshanden gewurgd. Op
het berigt hiervan viel een groot aantal weder
van Catilina af; Metellus Celer had de bergpassen
der Apennijnen bezet en hem den weg naar Gallië afgesloten; den 6. Jan. werd hij niet M. Petrejus, legaat van Antonius, bij Pistoria handgein een ; men vocht met de uiterste verbittering;
toen echter Catilina zijne zaak voor verloren
hield, stortte hij zich midden onder de vijanden
en vond daar den dood.
Catllius (Lue. Cat. Sevërus) bekleedde
hooge staatsambten onder Hadrianus, zoowel te
Rome als in de provinciën (SPART. HADRIAN. 5,
24.). Als praefect van Rome werd hij door den
keizer afgezet, omdat hij zich tegen de adoptie
van Antoninus Pius verklaard had. Hij was zeer
bevriend met den jongen Plinius (PLIN. EP. 5, 1.).
Catillus of Catilus, zoon van Amphiaraus, verhuisde volgens de sage met zijne broeders Coras en Tiburtus uit Argos naar Italië en
stichtte Tibur (HOR. OD. 1. 18, 2. verg. 2, 6, 5.
VIRG. AEA-. 7, 670 en v. verg. 11, 640.).
Catinum, ook catinus, op Sicilië xá-revov, een
schotel of pan, verg. pat na, nu eens platter, dan
weer dieper, voor kook- en tafelgereedschap gebruikt (Hon,. SAT. 2, 4, 77 en aid. de uitleggers),
doch ook een smeltkroes uit porceleinaarde (PLIN.
33, 4, 69.).
Cato, z. Porcia yens.
Catreus, Ka-rpwc, ook C r e t e u s, zoon van
Minos en Pasiphaë (of Crete) vader van Althemenes, Aërope, Clymene en Apemosyne. Zijne
dochters Aërope en Clymene stond hij af aan
Nauplius, met last haar in vreemde landen te ver
werd vrouw van Plisthenes en-kopen.Aër
baarde hem Agamemnon en Menelaus; Clymene
huwde giet Nauplius en werd moeder van Oiax
en Palamedes. Althemenes vlugtte met zijne zus
naar Rhodes, daar hij volgens een-terApcmosyn
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orakel vreesde zijn vader te zullen dooden. Hij
doodde zijne door Hermes verkrachte zuster, en
toen later zijn hoogbejaarde vader naar Rhodus
kwam, om hem de regering af te staan, werd deze
door zijnen zoon, die hem niet herkende, doodgeslagen (z. Althemenes).
Catti, z. C h a t t i.
Catullus, Q. Valerius werd in 't jaar
77 v. C. te Verona geboren en stierf in 47, pas
30 jaren oud. Van zijn leven is slechts weinig
bekend. Reeds vroeg kwam hij te Rome met de
beschaafdste mannen van zijn tijd in aanraking
en sloot met sommigen hunner een innige vriend
als met den dichter C. Liciuius Calvus-schap,zo
(z. CARM. 50.), met Cornelius Nepos (z. CARM. I.),
niet den redenaar Hortensius (z. CARM. 65.) en met
anderen. De dichter bezat eene villa in het gebied van Verona op het schiereiland Sirmio, dat
zich van den zuidelijken oever in liet laces Bene cus (t. Lago di Garda) uitstrekt en als het schoonste van alle schiereilanden geroemd wordt, welks
bekoorlijkheid hem zeer boeide (z. CARM. 31.) ;
buitendien had hij eene villa bij Tibur (z. CARM. 44.).
Evenwel schijnt hij geen groot vermogen gehad
te hebben (z. CARM. 10. en 13.). Hij vergezelde
den praetor L. Memmins Gemellus naar Bithynië
(z. cAKM. 28. en 10.) en bezocht op die reis het
graf van zijnen broeder, die bij Troas begraven
was (z. CARM. lol.), wiens verlies hij diep betreurde (z. CARM. 65. en 68.). Hij had hartstogtelijke liefdesbetrekkingen aangeknoopt niet Clodia, vrouw van Metellus Celer en zuster van den
beruchten volkstribuun P. Clodius, die hij in ziine
gedichten Lesbia noemt. Toen deze zich later op
de gemeenste wijze prostitueerde, maakte de diehter zich geheel van haar los (z. CAR- aI. 76.). Catullus bekleedde geen openbaar ambt en toonde
een afkeer van de magtige personen zijns tijds,
vooral van Caesar, dien hij scherp berispt en van
alle ondeugden beschuldigt, bepaaldelijk van den
scliandelijksten omgang met Mamurra, aan wien
Caesar daarvoor de schatten van al de uitgezogen
provinciën zou geschonken hebben (z. CARM. 29.
57. 102.). I)e vruchtbaarste tijd van zijne dicliterlijke werkzaamheid waren de weinige jaren van
zijn ongestoorden, vertrouwlijken omgang met
Clodia ; van daar dat reeds verscheiden zijner gedichten voor zijn 20. jaar vervaardigd werden.
Wij bezitten van hem in het geheel 116 gedichten, waarvan het 18. 19. en 20. in de beste handschriften ontbreken ; wij hebben daarin echter
noch het geheele getal, noch de oorspronklijke
orde der gedichten; daarenboven zijn sommige
min of meer onvolledig. Naar den inhoud kan
men ze in twee groepen verdeelen : 1) iambische
en polemische, 2) lyrische gedichten. De eersten
hebben gedeeltelijk betrekking op de politiek, gedeeltelijk geven zij op bijtenden toon 's dichters verontwaardiging te kennen over zedelooze personen en
handelingen, of hij spot er in over de verkeerdheden
en dwaasheden van zijnen tijd. Onder de lyrische
gedichten zijn sommige grootei, in elegischen
vorm en van verhalenden inhoud, meestal naar
grieksche modellen vervaardigd, zooals de elegie
op het haar van Berenice (e. 66.), eene navolging
van Callimachus, de huwelijkszangen (e. 61. en
62.) en het epithalamium van Peleus en Thetis
(c. 64.); andere zijn kleiner tot de erotische
poësie behoorende of onderwerpen van huislijken
en maatschaplijken aard behandelende, waarin Ca-
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tullus diep gevoel en lieflijkheid van gedachte, gepaard aan oorspronklijkheid openbaart, die hem als
een buitengewoon en rijk begaafd dichterlijk genie
doen kennen. In deze soort van poësie heeft hem
niet alleen geen romeinsch dichter overtroffen,
maar streeft hij ook de grieksche lierdichters op
zijde. Hierbij komt dat Catullus den lyrischen
vorm geheel meester is; hij is de eerste die met
goed gevolg de grieksche versmaat gebruikt
heeft. Zijn taal is eenvoudig en natuurlijk, doch
is in sommige vormen en uitdrukkingen wat ouderwetsch.
Catulgas, z. Lutatius.
Caucasus, Caucasii monies, ó Kavxaao;, gebergte tusschen den Pontus Euxinus en de caspische zee, dat nog denzelfden naam draagt. Slechts
twee passen liepen er door heen, de zoogenaamde
a l b a n i s c h e poorten (Albaniae portae, z. a.)
ten W. van de bronnen van den Casius, en verder
westwaarts de sarmatisclie poorten. De ouden
hielden deze ontzettende bergmassa's voor het
einde der aarde, de toppen reikten, naar hunne
voorstelling, tot aan de sterren, Prometheus was
op de rotsen vastgeklonken. Eerst sedert de oor
Azië tegen Mithridates-logenvaPmpjusi
kreeg men eenigzins betere kennis van deze streken.
Cauc®nes, Kaux(ovs;, worden door Homerus (IL. 10, 429 .) met de Lelegers en Pelasgen onder de bondgenooten der Trojanen genoemd,' terwijl zij bij de opsomming der schepen gemist worden, tenzij ze misschien onder de Paphlagoniërs
begrepen zijn. Ook in Griekenland treffen wij
Caucones aan, die volgens Strabo van arcadischen
oorsprong waren, en zich in 2 stammen verdeeld,
nederzetten in Triphylië en in het holle Elis aan
den Alpheus, vanwaar zij zich tot in Achaja uitbreidden. Uit Triphylië werden zij door de Minyers
verdreven (xoM. o1). 3, 366. xOT. 4, 148.).
Caudium, stad in Samnium aan den appischen weg, niet ver van de caudinische bergpas
(furculae Caudinae) in de naburige taburnische

bergen, waar de Romeinen in 321 v. C. een
schandelijke nederlaag van de Samniten leden; t.
Maria di Goti niet ver van de Forchia Caudina
(LIV. 9, 2, 7, 16 en v. cie. OFF. 3, 30.).
Caulonia, KauXwvla, of Ca u l o n, stad in
Bruttium; vroeger moet zij Antonia geheeten hebben
en door Crotoniaten gesticht zijn, waarvan ook de
hier zeer in zwang zijnde eerdienst yan den delphischen Apollo getuigt. Dionysius van Syracuse
verwoestte de stad, zij werd echter herbouwd doch
nog eens in de oorlogen met Pyrrhus en voor de
derde maal in den 2. pun. oorlog verwoest; sedert dien tijd bleef zij verlaten (Liv. 27, 12, 15.).
De verdreven inwoners zouden op Sicilië een
gelijknamige stad (of Calloniana) t. Caltanisette,
gebouwd hebben.
Caunus, Kuuvo;, stad in Carië, in een ongezond oord, ten W. van den mond van den Calbis,
niet een kasteel, een oorlogshaven en een goede
ree. De stad dreef vooral handel in gedroogde
vijgen, cauneae geheeten, ook was zij de geboorteplaats van den schilder Protogenes ; t. dorp
Kaigoes.
,

Caupóna. 1) Herbergen ter ontvangst van
reizigers vond men in de steden en langs de
groote wegen (diversoriur geheeten), hoewel wegens liet algemeen heerschend gastregt (hospitiur)
cle behoefte aan dergelijke inrigtingen niet zoo
dringend was als bij ons. — 2) Ook werden cau-

ponae of tabernae genoemd, huizen waar wijn en
eetwaren aan den gaanden en komenden man verkocht werden. Eigenlijke restauratiën of gaarkeukens waren de popinae, doch slechts voor slaven
en gemeen volk. Lieden van eenig aanzien bezochten zulke plaatsen niet, doch kwamen om gezellig onderhoud bijeen in de winkels der tonsores
en librarii, of ook in de baden.
Caurus, z. winden.

Causia, een hoed met breeden rand ter beschutting tegen de zon, vooral in het amphitheater
gedragen, als er wegens den wind geen zeil overgespannen kon worden (PLAUT. MIL. 4, 4, 41 en
V. MART. 14, 29. VAL. MAX. 5, 1, 4.). Bij de Macedoniërs was het (xuvaia) een soort van helm uit
dierenhuiden vervaardigd tegen de koude; als
krijgsterm beteekent het een schutdak, vinea (VEGET.
DE RE MIL. 4, 15.)

Cayster, Caystrus, Kclu rpos, rivier van
Klein-Azië (t. Kara Soe of Koetsjoek Meinder) ont-

springt op het Tmolusgebergte, stroomt door
Lydië en Ionië, in 't bijzonder door de vruchtbare
vlakte tusschen den Tmolus en Mesogis —
K czvatpou is&íov geheeten -- en. valt bij Ephesus
in zee; aan zijn bovenloop heet de vlakte de cilbiaansche, en hier moet zeker de „ asische vlakte"
van Homerus (IL. 2, 461.) gezocht worden, daar
ook thans nog talrijke zwermen van zwanen zich
daar ophouden.
Cautio, van cavere, in 't algemeen elke han
waardoor men zich tegen schade tracht te-deling
vrijwaren. In regtskuiidig opzigt kan dit op ver
wijze geschieden : 1) op reële wijze b.-schilend
V. door borgstelling of onderpand, 2) schriftlijk,
b. v. door schuldbekentenissen en contracten,
kwijtbrieven, kwitantiën enz. Eindelijk heet cautio
ook eene eenvoudige belofte. — Van gewigt was de
cautio de dolo (CIC . OFF. 3, 14.) of de belofte dat
men bij een voorgenomen handeling geen doles in
den zin had, cautio damni infecti (dc. TOP. 4.).
Cavarinus, senonisch Galliër, die door
Caesar tot koning over zijne landslieden werd
aangesteld, doch door hen verjaagd weder tot
Caesar de vlugt nam. Op zijn togt tegen Ambiorix nam Caesar Cavarinus mede (cAES. B. G. 5,
54. 6, 5.).

Cavaedium, z. d o na u s.
Cava 1) de ruimte voor de toeschouwers
in het romeinsch theater, amphitheater en den
circus; ten tijde der romein^sche republiek, slechts
alleen in het theater de verschillende afdeelingen der plaatsen naar rang. Vandaar de uit
cay. prima of ima, de voorste rijen,-drukinge
cay. media, ultima, sunona, van de. middelste, de
achterste of laagste plaatsen. — 2) Een stevige afgesloten omheining in het amphitheater voor de
wilde dieren die bestemd waren om te vechten. —
3) Ook wel voor het geheele theater gebruikt.
Verg. theatrum.
Cebenna mops, Kltµt'ov ópos, een woest
gebergte in het Z. van Gallië, ten W. van den
Rhodanus, dat 200 stadiën lang in het N. 0. tot
aan Lugdunum reikt, in het Z. W. met de Pyrenaeën zamenhangt, en de grensscheiding uitmaakte

tusschen Gallia Narbonensis en Aquitania; het bevatte rijke goudmijnen; t. Sevennen (CABS. B. U.
7, 8, 56.).

Cebes, Kl^ rS, van Thebe, leerling van Socrates en getuige van zijnen dood (XEN. MEM. 1,
2, 48. 3, 10, 17, PLAT. PHAED.), schrijver van dr ie

Cebriones—Celsus.
wijsgeerige gesprekken : f1&c, `EP 6iri, tpóvtyo;,
waarvan wij nog slechts het eerste bezitten. Dit
geschrift, Ilívas, tabula, tafereel, was vroeger een
veel gelezen schoolboek, bevattende een allegorische voorstelling van het menschlijk leven en van
den toestand van 's menschen ziel voor de ver
jongelingen opge--enigmthlar,do
geven en door een grijsaard verklaard ; de strekking er van is, om aan te toonen dat slechts ontwikkeling van den geest en het bewustzijn van
deugd tot gelukzaligheid leiden. Aan de echtheid
van dit geschrift in socratischen geest opgesteld,
is getwijfeld en het wordt wel eens aan een gelijk
wijsgeer van de 2. eeuw uit Cy-namigestdch
-

ziens toegeschreven.

Cebriones, z. Priamus.
Cecrops, Kexpo4L, attisch autochthon of oor
inwoner, zoon der aarde, weshalve men-spronklij
zich hem voorstelde als naar onderen uitloopende
in een draak. Hij stichtte Athene en bouwde de
acropolis, die naar hem Cecropia genoemd werd_;
ook kreeg het land, dat vroeger Acte heette, naar
hem den naam Cecropia. Hij verdeelde de inwoners in twaalf gemeenten en voerde de eerste besclhaving in, in 't bijzonder ook de dienst van
Zeus en van Athene. Onder zijne regering betwistten - Athene en Poseidon elkaar het land;
Poseidon deed roet zijn drietand op de acropolis
het zeewater ontspringen, Athene echter plantte
aldaar den voor het land zoo belangrijken olijf
verkreeg daarvoor het bezit van het-bomen
land. Bij zijne vrouw Agraulos verwekte Cecrops
Erysielithon(aardomwoeler,ploeger)Agra ulo s,
H e rs e en P a n d r o s o s. De dochters van Cecrops waren oorspronklijk wezens van godlijke
natuur, die met de eerdienst van Athene te zamen hingen. Pandrosos en Herse (Erse, Errhe)
waren dauwgodinnen; haar ter eere werd het feest
der arrhephoriën (z. a.) of errhephoriën gevierd, de
eerste had een eigen heiligdom, Pandroseum, op den
burg naast den tempel van Athene Polias en werd
met de Horen, Thallo en Auxo, benevens Helius aan
om verderflijke droogte van het land te-geropn,
weren. In het Pandroseum stond de heilige, door
Athene verwekte olijfboom, dit geschenk der godin had de bescherming der dauwgodin noodig.
Agraulos (Aglauros) beteekende oorspronklijk eene
bijzondere voorstelling van Athene, die ook den
bijnaam Agraulos had, namelijk hare betrekking
tot den zegen van den landbouw. Zij had te
Athene een heilig boschje, waar de atheensche
jongelingen in krijgsmansdos den burgereed zwoeren, onder het aanroepen van Agraulos, Auxo en
Begemone. Agraulos was de minnares van Ares
en baarde hem Alcippe, Herse werd door Hermes
bemind en bragt bij hem Cephalus ter wereld,
Pandrosos zou met Hermes Ceryx, den stamvader
der eleusinische Cerycen, verwekt hebben. Athene
had de drie zusters aan Erichtonius in een gesloten kist toevertrouwd, daar echter Agraulos en
Herse tegen haar verbod de kist openden, werden
zij krankzinnig en stortten zich van de acropolis.
Van Agraulos wordt verder verhaald dat zij zich in
een oorlog vrijwillig ten offer aanbood, en daarom
zwoeren de atheensche jongelingen bij haar, zich
ter dood voor liet vaderland te wijden. --- Cecrops
was de heros van een oud -pelasgischen stam, die
over Attica, Boeotië en de omstreken verspreid
was ; zoo ontstonden er verscheiden heroën van
dien naam, die pelasgische steden met den naam
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Athene gesticht hadden, in Boeotië aan het meer
Copaïs en op Euboea. De latere tijd maakte hein
tot een aegyptischen volkplanter uit Saïs.

Ceeryphalia, KexpupaXeta, t. Kyra, eilandje in de saronische golf.

Cedriae, Ksapsíat, stadje in Carië aan de
ceramische golf.

Cedrium, Kgoptov, vederolie, getrokken uit
het sap van cederhout, dat er bij het vuur gelegd
uitliep (PLIN. 16, 11, 21.). Men bestreek er de
boekenrollen mede tegen de mot, van daar de uit
opera cedro digna (HOR. A. P. 332.). -druking:
Celaenae, KeXatvaí, groote, bloeijende han
nabijheid van-delstavnGroPhygiëde
den Maeander, met een kasteel op een steile rots.
De fabel van Marsyas hoort hier te huis; t. ro nen bij Dineir (HDT. 7, 26. XEN. ANAB. 1, 2 5, 7.
ARIL. 1, 29, 1.).
Celaeuo, z. Harpyiae.
Celéia, aanzienlijke stad en romeinsche colonie in Noricum, t. Cilty.
Celendéris, KiXlvózpt;, havenstad in Cilicië, later samische colonie, t. Kelenderi.
Celéres, was een naam van onzekere afleiding (liet waarschijnlijkst van xiArls ruiter, van
waar ook de vorm celetes voorkomt) voor eerie even
min volkomen duidelijke zaak, te weten een rui
uit de 30-terschavn30m,dorRuls
curiën tot een lijfwacht gekozen in 3 centuriën
verdeeld. Later ontvingen deze riddercenturiën de
namen der 3 stammen : Raiitnes, Titles en Luceres,
en waren in 30 turmen van een grooter getal
verdeeld. Hun aanvoerder tribunes celerum, had
ook het regt de comitiën bijeen te roepen; ook
wordt van verscheiden tribuni celeruui als een
priestercollegie gewag gemaakt.
Celeus, KeXm;, koning van Eleusis, vader
van Demnophon en Triptolemus, nam Demeter, toen
zij hare dochter zocht, gastvrij op, waarvoor Tri
godin beloond werd. Celeus-ptolemusdr
werd eerste priester van Demeter (z. a.).
Cellarius, z. se rvus.
Celox, z. scheepvaart.
Celsus, 1) Aulus Aurelius Cornelius,
leefde waarschijnlijk onder Augustus, 't zij als
practisch geneesheer of enkel als schrijver. Hij
schreef zijn beroemd geneeskundig werk zeker onder Tiberius en stierf eerst na diens dood, omstreeks 38 n. C. Het draagt den titel de artibus
of artes en bestaat uit 8 boeken, de rest van 20
waaruit het oorspronklijk bestond, en waarin hij
ook over wijsbegeerte en krijgskunde (QUINCT. 3,
1, 21. 12, 11, 24.) schijnt gehandeld te hebben.
Wat wij nog bezitten, handelt slechts over de
artsenijkunde en is gedeeltelijk uit grieksche werken
van Hippocrates, Aesculapius en anderen ontleend.
Columella (DE RE RUST. 1, 1 en op m. p.) en anderen prijzen hem met regt. — 2) C e 1 s u s,
vriend van Horatius, uit Albinova, wordt genoemd
als maker van lyrische gedichten (HOR. EP. 1, 3,
24.). — 3) P. J u v e n t i u s C. en zijn gelijknamige zoon, beiden regtsgeleerden, leefden de eerste
onder Vespasianus, de andere onder Hadrianus.
De zoon, consul in 't jaar 129 n. C„ even als zijn
vader een volgeling van den regtsgeleerde Proculus,
schreef verscheiden werken, b. v. digesta, 39 boeken, en andere uitvoerige werken. -- 4) C e 1 s u s,
leefde omstreeks 150 n. C. was een aanhanger
van Epicurus, evenwel in een platonische rigting,
ten einde zijne bestrijding van het Christendom
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Celtae—Censor.

meer opgang te doen maken ; hij schreef een
werk, dXrll^rj s X6Toy, tegen het Christendom, hetwelk
hij belagchelijk trachtte te maken, ook zocht hij van
de zijde der regering maatregelen van geweld er tegen
uit te lokken. Het is niet zonder sarcastischen luim,
doch zonder diepte en degelijke kennis van het
Christendom geschreven. Wij kennen het slechts
uit een tegenschrift van Origenes in 8 boeken.
Celtae, z. G a l l i.
Celtibêri,, KF-ÀTíPrips;, een volk van Spanje
ontstaan uit vermenging van verhuisde Cclten met
de oorspronklijke bevolking, de Iberiërs. Zijn
voorname woonplaats was (ofschoon ook gedeeltelijk in Lusitanië en aan de noordkust) in het
binnenland, op de hooge vlakte, die de waterscheiding uitmaakt tusschen den Iberus en de
naar het W. stroomende wateren (het ' zuidwestel.
Arragon, Cuenca, Soria en gedeeltelijk Burgos).
I)e Celtib. waren het dapperste volk des lands;
bekend zijn immers de inwoners van Numantia
om hunne heldhaftige verdediging (een treffende
schildering hunner zeden en eigenaardigheden
vindt men bij DIOD . 5, 33 .). Van daar was de
vriendschap der Celtiberen de krachtigste steun der
Romeinen tegen de Carthagers; terwijl hunne vijandschap den beiden Scipio's den ondergang berokkende (LIV . 25, 33.). Eerst na den val van Sertorius was hunne kracht gebroken. Zij waren in
verscheiden stammen verdeeld: de C e l t i b en i in
engeren zin in het Z. de A r e v a c i in het N.
W., Pelendones in het 0. niet de Verones;
steden waren : C 1 u n i a ten N. van den Durius,
Numantia, Segontia, Miacum, Bilbilis,
Segobriga, Contrebia.
Cenaeum, Krl vuiov axpov, noordwestelijk
voorgebergte van Euboea, dat zich in den sinus
Maliacus uitstrekte, met een tempel van Zeus.
Cenchréae, Kzï pEat, 1) t. Kekhries, de
voornaamste haven van Corinthe aan de saronische golf (THUG. 8, 20.). — Vlek in Argolis aan

waren drieërlei: 1) het houden van den een
(censuur agere), 't geen in (Ie villa publica op-su
het marsveld plaats had. Ieder burger moest zich
volgens zijn tribus in de burgerlijsten doen opschrijven en na afgelegden eed niet alleen zijn
naam en dien van zijn vader, van zijne vrouw en
kinderen, benevens zijn ouderdom opgeven, maar
ook zijn romeinsch eigendom (wat hem ex jura
Quiritium toebehoorde) vooral zijn grondbezit.
Hetgeen men van den alter publicus bezat, was
gedurende de republiek van den census uitgesloten, als ook het bezit van landerijen in de provincie. Als deze opgave behoorlijk geschied was,
ging de censor over tot de indeeling der burgers,
en de lijsten der senatoren, der ridders en der
burgers naar hun vermogen gerangschikt, werden
door hein opgemaakt (z. c e n t u r i a en classis).
Daar hij hierbij ook op de zeden en het zedelijk
gedrag letten moest, zoo was een andere ambtsbezigheid van den censor 2) het t o e z i g t o p d e
7, e d e n. Vele verkeerdheden, vooral dezulken, waar
geen regter uitspraak deed, werden door hem-over
veroordeeld en gestraft, b. v. verwaarloozing van
de opvoeding der kinderen en van het huishoudelijk bestier, ongeregelde levenswijze, ongehuwde
staat, strengheid jegens slaven en cliënten, ongodsdienstigheid in 't algemeen, onbehoorlijk gedrag der overheden, meineed enz. De straf door
hein opgelegd heette niet poena, maar ignominia
en nota, omdat zij verlies van eer ten gevolge
had. Zij bestond, al naar den stand van dens
schuldige, in het uitzetten uit den senaat (senate
movere), of uit den ridderstand (equum adiinere),
of in verwijdering uit de tribus (tribu movere),
d. i. wanneer iemand uit eene tribus rustica in
een minder aanzienlijke urbana verplaatst werd
of geheel en al uit de tribus verwijderd en daardoor tot aerarius (z. a.) gemaakt werd, waarmede
het betalen eener hoogere belasting kon verbonden worden. Hiertoe behoort ook de bevoegd-

ook den census in, d. i. eene opgave en waarde
vermogen. Deze census werd alle-ringvahet
5 jaren gehouden, eerst door de koningen, vervolgens door de consuls en de consulaire tribunen en bij uitzondering ook door den dictator.
Doch in 't jaar 443 v. C. werd een afzonderlijke
patricische overheid ingesteld, namelijk 2 censoren, die om de 5 jaren in de comitia centuriata
gekozen werden en wier ambt in den beginne 5
jaren, later sedert de lex Aemilia slechts 1 1 jaar
duurde (LIV . 4, 8, 24.). De waardigheid van censor was zeer aanzienlijk, en daar het iemand zijn
moest die de algemeene achting genoot, werd zij
bijna uitsluitend aan oud-consuls opgedragen. Onder Augustus hield dit ambt op, daar hij, gelijk de
meesten zijner opvolgers, den titel van praefectus moruin aannam, en als zooda nig de taak
van censor waarnam. Hunne ambtsbezigheden

(z. v e c t i g a l) ; b) opzigt over den bouw en het
onderhoud der openbare gebouwen en inrigtingen,
zooals tempels, bruggen, cloacen, waterleidingen,
muren, straten, gedenkzuilen enz. De uitvoering
dezer opera publica werd door de censors aan de
minsteischenden opgedragen (z. lo c a t i o) ; c) toestemming en order geven tot alle uit de schat
te betalen dingen en leveranciën, b. v. uit -kist
leger, transport van troepen enz.-rustingvahe
Alle rekeningen en papieren der censors heetten
tabulae censorum. -- In de coloniën en de municipiën werd de census door afzonderlijke censors
gehouden, die de lijsten naar Rome zonden; ook
in de provinciën waren voor dit werk bijzondere

-

den weg naar Tegea in de nabijheid van het heid der censoren om besluiten uit te vaardigen
tegen de weelde enz. ter handhaving van de oude
lernaeïsche meer.
Cenománi, Kzvoµxvoí, magtige celtische romeinsche zeden (edicta eens.). -- 3) F in a nvolkstam in cisalp. Gallië, die zich in het N. uit- ciele werkzaamheid der censoren. Daar zij
strekten tot aan Rhaetië, in het N. 0. tot aan ten gevolge van den census het best bekend wade Euganei, ten 0. tot Venetia, ten Z. tot aan ren met hetgeen door de burgers aan belasting
den Padus, met de steden Brixia, Cremona, (z. t r lb u t u m) moest betaald worden, en daar zij
van financiele zaken practische kennis bezitten
Bedriacum, Mantua, Verona.
Cenotaphium, x,^votucpcov, z. s e p u l c rum. moesten, werden hun nog andere daartoe behooCensor en Census . Toen Servius Tullius rende werkzaamheden opgedragen : a) verpachting
de regten en pligten der burgers van hun vermo- van staatseigendommen en inkomsten, zooals van
gen afhanklijk stelde (z. c e n t u r i a) voerde hij de mijnwerken, tollen, van den zouthandel enz.

beambten. — Wanneer de rom. census was afgeloopen, werd er een groot lustrum, of een algemeen zoe n offer voor het geheele volk onder feest
gehouden.
-lijkepgthdn

Censorious -- Centuria.
Censorinus , een taalgeleerde uit de 3. eeuw
n. C., schrijver van een nog bestaand werk de die
natali, waarin hij vele geschiedkundige berigten
mededeelt en in 't bijzonder over den invloed der
sterren en der geesten op de geboorte van den
mensch handelt.
Centauri, k^'tnupoc, van %evTSiv en ravipo;,
„ stierdooders,` of uit xE'vTop; (in zwv) ontstaan,
„ ruiters." 1)e gewoonte van een woest thessalisch
volk om paarden tot rijden te gebruiken gaf tot
de voorstelling dezer gedrogten aanleiding. Bij
Homerus (IL. 1, 268. 2, 743., waar zij (Pr^pzs,
(+i pa,, heetten, OD. 21, 295 en v.) en in vroegere
tijden verschijnen zij als een ruwe, bergbewonende
volkstam in Thessalië, ruig, met lang afhangend
haar, vol dierlijke lusten naar vrouwen en wijn.
Door de Lapithen van den Oeta en Pelion verdreven, trokken zij naar den Pindus en de grenzen van Epirus terug. Waarschijnlijk eerst sedert
Pindarus (500 v. C.) begon men zich de Centauren
voor te stellen als bestaande uit de gedaante van
een mensch en een paard, en wel was de voor
oude kunst zóó dat zich aan het vol -stelingdr
een man van achteren het-komenligchav
lijf van een paard aansloot ; de latere meer vol
kunst vereenigde op kunstige wijze het-makte
bovenlijf van een man met de borst en het lijf
van een paard. Volgens de gewone sage stammen deze tweevormige Centauren af van Ixion
en eene wolkengedaante, Nephele, die door Zeus
naar het beeld van Hera gevormd was. Beroemd was vooral hun gevecht met de Lapithen,
dat op de bruiloft van Pirithous (z. a.) plaats
greep (OVID . MET . 12, 210 en v.). Ook Hercules
streed niet de Centauren (EUR HERO . FUR. 181 en
v. SOPH. TRACH . 1095.). Door hunne dubbele gedaante met de dierlijke satyrs verwant en om
hunnen grooten trek naar wijn werden zij onder liet
gevolg van Dionysus opgenomen; hier echter
wordt door de zachte magt der godheid hunne
oorspronklijke ruwheid en woestheid getemperd.
Tam en gedwee gaan zij voor den wagen van
Dionysus uit, spelende op een horen of lier, geleid door Eroten, in gezelschap van satyrs, nym.

phen en bacchanten. De beroemdste onder de
Centauren is Chiron, zoon van Cronus en Philyra, uitmuntende door wijsheid en geregtigheid.
Hij heeft de natuurlijke woestheid van zijn geslacht overwonnen en zich zelven door kennis en
zedelijkheid beschaafd. Zoo werd hij de beroemde
opvoeder en leeraar van de beroemdste helden der
oudheid, zoo als van Achilles (HOM. IL. 11, 831.)
van Castor en Pollux, van Amphiarans en a. Hij
onderwees hen op den berg Pelion in muziek en geneeskunst, gymnastic en voorzeggingskunst. Zijne
dochter Endeïs was de moeder van Peleus en Telamon, grootmoeder van Achilles. Van zijn vriend
Hercules ontving hij onwillekeurig eene ongeneeslijke wonde met een pijl gedoopt in het gift van
de lernaeïsche slang (z. H e r c u 1 e s, c, 3), of hij
wondde zich zelf aan een pijl van Hercules, die
hij onvoorzigtig vallen liet, in den voet en stierf
terwijl hij zijne onsterflijkheid aan Prometheus naliet. Hij werd door Zeus als boogschutter onder
de sterren geplaatst.
Centenins . 1) C aj u s, werd als praetor in
't jaar 217 v. C. na den slag bij het meer Trasimenus met zijne ruiterij door Hannibal verslagen
(t.tv . 22, 8.). -- 2) Marcus, leed ook van Hannibal in 't jaar 212 in Lucanië een neder-
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laag, waarbij hij zelf sneuvelde (Liv. 25, 19.).
Centesima, z. vectigal.
Centimani, z. Hecatoncheiren.
Centónes, wollen matrassen, die in den oor
bijzonder bij belegeringen over het hout -log,in't
(torens, schutdaken) gelegd werden om de-werk
kracht van het geschut te breken, ook trachtte
men ze van den muur tegen het beuken van den
stormram aan te wenden.
Centrónes, Alpenvolk in Gallia Narbonensis, door hun gebied liep de groote weg van Italië
naar Lugdunum (CAES. B. G. 1, 10.).
Centumviri, een zeer oud vast regterlijk
collegie, in tegenstelling van de voor elk geval
afzonderlijk gekozen regters. Dit collegie besliste
slechts over burgerlijke zaken en wel die het romeinsche eigendom betroffen, voornamelijk over
twisten van erfregt; echter had het in zoover
overeenkomst met het criminele geregt, dat liet in
naam van het volk regt sprak en uit de tribus

gekozen werd (105 regters, 3 uit elke der 35 tribus, later 180, in verscheiden afdeelingen verdeeld).
Gewezen quaestors waren voorzitters, sedert Augustus de Decennviri; zij stonden onder het opper
Als onderscheidingsteeken-toezigdrpas.
bezat dit geregt de basta. De vorm van proces
der oude legis actio sacramnento bleef bij dit geregt
voortduren, ook nadat de lex Aebutia de legis actionem had opgeheven.
Centuria en classis. Daar Servius Tullius zoowel de belasting en de krijgsdienst als het
aandeel van iederen burger aan het staatsbestuur
(in de comitia) van het vermogen der burgers afhanklijk wilde maken, verdeelde hij, op het voorbeeld van Solon, de burgers in 6 klassen met 175
centuriae peditum, voorafgegaan door 18 cent.
equitum, in 't geheel dus 193. Centuria was, vol
naam, oorspronklijk eene afdeeling van-gensd
100 man en voor Servius Tullius evenwel alleen
van de ridders gebruikt. Sedert beteekende cent.
een denkbeeldige verzameling van een onbepaald
getal, zelfs beneden de 100 man. Zoo bevatte de
1. klasse die op de 18 cent. equit. volgde, 80 cent.
van burgers, die ten minste 100000 asses moesten
bezitten. De 2., 3. en 4. klasse hadden ieder 20

een vermogen van boven de 75000,
50000, en 25000 asses. De 5. klasse had 30 cent.
waarvan de leden elk ten minste 12500 asses
cent. met

bezaten. Tusschen de 1. en 2. klasse hebben 2
cent. fabrum hunne plaats (wapensmeden, timmer
bouwmeesters) en tusschen de 4. en 5.-liedn,
klasse 2. cent. cornicinunt en tubicinurrc (horenblazers, trompetters), welke allen niet mogen ontbreken bij een wel ingerigt leger, en als zoodanig moet
men zich het rom. volk in de comitia centuriata
(procincta classis) steeds voorstellen. Deze 5 Glassen heetten gezamenlijk assidui of locupletes, de gegoeden, in tegenstelling der .6. klasse proletarii of
capite censi geheeten, die slechts ééne centurie
uitmaakte, hoewel zij waarschijnlijk uit meer afdeelingen bestond, namelijk uit 2 afd. accensi velati
seniores en juniores, 2 afd. proletarii sen. en jun.,
1 afd. capite censi die de armsten zijn en niet hebben dan hun caput. De centuriae peditum, waar
elke een centurio of hoofdman had, waren-van
voor de helft seniores, voor de helft juniores, het
45. levensjaar bepaalde de grens. De juniores
trokken ten oorlog, de seniores dienden slechts ter
verdediging van de stad. In de comitia centuriata bragt iedere centurie éene stem uit, zoodat er

Centurio —Cerretani.

200

in 't geheel 193 stemmen waren. Verg. verder
legio en celeres.
Centurio, z. dux.
Centurionatus, een door TAC. ANN. 1, 44.
beschreven geregt over de gezamenlijke centurio's
van het oproerig leger, onder voorzitting van
hunnen imperator Germanicus, door de muiters
zelve gehouden, nadat deze door de vastberadenheid
van Germanicus hun boosaardig plan hadden opgegeven. Het was eene inwilliging van den bevelhebber aan de oproermakers, daar naar hunne,
zeker geheel partijdige, beslissing al de centurio's
afgezet werden, aan wie de soldaten, in blijk
meerderheid, wreedheid en hebzucht te-bare
laste legden. De centurio's werden een voor een
voorgebragt, en nadat zij van hun geheel krijgsmansleven rekenschap hadden gegeven, met alge meene toestemming in dienst behouden, of na uit
afkeuring afgezet.
-druklije
Centuripae, KevTop ►uta, oude stad der
Siculi in het binnenland van Sicilië aan de rivier

Cepheus, Kip , 1) zoon van Belus en
Anchinoë, broeder van Phineus, man van Cassiopea, vader van Adromeda (z. a) koning van
Aethiopië (HDT . 7. 61.)..— 2) Zoon van Lycurgus, broeder van Ancaeus, uit Arcadië, een der
calydonische jagers. — 3) Zoon van Aleus en
Neaera, broeder van Amphidamas en Lycurgus,
uit Tegea in Arcadië, Argonaut, vader van 21)
zonen.
Cephissus, K ^cptaaos, 1) rivier in Argolis,

die in den Inachus valt. — 2) Rivier in Attica
(z. a.). --3) Rivier in Phocis en Boeotië, ontspringt bij Lilaea (z. B o e o t i a).
Cera, xiip6s, was, werd door de ouden gebruikt, 1) tot schrijfgereedschap, houten plankjes
of tafeltjes werden er mede besmeerd, en daarin
schreef men dan met den stilus of ijzeren griffel, tabulae ceratae; 2) tot verzegelen van brieven of onder
oorkonden, ten minste bij de Romeinen; 3) tot
het schilderen met was bij de encaustiek (z. a.
PLIN. 35, 11, 41.); 4) in de beeldende kunst voor

Symaethus, ten Z. W. van den Aetna, t. Centorbi, modellen en blijvende werken (xripo&ar!xrj),
niet een aanzienlijken korenbouw en door de Ro- vooral noodig voor den metaalgieter, om holle
meinen begunstigd (cie - VERR . 2, 49. 3, 45. 4, 23. vormen te verkrijgen. Ook bootste men op ver
wijze (vooral in Alexandrië) er vruchten-rasend
5. 27.)
Ceos, Kgw;, t. Zea of Zia, een der Cycladen in na, goden- en menschenbeelden, vooral van
in de myrtoïsche zee, tusschen de zuidelijke punt afgestorvenen, imagines majoruni. Zelden gebruikte
van Euboea en Cythnus, 3 C] m. groot en zoo men het voor kaarsen, meer voor zalf en pleisters.
Ceramicus, Kspaµn xó;, z. Athene onder
vruchtbaar dat het oudtijds 4 steden bevatte en onderhield : I l s, t. Zea, 25 stadiën van de kust, Attica.
Ceramus, KEpaµo„ dorische havenstad in
Coressus in het N. W., Priessa in het Z. W.
en C a r t h a e a in het Z. 0.; voornamelijk van de Carië, aan de gelijknamige golf, t. Keramo.
Cerá^sus, Kspaao►^;, stad aan den Pontus Euxieerste en de laatste stad bestaan nog belangrijke
bouwvallen. Hier waren de dichters Simonides nus, door Sinope gesticht. Voornamelijk beroemd
om de kersen die naar deze stad genoemd en door
en Bacchylides geboren.
Cephallenia, KscpaAAr^Wa, bij Homerus Lucullus in 't jaar 74 v. C. het eerst naar Rome
» . lLYl of luµoc geheeten, t. Cefalonia, het grootste zouden gebragt zijn. (XEN. ANAB. 5, 3, 3. 5, 10.
eiland in de ionische zee ten W. van Grieken PLIN. 15, 20..
Ceraunia, z. Acroceraunia.
een zeeëngte van Ithaca-land(14C]m.)eor
Cerbérus, z. onderwereld.
gescheiden, met hooge bergen, van daar bij Ho.

merus xac7rakoEaaa, waaronder de A Onus (t.

Monte negro of Elato), 4000 v. hoog, op welks
top een tempel van Zeus stond. Dit eiland was
slechts gedeeltelijk vruchtbaar, van daar dat Livius (38, 18.) de bevolking inops populas noemt.
Bij Homerus heetten de bewoners steeds Cephalleniërs en waren aan Ulysses onderworpen. De
namen der 4 steden waren : Samos of Same in
het N. W. (t. ruïnen bij Mint) met 2 acropolen;
Pal e in het W. aan de tegenw. golf van Argostoli, ruïnen bij Lixuri ; C rani i (ruïnen bij Argostoli) aan de 0. Zijde van dezelfde golf; P r o n i
aan de 0. kust. Tegenover Ithaca de haven
P an o r m u s. De stad Cephallenia, door C. Antonius' begonnen, bleef eigenlijk onvoltooid.
Cephálus, KemaXo^, 1) zoon van Hermes
en Herse (of van Crei sa), door Eos geschaakt,
bij welke hij Titbonus verwekte. -- 2) Zoon van
Dion en Diomede, te Thoricus in Attica, man
van Procris, insgelijks door Eos bemind. Er bestaan verscheiden sagen, hoe het teederminnende
echtpaar, doordien Procris zich laat verleiden, gescheiden wordt, doch later zich weer met elkaar
verzoent; luidens één verhaal scheidt Eos de minnenden, door Procris tot ontrouw te verleiden, om
zelve zich in de Iiefde van Cephalus te verblijden
(oViD. MET. 7, 493 en v.). Na de verzoening
wordt Procris door Cephalus bij ongeluk op de
jagt gedood en deze door den Areopagus uit Attica verbannen.

Cereasórum, Kapxcawpov, stad in Aegypte
waar de Nijl zich splitst in de beide hoofdarmen
van Pelusium en Canobus (HDT .

2, 15, 17.).

Cercina, K pxtva, t. Kerkine, een groot en
een klein eiland door een brug verbonden, in
de kleine Syrtis, op de kust van Africa, met een
gelijknamige stad en ruime haven, eens door Caesar veroverd (HIRT . B. AFE. 34.),
Cereïne , Kepxhvr^, 1) gebergte in Macedonië
tusschen de rivieren Pontus en Axius. -- 2)
Meer in Macedonië, bij den mond van den
Strymon.
Cercópes, z. Hercules, (d).
Cereyon, Kspxuwv, z. 1) T h e s e u s. 2)
Agamedes.
Cerealia, z. Ceres onder Demeter.
Ceres, z. Demeter.
Cerevnsia, een gallische drank uit garst en
tarwe gekookt (bier), waarvan de Romeinen een
afkeer hadden.
Cerinthus, Krjpty »os, stad op Euboea, waarschijnlijk door Atheners gesticht, reeds bij Homerus vermeld (ir. 2, 538.).
Cerretãni , iberisch volk in Hispania Tarra
dat zich voornamelijk op de veeteelt toe--conesi,
legde, wonende in het hooge Cerdagne in de dalen der Pyrenaeën, verdeeld in Juliani en Augustani, dewijl zij van Jul. Caesar de civitas, van
Augustus vergrooting van gebied verkregen (PUN.
3,3,4.).
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Cersus-- habrias.
Cersus, Kepao;, rivier in Cilicië bij de syrische
'poorten (XEN. ANAB. 1, 4, 4.).
Cersobleptes, Kspcopkirrrrls, zoon van den
thracischen koning Cotys, zwager van den veldheer
Charidemus, kwam in 358 v. C. aan de regering.
Aan de Atheners moest hij den thracischen Chersonesus teruggeven ; in 't jaar 352 v. C. werd hij
door Philippus van Macedonië aangevallen, voor
de tweede maal in 347, en moest hem, ondanks
de hulp der Atheners, een gedeelte van zijn rijk
afstaan (DEMOSTH. PHIL . 3, 114.) en zijn zoon tot
gijzelaar geven. Aan de overijlde vredesonderhandelingen van Athene met Philippus, door Deinosthenes geleid, was dit verlies welligt toe te schrijven. Cers. onderwierp zich in 343 geheel aan

Philippus.
Certamina, z. 1, d i.
Cerussa , loodwit, utp.Uthov, vooral door
rieksche vrouwen en meisjes voor blanketsel gebruikt, terwijl men voor de roode kleur stoffen uit
het plantenrijk nam. Ook bij de Romeinen, ten
minste bij de vrouwen, kwam later dezelfde gewoonte in zwang.
Cervi, zijn tandvormige, wegens hare gelijk
horens van een hert aldus genoemde,-heidmt
horizontale palissaden, met wijd uitstaande punten,
„ spaansche ruiters" (CAES . B. G. 7, 72.), die zelfs
uit geheele boomstammen bestonden.
Ceryx , Kr^pu , z. Eumolpus en Cecrops.
Cessio, overdragt eener zaak of van een regt
aan een ander in 't algemeen; regtskundig is zij
a) eene plegtige, voor den magistraat verrigte in
jure cessio, die als eene wijze van verkrijging en
afstand van eigendom reeds in de oudste tijden
voorkomt, b) eene meer vrije cessio, die oorspronklijk niets anders was, dan het aan een ander gegeven verlof, om zich van een zaak of van een
regt te bedienen ; in den tijd der keizers kreeg zij
een ruimeren omvang en regtskundige gevolgen;
b. v. de bonoruni cessio.
Cestius, 1) C aj u s, romeinsch ridder, meermalen door Cicero vermeld (FLACC. 1.3, 31. AD ATT.
r, 13, 1.), welligt dezelfde als de praetor van het
jaar 44 v. C. PHIL . 3, 10, 26.), die een tegen
Antonius was. Na zijnen dood, die-standerv
waarschijnlijk reeds in 't jaar 43, gedurende de
proscriptiën plaats had, werd hem het onder den
naam van pyramide van Cestius bekende grafteeken opgerigt, dat in 330 dagen voltooid werd, en
nog tegenwoordig de sporen draagt van schilder
aan de wanden en het dak. — 2) Cestius-werk
G a 11 u s, stadhouder van Syrië onder Nero, rukte
in 64 n. C. met een leger tegen de Joden op, die
tegen de romeinsche verdrukkingen waren opgestaan, drong Palaestina binnen, ontrukte hun de
gemaakte veroveringen weder, belegerde Jeruzalem,
doch toen hij zich reeds van liet noordelijk gedeelte van Palaestina had meester gemaakt, brak
hij liet beleg weder op.
Cesfria , Ksarp(n, stad in het district C e s t r i n e
in Thesprotië, landschap van Epirus.
Cestus, z. eertarnen onder Judi.
Cethêgus , z. Cornelia gens.
Cetra, een uit Spanje afkomstig lederen
schild, later gedragen door de ligtgewapende co-

fer moest ten prooi geven, doch waarvan Perseus (z.
a.) haar bevrijdde (ovID. MET. 4, 671 en v.); 2)
een dergelijk gedrocht, door denzelfden god ter
bestraffing van Laomedon naar Troas gezonden,
dewijl deze koning hem het loon, voor zijne hulp
bij het bouwen van Ilium bedongen, onthield
(verg. HOR. OD. 3, 3, 21.); zijn daaraan prijs gegeven dochter Iesione werd door Hercules bevrijd. — 3) z. sterrebeelden.
Cevenna, z. C eb enna.
Ceyx, Kr(is, 1) koning van Trachin, vriend
van Hercules en diens neef. — 2) Zoon van Heosphorus of Hesperus en de nymph Philonis,
broeder van Daeda-lion (OVID. MET. 1 1, 291 en v.).
man van Alcyone of Halcyone, dochter van Aeolus uit Thessalië en Enarete. Ceyx en Alcyone
werden door hunne trotschheid ten val gebragt.
Hij noemde namelijk zijne vrouw Hera, zij hem
Zeus; Zeus veranderde hen daarom in vogels,
Alcyone in een ijsvogel, Ceyx in een zeemeeuw.
Volgens Ovidius (MET . 11, 410 en v.) onderneemt
Ceyx een reis van Thrachin naar het clarische
orakel, doch komt op zee om. Zijn lijk wordt door
zijne hem teederminnende vrouw aan het strand
gevonden en beiden worden in ijsvogels veranderd.
Zeven dagen lang broeit zij in den wintertijd op
zee, gedurende welken tijd, haar vader, de windgodheid Aeolus, alle winden doet rusten.
CIi bri s, Xa., pmn;, een Athener, versloeg
aan het hoofd der Atheners de Spartanen bij Aegina in 't jaar 388 v. C. en ondersteunde daarop
met beleid en kracht Euagoras van Cyprus, die
tegen de Perzen was opgestaan (XEN. HELL. 5, 1,
10 en v.) en later insgelijks Nectanebis in Aegypte in 't jaar 385 (NEP CHABR . 2.). Hij had het
bevel over diens gríeksche huurtroepen, doch
keerde, op verlangen der Perzen teruggeroepen,
naar Athene terug. Het verschijnen van Sphodrias met een spartaansch leger in Hellas, riep
een verbond van Athene met Thebe in 't leven.
Eerst tuchtigde Chabrias Sparta's borldgenooten
en wachtte vervolgens het leger van Agesilaus bij
Thebe op een onbestijgbare hoogte af, zoodat
Agesilaus na eenige mislukte aanvallen moest aftrekken (NEP CHABIR . 1 . DIOD . 15, 32.). Zijn uitstekend beleid verwierf hem grooten roem en den
dank zijner medeburgers. Na de behaalde overwinning ter zee bij Naxos, in 376, (PLUT. PHOC.
6.) zond zijn vaderstad hem naar Thracië, waar
hij Abdera van de aanvallen der barbaren bevrijdde. In den oorlog tusschen Thebe en Sparta ver
hij in 368 Corinthe met goed gevolg,-deig
doch den Isthmus minder gelukkig tegen Epami.

.

nondas (xEN. HELL. 7, 1, 5.). Van eene aanklagt
door Thebe tegen hem ingesteld wegens de overgaaf van Oropus werd hij vrijgesproken in 366.
Na den slag bij Mantinea kwam hij den aegyptischen koning '.li achos te hulp en had liet bevel
over diens vloot tegen de Perzen (PLEIT AGES . 27.).
.

Na het ongelukkig uiteinde van Tachos, hield
Chabrias zich niet lang te Athene op en ging in
358 naar Thracië met last om Cersobleptes bij de
vervulling van het met Charidemus gesloten ver
behulpzaam te zijn, doch door Athene slecht-drag
uitgerust, verrigtte hij daar weinig. In de oorlohorten (cAES. B. C. 1, 39, 70, 75.).
gen van Athene niet de bondgenooten streed hij
Cetus, -os, Ki ro;, 1) een monster door Posei- voor Chios, en nadat het schip, waarop hij zich
don in het gebied van Cepheus gezonden om diens bevond, bijna vernield was, bezweek hij aan een
trotsche gemalin Cassiopea (z. a) testraffen, aan 't doodlijke wond na een heldhaftigen strijd (DIOD.
welk Cepheus zijne dochter Andromeda als zoenof- 16, 7.). Hij was een man van groote nede-
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Chaerea —Chaldaei.
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righeid (NEP

Xa?.xíotxoc, z. Pallas Athene.
Clialcis, ri XaXx(s, 1) aanzienlijke stad op
Euboea, aar het smalst van den Euripus (t. Fgribos of Negroponte) waarover reeds in ouden tijd
een brug lag, onder welke door de eb en vloed watermolens werden in beweging gebragt. Chalcis
werd om zijne ligging en vestingwerken niet Demetrias in Magnesia en Acrocorinthus voor de drie
sleutels van Griekenland gehouden (tut `Ei,Arvtxu). I)e stad had een aristocratisch bestuur onder de I , c43ó reu, tot dat Pericles hen verdreef;
tot op dien tijd zond zij talrijke coloniën uit. In
de nabijheid was de bron A r e t h u s a en de
vr uchtbare 1 e 1 a n t i s e h e vlakte met ijzer- en kopermijnen en warme baden. --- 2) Stad in Aetolië, aan den mond van den Evenus, aan den voet
van den berg Chalcis, daarom ook Hypochalcis
DIO LASS. 59, 29. SUET. CLAUD. 11.).
geheeten. -- 3) Stad bij de bron van den AcheChaerënnon, XacprjL wv, 1) treurspeldichter bus aan den Pindus, t. Chaliki.
te Athene, omstreeks het jaar 380 v. C., wiens werChaldaei, eigenlijk de bewoners van het ba
-bylonischeadtu EphraenTigs,
ken gaarne met alle aandacht en opmerkzaamheid
gelezen werden, daar hij alle middelen aanwendde om waarschijnlijk is hun oorsprong op de armenisehe
zijn stijl kern- en schilderachtig te maken ('pu:pcxr^ berglanden (X EN CYR . 3, 1, 24 . STRABO 12. p.
},^ s ,); doch om die reden waren zijn stukken niet 549.) . Naar hen werd de priesterkaste bij de Ba
genoemd. Door Lucullus-byloniërsChade
geschikt, wegens de al te groote inspanning die zij
vorderden, om ten tooneele gevoerd te worden, even werden zij aan de Romeinen onderworpen (LIV.
als men ook Philemon voor geschikter hield om ge- 97, 46.) ; en daar zij in astronomische kennis
lezen, Menander om gespeeld te worden. Zijn stijl uitmuntten, noemde neen te Rome, nadat de
is overal zuiver, door redekunstige figuren versierd beide begrippen van astronomie en astrologie
en met gloed van schilderachtige kleuren opgeluis- gescheiden waren (z. a.), alle diegenen C h a lterd; ook beveelt hij zich door vloeijende maat en d a e ër s, die de kunst verstonden om uit den stand
gemaklijken versbouw aan. Athenaeus (13. p. 608.) der sterren de toekomst te voorspellen. Andere
levert uitgezochte proeven van zijn eigenaardigen namen waren : Babylonii, astrologi, mathematici, ge
ut`orakEG LM Cxoí; hunne kunst-nethliac,pr
smaak. -- 2) Stoïsch wijsgeer, opzigter der boe
te Alexandrië, die op uitnoodiging naar-kerij heette : mathesis, u^ rpoXoYk nvax►x (z. beneden)
Rome ging en daar met den peripatetischen wijs Yvs9Xa?.o lkc, iLEtzwpoXoYíu, orzXraµaTtxrj . Volopvoeding van Nero bestuurde.-gerAlxand gens hen waren gunstige en gelukbeduidende sterHij schreef over hieroglyphen, over de godsdienst ren (^^yul}o;toeol ci tipzy): Saturnus, Mars, Scorpio,
en geschiedenis zijns vaderlands, doch dat alles is Capricornus; daarentegen kon Mercurius beide,
geluk en ongeluk beteekenen, al naar bijkomende
verloren gegaan.
CHALR . 3.) en een der bekwaamste
veldheeren van zijn tijd.
Chaerea, C. Cassius, diende als tribuun
in de keizerlijke lijfwacht te Rome. Zijn zwakke
stem en zachtaardige inborst, ontlokten Caligula
menige schiinpredenen tegen hem (hij noemde hem
Priapus, Venus enz.), waardoor hij hem belagchelijk zocht te maken. Uit wraak 'smeedde Chaerea
eene zamenzwering, waarin besloten werd den keizer in de ophanden zijnde spelen, waarin hij zelf
als danser zou optreden, te vermoorden. Chaerea
bragt hem de eerste wond toe, en Caligula bezweek onder de dolksteken der zaamgezworenen.
De pogingen van Chaerea, om nu de republiek te
herstellen, waren echter vergeefsch; Claudius, die
door de soldaten tot keizer werd uitgeroepen, liet
hem terstond ter dood brengen (SUET. CAL . 56-58.
.

.

Cliaereplion, Xoupzpcuv, een edel en warm omstandigheden (& riaocvo5 dia r p) . Tot grondslag
vereerder van Socrates, driftig van aard (PLUT. werd aangenomen het uur der geboorte en daar-

5.), die zelfs eens naar het delphisch orakel
ging met de vraag : of er iemand wijzer was dan
Socrates? en tot antwoord kreeg : o:p^, opoxX ,
vsocp w rspo EvputI ri-, dvopwv atav nwv wxpaTris eocpcuTCI 'o,. Verg. over hem XErz. MEM. 1, 2,
48. 2, 3. 1.; ook wordt hij genoemd als maker
van een treurspel, de Heracliden.
Chaeronea, Xacpwvstx, stad in Boeotië op
een steile rots tusschen den Cephissus en den berg
Thurium, bekend door de overwinning van Philippus op de Grieken in 338 v. C. en door die
van Sulla op Archelaus in 85 (z. 0 re h o m en u s).
Ook was het de geboorteplaats van den geschied
Ruïnen bij Capurne.
-schrijvePluta.
Clialaeum, XdX,cc!ov, havenstad der Locri
Ozolae op de grenzen van Phocis, aan de crissaeïsche golf (Tisuc. 3, 101.).
Chalaastra, Xakaatpcc, ook C h al estr a (ImDT.
7, 123.) stad in Macedonië, aan den mond van
den Axius, t. Culacia.
Chalcëdon, z. C a l c h e d o n.
Xakzela, XaXxz ►ós, z. Hephaestus.
Chalcidice, XaXxt&xil, groot schiereiland van
Macedonië, tusschen de thermaïsche en strymonische
golf, met 3 kleinere schiereilanden P all e n e ten W.,
S i t h on i a in het midden, tusschen de toronaeïsche
en singitische golf, en A c t e ten 0. De naam is
ontleend aan chalcidische volkplanters.

APOL .

naar het horoscoop (hpoexOno;, 44.x) bepaald, d.
i. eene vergelijking van het juist op dat tijdstip
overheerschende gesternte met den stand der overige. IDaarbij bedienden zij zich van zekere ealendertafels (7tívaxa;, vanwaar deze kunst ook
;ttvuxtx i heette, in tegenstelling der xxvovtxTi de
astronomie), waarin de op- en ondergang, de beweging en de afstand (positus ac spatia, TAC. ANN.
6, 2I.) der sterren voor elken dag was aangewezen.
Om dit nu op het uur der geboorte over te brengen, had men weder rekentafels, waaruit zij tevens
den geschikten tijd berekenden om het een of ander voornemen ten uitvoer te brengen; vandaar de
uitdrukkingen namen i Babylonia en Tlzrasylli,
Chaldaicae rationes (HOR. OD. 1, 11, 2..7UV. 6,
576. cie i)IV . 2, 47.). Het overige is ons onbekend. Hoewel de Chaldaeërs gedeeltelijk dikwijls
bedriegers waren, die de ligtgeloovigheid en de
natuurlijke neiging der menschen om den sluijer
der toekomst op te ligten, tot hun eigen voordeel
gebruikten, en de oude schrijvers dikwijls van de
nietigheid en onzekerheid dezer wetenschap spreken,
zoo treft men toch ook, zelfs bij de - uitstekendste
en verlichtste geesten, Bene neiging aan om aan
deze kunst geloof te schenken. Om deze reden
hadden zij een grooten toeloop en hun invloed
was voor ieder persoon, die de magt in handen
had, gevaarlijk, waaruit apen weder verklaren kan,
-
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Chalybes—Charidemus.
waarom telkens het verbod hunner verwijdering
uit Rome en Italië vernieuwd werd, en dat zij
zelfs ter dood veroordeeld werden. Doch deze
strenge maatregelen konden noch de rigting van
den tijd veranderen, noch het geloof aan hen en
hunne nuttigheid uitroeijen, vooral toen de keizers
aan de inzigten en de begrippen huns tijds onder
zelve voorgingen met de bevelen te over--geschikt,
treden. (Beroemd was vooral de Chaldaeër Thrasyllus, vriend van Tiberius TAC. ANN . 6, 21.). Zij
verschijnen dan ook tot in de laatste tijden van
het romeinsche heidendom telkens op nieuw, en
de uitspraak van Tacitus werd vervuld (RIST. 1,
22.) : mathematici, genus hominum, potentibus infidunn,
sperantibus fallax, good in civitate nostra et vetabitar semper et retinebitur.

Clialybes, XccAufs;, een ver verspreid, ruw
volk in het 0. van Pontus, van het gebergte tot aan
zee, leefde van vischvangst en mijnwerken ; later
veranderde het zijn naam in dien van Chaldaei.
C1tamavi, Xde.a^ot, germaansch volk aan
den Weser (bij Hameln), vroeger woonden zij
zeker verder noordwaarts aan den Beneden -Rijn,
in het district Hameland ; ook tusschen den Weser
en den Melibocusberg vindt men ze vermeld (t.
de Harts).
Chaones, Xdo'ess, een der drie hoofdvolken
in Epirus, in het landschap Chaonië, tusschen de
rivier Thyamis en de acrocerannische bergen ; zij
werden voor Ç*lpf3npot gehouden (TRUC. 2, 80.).
Chaos, Tó Xck» (v. ydw, ycdvw), volgens
Hesiod . (THFOG , 116.) de ledige o n m e e t l ij k e
were 1 d r u i m t e, die het eerst van alles bestond;
na hem ontstonden Gaea, Tartarus en Eros.
Chaos bragt den Erebus (Caliyo, de oorspronklijke Duisternis) en de Nacht voort, Nacht en
Erebus verwekten Aether en Hemera. Gaea baart
Uranus, de bergen en Pontus; Gaea en Uranus
verwekken de Titans, Cyclopen en Hecatoncheiren.
Dateren, in 't bijzonder ook de wijsgeeren, ver
onder Chaos (daar zij het verkeerd van-stonde
yzi nt afleidden) een verwarde • mass a, waar
zich de wereld gevormd heeft (oviD. MET. 1,-uit
1 en v.). Volgens de leer der Orphici bragt de
eeuwige tijd (Chronos) Chaos voort.
Chará dra , Xcipaopa, stad in Phocis, op een
hoogt rots bij de rivier Charadrus (HDT. 8, 33.).

Charaetrus, Xdpa pos, 1) bijrivier van den
Cephissus in Boeotië; 2) rivier in Achaja ; 3) bij
rivier in-riveandIchusArgoli;4)
Messenië die door de vlakte van Stenyclarus
stroomde; 5) plaats in de nabijheid van Argos,
waar, voor dat het leger de stad inrukte, over militaire overtredingen gevonnisd werd (TRUC. 5, 60.);
6) havenstad in het W. van Cilicië.
Charax, XápaS, onder de menigvuldige steden van dien naam, vooral in Azië, zijn merkwaardig: 1) stad in Medië bij den berg Caspius,
niet ver van de caspische poorten, t Teheran ; 2)
stad aan de arabische golf in Susiana, aan den
mond van den Tigris, eerst, wegens hare stichting
door Alexander den G., Alexandria geheeten, ver
naar Antiochus Epiphanes Antiochia, en-volgens
eindelijk naar een arabischen vorst Spasines, die
haar door dammen tegen overstroomingen beschutte, Charax S p a s i n u genoemd. Het was
de geboorteplaats van Dionysius Periegetes en
van den geschiedschrijver Isidorus ; 3) stad op
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zich in 't jaar 367 V. C. een naam, toen hij den
Phliasiërs hulp verleende tegen de Argivers en
Sicyoniërs (1EN. HELL. 7, 2, l8.) . Overigens was
hij niet zeer gelukkig, zonder overleg, daarbij streng,
onregtvaardig en hebzuchtig, op zijne veldtogten
zelfs door ligtzinnige vrouwen omringd, verkwistend en mild jegens het volk, dat hij daardoor
voor zich won, gelijk hij zich evenmin ontzag om
door omkooping zijn doel te bereiken (DIOD. 15,
95.). Aan zulk een weinig te vertrouwen man,
die vooral de bondgenooten van Athene door zijn
brutaal gedrag gekrenkt had, vertrouwden de Atheners in een oorlog tegen hen hunne vloot toe, met
welke hij, niettegenstaande een vreeslijken storm
en tegen den beteren raad zijner medeveldheeren
Iphicrates en Timotheus, een slag wilde wagen;
dezen werden daarom te Athene door hem aangeklaagd en hij wist liet zoo ver te brengen dat zij
afgezet en in een boete verwezen werden (NEI'.
TIMS. 4.). Daar hij nu door zelfs den oproerigen
satraap Artabazus te ondersteunen den toorn des
perzischen konings tegen Athene opwekte, werd
hij teruggeroepen. Toen Philippus Olynthus aan
zonden de Atheners aan de in het naauw ge--viel,
bragte stad meermalen hulp onder Chares, zonder
dat hij de stad kon redden, 348. Bij eene latere
dergelijke zending ter ondersteuning van Byzantium, werd hij door deze stad en hare bondgenooten afgewezen, daar hij reeds van vroegeren tijd
bij deze oude bondgenoote van Athene zeer gehaat was (PLET. P1-IOC. 14.). In den slag bij Chaeronea vond hij waarschijnlijk den dood (DIOD.
16, 85.).

Charielides, Xapmx cu'arl„ opperbevelhebber
der troepen van I)ionysius den jongere, die te
vergeefs tot den val van den tyr .n zocht mede
te werken, 355 v. C.
Charicles, Xapn/.kfig, nam als vlootvoogd
deel aan den peloponnesischen oorlog en was na
den val van Athene een der voornaamste onder
de 30 tyrannen (XEN . HELL . 2, 3, 2.). --- 2) Een
andere Charicles, stiefzoon van Phocion, liet zich
door Harpalus omkoopen en onttrok zich door do
vlugt aan de doodstraf (FLUT. PHOC. 21, 33.).
Charidemus, Xap(Ór^(Jog, 1) uit Oreus op
het eiland Euboea; na eerst tegen Athene gestreden te hebben, trad hij onder Iphicrates als sol
dienst bij eerre bende huurtroepen. Ten-datin

gevolge van een tegen Athene gepleegd verraad
vlugtte hij in 360 v. C. naar Cotys van Thracië,
kwam echter spoedig weder bij het atheensche leger
onder Timothens en werd burger van Athene.
Daarop voegde hij zich bij de grieksche huurlingen ouder Memnon en Mentor, die tegen een
perzischen satraap oorlog voerden, geraakte hier
evenwel ook in den klem, ten gevolge van zijza
trouweloos gedrag, waaruit hij, voordat de door
hem geroepen Atheners hulp konden bieden, door
de toegevendheid van den perzischen stadhouder
Artabazus gered werd. Na den dood van Cotys,
met wiens dochter Charidemus getrouwd was
(358), streed hij niet zijn zwager Cersobleptes tegen Athene, totdat binnenlandsche onlusten in
Thracië beiden tot den vrede noodzaakten. Toeti
hij evenwel pogingen aanwendde, om zijn zwager
ten val te brengen, dwong Chares hem door een
atheensch leger hiervan af te zien. Weldra echter trachtte hij op nieuw verscheiden thracische
opperhoofden, die door Athene beschermd werden,
Corsica, t. Carghese.
Chares, Y?í.p r 1 ,, atheensch veldheer, maakte te verdrijven, doch liet Athene omtrent zijne voor-
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nemens gerust stellen en beloofde dat hij Amphipolis weder in hunne magt zou brengen, wat
evenwel, hoezeer zijne voorstellen door Aristocrates ondersteund werden, schipbreuk leed op den
tegenstand van Demosthenes en Euthycles. —
Een ander 2) C h a r i d emus werd met den rede
jaar 359 v. C. te vergeefs-narAtipho'
als gezant naar Philippus gezonden, ten einde hem
om hulp tegen Amphipolis te verzoeken, en vocht
later tegen hem in Amphipolis. Na den dood
van Philippus, waarvan hij den Atheners het eer
bezigt bragt, eischte Alexander onder anderen-ste
ook zijne uitlevering, doch stelde zich tevreden
met zijne verbanning (PLUT. PHOC. 17 . ARR . 1.
10.). Hij vlugtte naar de Perzen, keurde echter
al te vrijmoedig hunne krijgstoerustingen af, zoodat Darius hem ter dood liet brengen in 333
(CURT. 3, 2.).
XaplXc, Z. EnnaetCris.
Claarilaus, Xnp(Xaoy, koning van Sparta,
onder wien de wetgever Lycurgus leefde (PLUT .
LYC . 5.), voerde oorlog tegen de naburige Argivers, vervolgens tegen de Tegeaten, die hem geheel overwonnen en gevangen namen.
Chariomérus heerschte onder de regering
van Domitianus over de Cheruscen. Toen de
Chatten hem om zijne vriendschap met Rome ver
hadden, ondersteunde de keizer hem met geld.-jagd
Charis, Charites, Xcpt;, Xapvre,, G r atiae, de Gratiën. Zij heeten dochters van
Zeus en Hera of der Oceanide Eurynome, of van
Helius en Aegle (glans) en waren bij de Grieken
de godinnen, der bevalligheid, der gezellige vreugde, van het vrolijk, feestlijk leven. Hesiodus
(THEOG . 907.) noemt drie Charites: E u p h r o s y n e
(feestlijke vreugde), Aglaia (feestlijke glans en
Thalia (bloeijend geluk). Zij zijn bevriend met
de muzen, de godinnen van den zang, en wonen
bij haar op den Olympus ; zij vergezellen Aphrodite, Peitho (de godin der overreding) en den welsprekenden Hermes, want zonder bevalligheid ver
dezen niets door hunne kunst . Ook de-mogen

12 . dier maand (Xaotarr'1p a &Xvvasp(a; ). -- 2) Dankoffergaven voor genezing of redding uit gevaar,
die in de tempels werden neergelegd, zij bestonden meestal in afbeeldingen der herstelde leden,
gewijde beeldtenissen van schipbreukelingen enz.
Cliarisáus, 1) Flavius Sosipater, geboortig van Campauië, waarschijnlijk in het begin
der .5. eeuw n. (J. Belijder van het Christendom,
leeraar der taalkunde en schrijver over dit onder -^
werp. Van zijne belangrijke institutiones grammaticae bezitten wij echter slechts het 1. en 5. boek,
met vele aanhalingen uit de ouden. --- 2) A u r e1 i a s A r c a d i a s, geleerd jurist uit den tijd van
Constantijn, van wiens schriften uittreksels in do
pandecten gevonden worden.
Cliaristia of Caristia, z. fe r a l i a.
Charites, z. Charis.
Chariton, Xapirwv, 1) uit Aphrodisias in
Phrygië, omstreeks 400 n. C., schreef een roman
in vloeijend grieksch in 8 boeken over een zeer
eenvoudig onderwerp : de liefdesavonturen van
Chaereas en Callirrhoë, dien wij nog bezitten. -- 2) Een trouw vriend van Menalippus uit
Agrigentum. Toen namelijk de tyran Phalaris
door Chariton naar het leven werd gestaan, bekende Menalippus dat hij hem daartoe verleid had.
De tyran door deze edelmoedigheid getroffen,
schonk beiden het leven en eischte slechts hunne
verbanning uit Agr igentum .
Charmádas, Xapvd^a;, academisch wijs
leerling van Carneades, omstreeks 110 v.-ger,
C., onderwees te Athene wijsbegeerte en rhetorica, door oenigen voor den stichter eener 4. academie gehouden. Cicero prijst hem om zijne
groote welsprekendheid (ACAD. PR. 6, 16) en uit
geheugen (divina prope inemnoria, DE OR-steknd .
.

2, 88, 359. TUSC. 1, 24, 59.).

Cliarmande, Xupi v ï, aanzienlijke stad
in Mesopotamië aan den Euphraat, bij Xenophon
(ANAB. 1, 5, 16.) vermeld.
CisarmiJes, Xapd earls, oom van Plato, die
een zijner zamenspraken naar hem genoemd heeft;
hij sneuvelde met zijn neef Critias ten tijde der
30 tyrannen in een gevecht bij de rivier Cephis-

werken der beeldende kunst kunnen de bevalligheid niet missen; daarom is Charis bij Homerus
(IL . 18, 382.) de vrouw van Hephaestus. De SUS (XEN. HELL. 2, 4, 12.).
Chiarminus, Xapicvoy, vlootvoogd der AtheCharites werden in de oudste tijden vooral door
de Minyers in Orchomenus vereerd, waar de ko- ners, in 411 v. C. door de Lacedaemoniërs bij
ning Eteocles hare dienst zou hebben ingevoerd, Syme' verslagen ; een ijverig oligarch (TRUC. 8,

benevens het feest Xapíata. Vandaar verbreidde

30, 41, 73.).

zij zich naar den Helicon en andere streken
van Griekenland. In Sparta vereerde men 2
Charites, C l e t a en P h a ë n n a, galm en gloed,
ook te Athene slechts 2: A ux o, wasdom, en
H e g e m o n e, leidsvrouw. Hier schijnen zij
oude weersgodinnen geweest te zijn, gelijk aan
de Horen, met welke zij ook dikwijls in verbinding staan ; doch nadat zij eens de bovengenoemde beteekenis hadden verkregen, stonden zij
tegenover deze laatsten, even als het menschlijk
leven tegenover de natuurlijke orde der dingen.
I)e Charites werden gewoonlijk in een drietal
vereenigd voorgesteld, daar gezelligheid bij haar op
den voorgrond staat. Het zijn ranke, bloeijende,
reine vrouwlijke wezens met innemende gelaatstrekk en. Onderscheidingsteekenen : muziekinstrumenten, myrtekransen, rozen, teerlingen.
Charisteria, XaptaT pta, 1) dankfeest te
Athene voor de overwinning bij Marathon op den
6. van de maand Boëdromion, en na de herstelling der democr atie door Thrasybuulus op den

Charoe^ides, Xupocccnr^s, veldheer der Atheners, sneuvelde (427 v. C.) in een oorlog tegen
Syracuse, toen hij met een vloot tot hulp der
stad Leontium tegen haar gezonden was (TRUC .
3, 86, 90.). Justinus (4, 3.) noemt hem Chariades.

Charon, Xapwv, 1) zoon van Erebus en
Nyx, de grijze, havelooze veerman der onderwereld, die de schimmen der begraven dooden over
de rivieren der onderwereld zette (nahomerisch).
Hij ontving als veergeld een obool, die den doode
in den mond was gelegd. Levende wezens mogt
hij slechts bij uitzondering overzetten (v IRG. AEN .
6, 295 en v.). --- Char. van Lampsacus, z.
logographi.
Cliarondas, Xupth a;, uit Catana op Sicilië, leefde waarschijnlijk in 't midden der 7. eeuw
V. C. en gaf aan zijne geboorteplaats benevens
de andere chalcidische volkplantingen van Sicilië
en Italië wetten, welke, met die van Zaleucus,
waarmede hij soms verward wordt, uitmuntten in

Charta' —Cherusci.
zede- en regtskundige strengheid en scherpzinnigheid. Zijne wetten bevatten datgene, wat hem
uit andere wetgevingen het beste voorkwam; als
iets eigenaardigs er van noemt Aristoteles slechts
de &7rt xi t; sv^oµapTVpewv, de aanklagt wegens
valsch getuigenis. Hij maakte elke verandering
der wetten daardoor moeilijk, dat hij bepaalde,
dat ieder die een wetsvoorstel deed, met een strik
om den hals moest optreden, om gewurgd te worden, indien het voorstel viel. Toen hij eens juist
van het land terugkeerende, tegen eene bepaling
zijner wet, gewapend in de vergadering verscheen,
doodde hij, daarop opmerkzaam gemaakt, zich zelf.
Charta, de stof waarop men schreef was
gewoonlijk de huid (liber) die men vond onder
den bast van de aegyptische papyrusplant; voor treflijk verstond men te Rome de kunst haar te
bereiden en te bleeken. Er waren 8 verschillende
soorten. Over den vorm z. liber. Behalve de
papyrusplant gebruikte men ook het perkament,
door Eumenes van I'ergamum uitgevonden, en
wastafeltjes, z. tabula.

Charybdis, z. Scylla.
Chatti of Catti, Xavrot, germaansch volk,
dat vooral magtig werd na het verval der cheruscische heerschappij, aan beide zijden der Adrana
(Eder) oostwaarts tot aan den Weser, zuidwaarts
tot aan de agri decuniani der Romeinen (in het
tegenw . Hessen) (TAC . ANN . 1, 55, 56. 2, 7. 12,
27 . GERM . 30-32.).
ChaucA , Xauxot, germaansche volkstam, wonende aan de beide oevers van den Weser (in
liet tegenw. groothertogdom Oldenburg en in Hannover); zij waren verdeeld in Ch. majores en
minores. Reeds vroeg waren zij met de Friezen
bondgenooten der Romeinen en dienden in hunne
legers (TAC. ANN. 1. 60. 2, 17.).
X t p o v o i u, in de grieksche danskunst de
mimieke beweging en voorstelling, inzonderheid
met de handen, gesticulatie; buitendien eene oefeInng in de palaestra, een soort van spiegelgevecht
(akteµ aXía), waarbij de eerstbeginnende vechter zich
in de beste houdingen en bewegingen oefende en
in 't bijzonder de armen op de geschiktste wijze
tot den aanval en de verdediging leerde gebruiken.
X s t p o Tr o v£ a, de meest gebruiklijke wijze van
stemmen in de grieksche vergaderingen, was door
het opsteken der handen, zoowel bij beslissing van
staatsaangelegenheden, als bij het doen van keuzen;
dikwijls noemde men dit r^cpiyzal^ac, en den uit
daarvan Cptapa . De uitgebragte stemming-slag
der minderheid heette cboxstpo mvME . — Bij de afzonderlijke phylen heette dezelfde handeling gewoonlij k uïosatç De aldus gekozen ambtenaren
heetten xnpoTovrlrol of aipF-Tof in tegenstelling der
xxXr1pwroí, die door het lot waren aangewezen.
XzXt$óvta, een feest op Rhodus in de
maand Boëdromion, waarop zingende knapen door
de straten trokken en giften inzamelden. Het lied
bij die gelegenheid gezongen (yeXt^6vt6µa) zou
door een der zeven wijzen, Cleobulus van Lindus,
gemaakt zijn.

Chelidoniae insulae en Clielidonium proinontorium, XsktaovlE ai.pu, zui delijk voorgebergte van Lycië (t. Chelidoni), bij
hetwelk men gewoonlijk den aanvang stelde van
het Taurusgebergte, met 5 daarvoor liggende
eilandjes (,, zwaluweilanden ") in een zee vol ondiepten en draaikolken.
X z ?, cu v n, een peloponnesiselie zilveren munt
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met den stempel van een schildpad voorzien, van
daar de naam.
Chélónis, XstXwvi„, dochter van den spartaanschen koning Leonidas, vrouw van Cleombrotus, volgde eerst haren vader, vervolgens haren

man in ballingschap (FLUT

.

AGES .

17.).

Chemmis , naam van een oud aegyptischen

koning en van een misschien naar hein genoemde
overoude stad in het landschap Thebaïs aan den
oostelijken oever van den Nijl, met een tempel
van Perseus, beroemd door hare linnenweverijen,
beeldhouw- en metselwerken; ruïnen bij het tegenw. Akhenin (HDT . 2, 91.). Buitendien ook
een drijvend eiland in het meer Buto in Beneden
een tempel van Apollo (HDT. 2, 156.).-Aegyptm
Cheops of Chembes, koning van Aegypte
van 1182--1132 V. C. door Herodotus als een
wreed en goddeloos vorst geschilderd. Hem wordt
het bouwen der eerste en grootste pyramide, ten
N. W. van Memphis, bij het tegenw. Gizeh, toegeschreven (HDT . 1, 124 en v. DIOD . 1, 63.). Hij
werd opgevolgd door zijn broeder:
Chephren, een even wreed tyran, die de
tweede pyramide liet bouwen. Verg. My c e r i n u s.
Chersonêsuu, rl Xzpaóvrlao;. De schiereilanden die dezen naam droegen, zijn : 1) d e t h r ac ische Chers., Ch. Thracica, meestal slechts
Chersonesus geheeten. Het in een zuidwestelijke
rigting zich lang uitstrekkende schiereiland van
Thracië, tusschen de thracische zee of golf van
Melas en den Hellespont, hetwelk bij Cardia door
een landengte 36 stadiën breed (door een muur
verdedigd) met het vaste land van Thracië verbonden was; de kaap ten W. aan den ingang van
den Hellespont heette M a s t u s i a, t. Capo Gteco.
De Grieken (Atheners) hadden hier coloniën aan
werden later door de Perzen verdrongen,-geld,
vervolgens kwamen de Macedoniërs, Antiochus
van Syrië en eindelijk de Romeinen in liet bezit
er van (HDT. 6, 33-36.); tegenw. het schiereiland
der Dardanellen of Gallipoli. — 2) De t a u r i-

sche of scythische Chers, t. de Krim, schiereiland in den Pontus Euxinus, was door de smalle
landengte bij T a p h r a e (t. Perekop) met het land
der nomadische Scythen verbonden. Een bergketen liep langs de Z. kust van het W. naar het 0.

De zuidelijke kaap in het W. was C r u Met óp o n (Kpto i\'I&Twov), t. kaap Karadsje of Aga
Boeroen; nog iets verder westwaarts lag kaap P a rt h e n i u m bekend door de dienst in den tempel
van Artemis Tauropolos met menschenoffers. De
cimmerische Bosporus (straat van Kaffa) scheidt
het schiereiland van de oostkust van I'ontus. Het
is rijk aan zoutmeeren. Het westelijk gedeelte
wordt ook wel de heracleïsche Chersonesus
geheeten, waar zich bewoners van Heraclea uit
Pontus gevestigd en eene stad Chersonesus (ruïnen
bij Sjoersji) gesticht hadden. -- 3) Ch e r s.
mag n a, voorgebergte en haven van Marmarica in
Libye, t. Raxatin. -- 4) De zuidelijke punt van
het eiland Sardinië, t. Capo Teulada. -- 5) Stad
op Creta bij kaap Zephyrinm. — 6) De c i m b r is c h e C h e r S. schiereiland in het N. van Germanië, t. Jutland, z. Ci m b r i. Buitendien droegen
nog de landtongen bij Sinope, den Athos, bij
Teos en Carthago dezen naam.
Cherusci, volkstarn der Istaevonen, waarvan
J. Caesar het eerst melding maakt, later maakten
zij een volkenverbond uit. Hunne woonplaatsen
zijn te zoeken in de omstreken van Brunswijk en
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Calemberg, tusschen de silva .l3acenis (Harts),
van de Sueven gescheiden door de Elbe, van de
Longobarden door den Weser, door de Angrivariërs van de Chaucen, en tusschen de Diemel waar
zij aan de Chamaven en Chatten grensden.
Drusus kwam, toen hij naar de Elbe doordrong,
9 v. C. het eerst in hun gebied. Eerst werden
zij van de Romeinen afhanklijk en eenige traden
bij hen in dienst. Toen echter Quinctilius Varus
hen begon te onderdrukken, verbonden zij zich
met de hun anders vijandige Chatten, met de
Marsers en Bructerer, en versloegen onder aanvoering van Arminius de Romeinen, 9 n. C., bij
het teutobu.rger woud. Inwendige twisten bragten
hun meer nadeel toe dan de invallen van Germanicus in 't jaar 15, gedurende den strijd tusschen
Arminius en Segestus, en in 16, toen Arminius
op de vlakte Indistavisus verslagen werd. De in
't jaar 17 tusschen Arminius en Marbod uitgebroken oorlog, bragt de Longobarden en Sennonen
op hunne zijde, en Italus, zoon van Flavius, den
broeder van Arminius, kon, na uit Rome ontboden te zijn, slechts met behulp der eersten zich in
de regering bevestigen. Evenwel verschijnen zij
tegen het einde der 3. eeuw als het hoofdvolk in
de oorlogzuchtige volkenverbonden der Saksen.
Chiliarelius, yt1,íapxoy, bij de Grieken de
bevelhebber eener chiliarchie die uit 1024 man
bestond en aldus tot een phalanx gevormd werd,
dat er 64 man in het front stonden; verg. p h a1 a n x. De bij de Romeinen in vroegere uitgaven
van Tacitus (ANN. 15, 51.) vermelde chiliarch Volusius Proculus op de miseensche vloot, van welke
betrekking wij anders niets weten, is waarschijnlijk
een nauarch. Verg. Orelli t. a. p.
Chilon, Xdía.wv, z. zeven wijzen.
Chilon, XE(Xwv, mededinger van den wetgever Lycurgus, die meende meer aanspraak dan
hij op den troon te hebben, daar hij tot het oude
geslacht der Procliden behoorde, en de ander niet
van koninklijken bloede was. Toen Chilon een
groot gedeelte der burgers door beloften gewonnen had, moest Lycurgus, om niet vermoord te
worden, de vlugt nemen, tot dat Chilon later door
de burgers zelve verjaagd werd (POL. 4, 8l.).
Chimaera, Xi capo, een vuursnuivend, godlijk monster, van voren een leeuw, van achteren
een draak, in het midden een geit, door Amisodarus, koning van Carië, opgevoed en door Bellerophon (z. a.) gedood (IL. 6, 179 en v. 16,
328.); volgens Hesiodus (TnEOG. 319.) dochter van
Typhaon en Echidna, een monster met drie kop- 1
pen, dien van een leeuw, een geit en een draak.
Lateren vereenigen deze beide voorstellingen op
verschillende wijze met elkander. Men verplaatste
haar naar Phrygië, Libye, Aegypte, Indië, en om
er een practische verklaring van te geven, hield
men haar voor een vuurspuwenden berg.
Cliione, Xtóvrl, dochter van Daedalion, te gelijk door Apollo en Hermes bemind, bij welke zij
moeder werd van Philammon en Autolycus. Prat
op hare schoonheid, werd zij door Artemis gedood (OVID. MET. 11, 300 en v.).
Chins, -os, Xfoc, eiland ten N. W. van Samos, tegenover het door den berg Mimas gevormde
ionische schiereiland, 60 stadiën van het vaste
land. Dit buitengewoon vruchtbaar eiland leverde
den besten griekschen wijn, zeer goed marmer en
den voortreflijksten mastik, buitendien vijgen en
fijne porseleinaarde. De hoogste top van het

bergachtig eiland was de IIzl,tvaïov 4os, in 't N.;
het Z. 0. voorgebergte heette P o s i d o n i u m, de
Z. punt P h a n a e (t. Funo of Cap. Mastico). 1)e
oudste bewoners waren tyrrheensche Pelasgen en
Lelegers, waarbij zich later nog Cretensers, Cariërs en Euboeers voegden, tot dat later de Ioniërs
het in bezit namen. De hoofdstad Chios (ook
een stad van het ion. verbond) met een goede
haven lag op het midden van de 0. kust en was
de geboorteplaats van Homerus (?), van den
treurspeldichter Ion en van den geschiedschrijver
Theopompus; een weinig noordelijker Delphinium (t. Delphino) met een goede haven; op de
W. kust Bolissus.
CWrisóphus, Xnnp(aopo;, spartaansch veldoverste in het Ieger van Cyrus den jongere. Na
den slag bij Cunaxa 401 v. C. waarin Cyrus sneuvelde en den moord der grieksche bevelhebbers,
werd hij met Xenophon tot aanvoerder van den te
verkozen.
-rugto
Chirográphium, in ruimeren zin een
handschrift, in engeren zin eene schriftlijke
schuldbekentenis. Hetzelfde was ook de sy n g r ap h a, en ten onregte wordt tusschen beide stukken
door P e d. A s c. op cie. VERR. 1, 36. onderscheid
gemaakt.
Cltiromantia, z. d i v i n a t i o.
Chiron, z. Centauri.
Chirotheeoe, z. kleeding.
Xvrty, z. kleeding.
Chlarnys, z. kleeding.
Chloe, z. Demeter.
Chlorus, z. Neleus en Flora.
Choaspes, Xoci ri , 1) rivier in Susiana,
stroomde langs Susa en ontlastte zich kort na do
zamenvloeijing van den Euphraat en Tigris in den
vereenigden stroom; t. Kerah. De perzische koningen voerden altijd van zijn helder water in
zilveren vaten met zich mede. — 2) Rivier in Indië, die in den Kophén, een westelijke bijrivier
van den Indus, valt.

Choerilus. Xotp(Ao;, wordt 1) onder de oudste attische treurspeldichters reeds sedert 524 v.
C. als mededinger van Pratinas, Aeschylus, Sophocles (?) vermeld, doch schijnt het niet veel verder
dan het satyrspel, het begin van het treurspel, gebragt te hebben. — 2) C li o e r i 1 u s van Samos z.
ep o S. -- 3) C h o e r i 1 u s van Iasus, pruldichter
die Alexander den G. op zijne togten vergezelde,
van wien hij voor eiken regel een goudstuk ontving (nOR. Er. 2, 1, 233.). Toch zou deze liever
een Thersites van Homerus dan een Achilles van
Choerilus hebben willen zijn.
Xóe;, z. Dionysus.
Chonza, Xcuvri, Xwvdu, heette oudtijds de
landstreek in Beneden-Italië, rondom de golf van
Tarente, ongeveer van Tarente tot een weinig
voorbij Croton. De bewoners behoorden tot den
oenotrischen stam.
Choregia, z. chorus en liturgia.
Cliorodidascalus, z. chorus.
Chorus, yopó;, 1) een grooter of kleiner aan
personen die bij godsdienstige feesten en pleg--tal
tige optogten vereenigd, met zang en dans optraden ; 2) in het grieksche treurspel en het oude
blijspel een bepaald aantal tooneelspelers, die aan
de eigenlijke handeling als belangstellende getuigen
deelnamen, en bepaalde rustpunten hierin door
zang en dans aanvulden. Koren waren bij de
dionysische feesten het oorspronklijke en eigenaar-
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dïge bestanddeel der feestviering en de grondslag
van het treur- en blijspel; hun zang en dans bij
het verrigten van het offer maakten de eigenlijke
feestviering uit. Nu en dan trad tusschen de afzonderlijke deelen en rustpunten van hun zang
een persoon op, die door vertellingen of door een
zamenspraak met de koorzangers de toeschouwers
onderhield, om zoo het gezamenlijk koor eenige
rust en verademing te verschaffen. Hieruit ontwikkelde zich van lieverlee de dialoog en het eigenlijke drama. Het koor trad naeer op den ach
werd eenigermate bijwerk en bijzaak en-tergond,
verkreeg eindelijk het standpunt, dat het in de ons
overgebleven treur- en blijspelen inneemt. Hier
verschijnt het als een bepaald aantal personen (in
het treurspel 15, in het blijspel 24) die in den
rol van verstandige, gemoedlijke, bedaarde, ondervindingrijke mannen of grijsaards, vrouwen of
zelfs meisjes optreden, met de personen der han
andere betrekking staan,-deling of
en zonder hartstogtelijke deelneming de helden
op het tooneel, kalm en verstandig, met raad
en troost, met vermaning en opwekking gadeslaan, zonder er een werkzaam deel aan te nemen. Daar waar de handeling een zeker rustpunt
bereikt heeft, in de pauzen, zingt of reciteert het
koor, een grooter lyrisch gedicht, dat niet de han
verband staat, en wa ardoor-delingzs
het hierop eenigen invloed tracht uit te oefenen.
Aan deze koorgezangen, waarvan de voordragt
met de daarbij passende dans en mimiek vergezeld ging, hechtten de treurspeldichters veel waarde;
zij werden met de meeste zorg en groote kunst
vervaardigd en uitgewerkt. De latere treurspel dichters, van Agathon af, misschien ook reeds Euripides, bragten somtijds de koorgezangen buiten
verband met de handeling en maakten gebruik
van de zoogenaamde N. 6At;i u. Het koor had
zijn eigenlijke plaats in de orchestra en verliet
deze gewoonlijk niet eerder dan op het einde van
het stuk. Bij uitzondering, zooals in de Eumeniden van Aeschylus, bevond het zich ook wel op
het tooneel. Zelden trad het gedurende de handeling af en verscheen later weder; zooals in den
Ajax van Sophocles en in de Alcestis en Helene

van Euripides. Het eerste optreden van het koor,
gewoonlijk regts van de toeschouwers, heette
itc poco ;; het aftreden gedurende het stuk p.s td-

atu ts, het tweede optreden intzgcpoao;; het heen

einde van het stuk acpoaoy. Het koor-ganophet
bleef gedurende het geheele stuk niet altijd in dezelfde houding op de orchestra, maar veranderde
van plaats al naar den aard der vertooning en
van zijn eigen gezang. Dikwijls verdeelde het zich in
halve koren; doch het voerde ook nog wel ingewikkelder bewegingen en w endingen, inzonderheid
dansen, uit. Deze dansen hebben in verschillende
soorten van het drama verschillende namen. De
dans in het treurspel heette &u.N.9,ntu, in liet blij
Ook de-spelzOc^,inhtayrspelxwv.
koorgezangen hadden verschillende namen. Ilcipooos heette de eerste voordragt van het gezamenlijk
koor na den proloog; CTdatf Ot waren de zangen
tusschen de verschillende bedrijven en afdeelingen
van een drama ; xoµl of zijn treurzangen tusschen
het koor en de tooneelspelers. De dichter, die
zijne stukken wilde doen vertoonen, moest bij den
archont, om een koor verzoeken (xop v ak iv) ; was
hem dit toegestaan, dan moest een bemiddeld burger dit op eigen kosten leveren, en voor alles zor-

gen wat voor de uitrusting, liet onderhoud en de
oefening er van noodig was (z. l i t u r q i a). De bijeen
(koorzangers) moesten eerst aan-gebratchoun
een onderzoek onderworpen worden, waarbij er
vooral op gelet werd, dat zij geen vreemdelingen
waren. Dan werden zij door den xopo$tUf mim
wo- geoefend, die hierin bijgestaan werd door een
dpyria ro& claxuXos. In den beginne namen de
dichters zelf die taak op zich, ten minste wordt
het van Aeschylus uitdruklijk vermeld.
Chrie, z. Aphthonins.
Chromis, Xróu.t , zoon van Midon, aanvoerde• der Mysiërs, bondgenooten der Trojanen (IL.
y

-

2, 858.).

Chromius , Xpriµtoy , zoon van Priarnus door
Diomedes gev eld (IL . 5, 160.). Nog meer helden
van dien naam komen in de Ilias voor.
Chrysa, Xpuia, - -r1, stad in Troas op de westkust bij con heuvel, niet ver van daar lag de
tempel van Apollo Smintheus, waarbij de vader
van Chryseïs priester was. Een ander Chrysa lag
riet ver van Cilia.
Clirysaor, z. G o r g o.
Clirysëïs, Chryses, z. Agamemnon,
Dardanus en troj. oorlog.
Chrysippus, Xpó utitob, 1) z. Atreus. -2) Stoïsch wijsgeer, geb. 290 v. C., gest. omstreeks
208, zoon van Apollonius, uit Soli in Cilicië
(waarheen zijn vader van Tarsus verhuisd was),
leerling van Cleanthes, misschien ook van Zeno,
volgens anderen ook van de academische wijs geeren Arcesilaus en Lacydes. Door scherpzinnigheid en dialectische takt uitmuntende, werd hij
spoedig de steun der Stoa, waarin hij Cleanthes
opvolgde, zoodat van hem kon gezegd worden : €i
El.-ri Yak
a Y
rw X^^tT;^oa,
Y
oz av •rw ^TOa. De vrucht baarheid van zijn geest was buitengewoon, men
schreef hem meer dan 700 werken toe. Zijne
rigting was vooral practische zedekunde, hij bestreed de theoretische rigting der peripatetici en
legde den grond tot een wetenschaplijk natuur
-regt.
Chrysogónus, X`u óyovo;, droeg als vrij gelaten slaaf van Sulla de bijnamen C. Corn e1 i u s, en genoot bij den dictator een vertrouwen,
waarvan hij tot de laagste en gemeenste daden
misbruik maakte. Zoo leeren wij hem uit Cicero's
redevoering voor Roscius van Ameria als een
valschen aanklager en bedrieger kennen.
Clhrysopolis, Xp^a6tokt;, versterkte plaats
in Bithynië aan den Bosporus, tegenover Constantinopel, t. Scutari, de gewone overtogt tusschen
Azië en Europa (XEN . ANAI3 . 6, 3, 16.).

Chrysotliémis, z. Agamemnon.
Xlovia, z. Demeter.
Cibyra, I^<<3upu, 1) oude, aanzienlijke stad

van Gr oot-Phrygië (eigenlijk in Cabalia) vroeger
behoorde zij tot eene tetrapolis, later zetel van
een conventus juridicus, bekend door hare ijzer
(LIP . 38. 40.); t. Boeroez. -- 2) Stad in-werkn
Pamphylië aan de kust, digt bij de cilicische

grenzen.
Greer, de cicererwt, een zeer goedkoop en
gewoon voedingsmiddel der arme Romeinen, dat
zij zelfs gekookt op straat koopera konden.
Cieeréjus, C. trok zich als mededinger van
Cn. Scipio naar het praetorschap vrijwillig terug
(174 v. C.) en werd eerst in 't volgende jaar
praetor, overwon de Corsen, bestuurde vervolgens
de .hem opgedragen provincie Sardinië en hield
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bij zijne terugkomst naar Rome een zegepraal zonder toestemming van den senaat (LIV. 42, 21.).
In 't vervolg nam hij verscheiden gezantschappen
naar Illyrië waar (LIV. 45, 17.).
Cicero, z. Tullia Bens.
Cic nes, Kixove;, thracisch volk aan den
Hebrus en langs de kust tot aan Lissus (HOOI. IL.
2, 846. OD. 9, 39. HDT. 7, 59.).
Cilicia, KtXtxta, het zuidoostelijkste kustland
van Klein-Azië, ten Z. van Cappadocië en Lycië,
door den Taurus in het W. van Pamphylië, in
liet 0. van Syrië gescheiden, inzonderheid door
de a m a n i s e h e poorten (z. a.), in het Z. begrensd
door de cilicische zee en de golf van Issus. Het
land was verdeeld in het vlakke C i 1 i c i ë, K.
ccc, het oostelijke gedeelte tot aan de rivier
Lamus, in eene lengte van 30 m., en in het
ruwe C., rj 'rpayr.i K., ten W., ongeveer 20 m.
lang ; beiden waren weder in onderdeelen gesplitst.
Gelijk naar het 0. door de amanische poorten,
zoo was het naar Cappadocië toeganklijk door de
cilicische poorten, 7t ►óXat ai KtMXtat, in het
r1'aurusgebergte, ten N. van Tarsus. Voorgebergten van het W. af waren : A n e m u r i u m, t. kaap
Anemur, de uiterste zuidelijke punt, ten 0. naast
den berg Cragus, die als een afgescheurde, slechts
aan ééne zijde met liet vaste land verbonden rots,
in zee vooruitspringt, P o s i d o n i u m (t. Kizliman), Aphrodisias, Zephyrium, Megars u s. Onder de rivieren zijn merkwaardig: de
Calycadnus (z. a.), de Lamus (t. Lamo), de
C y d n u s (t. Kara-Soe) bij Tarsus, die aan haren
mond moerassen of liet meer Rhegma ('Pa)
vormt, dat als haven van Tarsus gebruikt werd;
de Pyramus, t. Geihoen, stroomt in de groote
golf van Issus of (bij Herodotus) van Mariandus,
t. golf van Skanderoen. De C i 1 i c i ë r s waren zeker
oorspronklijk van syrische afkomst, weken echter
voor de volkplantingen der Grieken naar de bergen terug, waar zij als vrije, roofzuchtige bergvolken bleven voortleven. In het ruwe Cilicië
woonden stammen van Pisidiërs en Isauriërs, die
als stoute zeeroovers bekend waren, wier bedrijf
eerst door Pompejus gefnuikt werd; met de Cappadociërs en Cretensers werden zij als de 3 ergste
kappa's genoemd; ofschoon in hunne plaats ook
wel de Cariërs. Onder de steden verdienen melding : C o r a c e s i u m, t. Alaja, sterk kasteel op
de grenzen van Pamphylië, hoofdzetel der zeeroovers; dit alleen bood weerstand aan Antiochus
den G. (Liv. 33, 22.); H a m ax i a met voortreflijk
cederhout voor den scheepsbouw; S e 1 I n u s, A ntiochia aan den Cragus, Anemurium,Celend e r is, t. Kelenderi, versterkte havenstad, S e t e uc i a, Litmus, C r y c u s, t. Koerkoe, bloeijende
llandelstad, op het voorgebergte van dien naam;
20 stadiën noordwaarts vond men de c o ry c is c he gr o t, een diep huiveringwekkend hol (mythe
van Typhon), waar de beste safraan groeide;
Soli, Tarsus, Mallus, Anazarbus, Mopsuestia.
Cilix, K(Xt , zoon van Agenor en Telephassa,
broeder van Cadmus en Phoenix. Even als dezen, door zijn vader uitgezonden, om zijne door
Zeus geschaakte zuster Europa te zoeken, vestigt
hij zich in Cilicië, dat naar hem genoemd wordt.
Als zijne kinderen worden vermeld Thasus en
Thebe.
Cilia, K(),Xa, stad in Troas aan de beek Cilleus bij de golf van Adramyttium met een tem-

pel van Apollo, t. Celleti (IIOni. iL. 1, 38. IIDT.
1, 149.).
Cilnius Maecënac, C. (de geslachtsnaam
Cilnius bij TAC. ANN. 6, 11.) stamde af van een
zeer oud en gedeeltelijk koninklijk etruscisch geslacht (noR. OD. 1, 1, 1. 3, 29, 1. SAT. 1, 6, 1.
PROP. 3, 9, 1;. Jaar en plaats zijner geboorte
zijn onbekend, doch deze valt waarschijnlijk tusschen de jaren 74-64 v. C. Zijn geboortedag
was den 13. April (HOR. OD. 4, 11, 13--20.). Of
Maecenas zelf het eerst uit Etrurië naar Rome
verhuisde, dan of zijne voorvaders dit reeds gedaan hadden, is onzeker. Door zijne geboorte
behoorde hij tot den ridderstand (HoR. OD. 3, 16,
20. VELLEJ. 2, 88.). Een der meest vertrouwde
vrienden van Octavianus, was hij hem bij het verwerven van liet oppergezag tevens een trouwe raadsman en krachtige helper in oorlog en vrede. Niet
alleen was hij daartoe in Rome en Italië werk
vooral wanneer Oetavianus en Agrippa op-zam,
veldtogten en in 't leger afwezig waren, maar hij
vergezelde Octavianus ook wel in den oorlog ; hoewel niet als krijgsman (PROP. 2, 1, 25-31. Hou.
EPOD. 1, 1--4. Behalve in de overige uitstekende hoedanigheden van Maecenas vond deze naauwe betrekking tot Octavianus ook vooral daarin
zijn grond, dat hij in zijne politieke beginselen
een verklaard aanhanger der monarchie was en
in Octavianus den man zag, die voor het voeren
der alleenheerschappij de geschiktste en waardigste
was. Toen dus Oetavianus na den dood van
Cleopatra naar Rome terugkeerde en met Agrippa
en Maecenas beraadslaagde over het behouden
der alleenheerschappij, zocht Maecenas hem van
de noodzaaklijkheid daarvan te overtuigen (DIo
cASS. 52. 41.; de redevoering die Maecenas daar
(50, 14-40.) in den mond wordt gelegd, heeft hij
zeker niet gehouden). Reeds in 43 v. C. vergezelde hij Octavianus in den mutinensischen oorlog.
In 40 bragt hij op verzoek van Octavianus diens
huwelijk met Scribonia, de zuster van L. Scribonius Libo tot stand. Deze was de schoonvader
van Sext. Pompejus, die destijds uit Sicilië rriet
zijne zeemagt de kusten van Italië bedreigde, en
door dit huwelijk hoopte Octavianus hem naauwer aan zich te verbinden (DIO Cass. 48, 16. APP.
B. C. 5, 53.). In hetzelfde jaar werd door bemiddeling van M. Coccej us Nerva de vrede tusschen
Octavianus en Antonius te Brundusium gesloten
door Maecenas en Asinius Pollio (APP. B. C. 5,
60-63.). Daar Fulvia, de vrouw van Antonius,
kort te voren gestorven was, gaven Maecenas en de
andere onderhandelaars aan Octavianus den raad,
om zijne zuster Octavia aan Antonius uit te huwelijken, welk huwelijk tot stand kwam (t. a. p.
64.). In het jaar 38 zond Octavianus Maecenas
naar Antonius om dezen tot deelneming aan
den oorlog tegen Sext. Pompejus te bewegen.
Deze zending was niet vruchteloos. Antonius
begaf zich met hulptroepen naar Tarente, en hier
kwam in 37 door medewerking van Maecenas het
tarentijnsche verbond tusschen Octavianus en Antonius tot stand (t. a. p. 93---95:). De reis van
Maecenas naar Brundusium, waarop hij door
Horatius en andere dichters vergezeld werd, staat
waarschijnlijk met deze gebeurtenis in verband
(HOR. SAT. 1, 5.). Het bestuur over Rome en
Italië werd Maecenas voor de eerste maal opgedragen in 't jaar 36 v. C. (DIO CASs. 49, 16.
APP. R. C. 5, 99. TAC. ANN. 6,1 1.). In deze he
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trekking bekleedde Maecenas de plaats van den
opperlandvoogd gedurende diens afwezigheid, en
wel als privaatpersoon, niet als openbaar staats beambte, daar hij nimmer een eigenlijk staatsambt
bekleed heeft. De magt die hij als zoodanig uit
om-oefndwashzklijenvpoc,
de slaven en oproerige burgers in toom te houden; hij was dientengevolge niet alleen met regterlijke magt bekleed, maar hij gaf ook aan hen die
te Rome het hoogste krijgsbevel voerden het parool
(SEN. EP. 114.), zoodat hij op die wijze de hoogste burgerlijke en militaire magt in handen had.
Voor de tweede maal nam hij in 't jaar 31, gedurende den oorlog bij Actium, deze betrekking
waar (DIO CASS. 51, 3. VELLEJ. 2, 88.). Het
voornemen dat toen nog bij hem bestond om
Octavianus naar den oorlog in het 0. te volgen,
(HOR. EPOD. 1, 1-4.) voerde hij waarschijnlijk
niet uit, ten minste vertoefde hij daar niet lang.
Veeleer was hij toen als plaatsbekleeder van Octavianus te Rome, en verstikte daar het ontkiemen van een nieuwen burgeroorlog door het bedwingen van M. Lepidus den zoon van den
drieman (vELLEJ. 2, 88.). Lepidus werd gevat en
naar Octavianus te Actium gezonden (APP. 4, 50.).
In 't jaar 21 deed Augustus, op raad van Maecenas, zijne dochter Julia, de weduwe van Marcellus, met Agrippa in het huwelijk treden (DIo
CASS. 54, 6.). Bij al deze onderhandelingen en
administrative verrigtingen toonde Maecenas zich
een man van veel doorzigt en groote bekwaam
waardoor hij Augustus zeer aan zich ver -heid,
Daardoor vermeerderde ook de persoon-bond.
invloed, dien Maecenas als vriend vooral in-lijke
het kabinet op Augustus uitoefende, zoodat Maecenas hem bij verschillende gelegenheden, wanneer
hij gevaar liep om aan zijnen hartstogt den vrijen
teugel te laten, tot zachtheid en toegevendheid
wist te stemmen. Onder anderen weerhield hij
Augustus eens door zijne gedenkwaardige woorden : surge tandem earn fex om bij een geregtlijk onderzoek over velen liet doodvonnis uit te
spreken (DIO CASS. 55, 7.). In latere jaren trok
Maecenas zich van alle openbare aangelegenheden
terug, en had bij Augustus niet meer den invloed
van vroegeren tijd (TAC. ANN. 3, 30. 14, 53, 55.).
Door oneenigheden, zooals het verraden van een
staatsgeheim aan zijne vrouw Terentia (SUET. AUG.
66. DIO CASS. 54, 3.), door de betrekking waarin
Augustus tot deze en andere vrouwen stond (Dio
CASE. 54, 19. 55, 7.), werd evenwel hunne vriend
niet duurzaam verstoord, veeleer bleef zij-schap
tot aan den dood van Maecenas voortduren, en
Augustus gevoelde na zijn afsterven maar al te
zeer het verlies van den man die hem gedurende
zijn leven zoo innig was toegedaan (ruzo CASS. 55,
7. SEN. DE BENEF. 6, 32.). Maecenas stierf in het
jaar 8 v. C. In de drie laatste jaren zijns levens
leed hij aan bestendige slapeloosheid en reeds
vroeger langen tijd aan aanhoudende koorts (PLIN. 7,
57.). In zijn testament benoemde hij Augustus
tot zijn universelen erfgenaam (DIO CASs. 55. 7.).
Hij werd begraven op de Esquiliën, waar zijn
huis, dat eene buitengewone hoogte had, stond (noR.
EPOD. 9, 3. OD. 3, 29, 5 - 12. SUET. NER. 38.
AUG. 72.) en waarnaast zijne beroemde tuinen lagen (Host. SAT. 1, 8, 7.). Maecenas was een man
van een vast, manlijk karakter, kloek en welberaden in beslissende oogenblikken, doch bezat
tevens in vele opzigten eene groote mate van
;

!

verwijfdheid (SEN. EP. 92. VELLEJ. 2, 88.). HU
was geheel een man van de wereld en gaf zich
aan alle genoegens en vermaken over (SEN. EP. l0.).
Uit zijn openbaar leven werd zijn bijzonder vermogen aaumerklijk verrijkt, waardoor hij niet alleen
in staat was zijne groote liefhebberij voor kostbare
gesteenten, juweelen, ringen en paarlen (MACROB.
SAT. 2, 4.), en zijne zucht voor pantomimen (Dio
CASS. 54, 17.), te bevredigen, maar zich ook het
gezelschap van parasiten (HOR. SAT. 2, 8, 21 en
v.) en een gevolg van gesnedenen (SEN. EP. 114.)
te verschaffen. Zijne kleeding verraadde den verwijfde ; in een lange neerhangende tunica, het
hoofd tot aan de ooren omwikkeld, vertoonde hij
zich op de openbare straten (JUV. 12, 38, 39.). Hij schreef in proza over onderwerpen van natuurlijke geschiedenis, waarin Plinius hem als
autoriteit aanhaalt ; verder over edelgesteenten,
benevens een symposium (SERV. AD VIRG. AEN. 8,
310.) ; daarenboven vervaardigde hij eenige kleine
dichterlijke aardigheden, zonder scheppend vernuft. Zijn stijl was flaauw en gezocht, ontaardde
in een zekere kunstmatigheid en vreemdsoortig
maakte jagt op fraai klinkende en zoetsap -heid,
uitdrukkingen en was daardoor slecht en-pige
onverstaanbaar (SEN. EP. 114. QUINCT. 9, 4, 28.
SUET. AUG. 86.); van daar ontaardde ook zijne
welsprekendheid, waartoe hij wel aanleg had (SEN.
EP. l9.) in eene kunst om overdreven voorstel lingen en sierlijke uitdrukkingen aaneen te scha kelen en was zijn taal volkomen de weerklank
van zijn geheele levenswijze (SEN. EP. 114. TAC.
DE OR. 26.). Doch hij was een voorstander der
schoone kunsten en een beschermer der dichters.
Horatius, die door Varius en Virgilius den toegang tot Maecenas gekregen had (HOR. SAT. 1,
6, 55.), ontving van hem zijn Sabinum ten geschenke (OD. 2, 14, 18.) en bleef steeds innig
met hem bevriend. Maecenas beval hem nog in
zijn laatsten wil Augustus aan. Virgilius was
niet minder met Maecenas bevriend en werd zeer
door hem begunstigd. Door Asinius Pollio aan
hem aanbevolen, kreeg hij in 't jaar 40 door hem
zijn landgoed terug (MART. 8, 56.). Uit dank
vervaardigde Virgilius de Georgica ; tot de Aeneïs
werd hij door Maecenas aangespoord. Tot zijne
meer gemeenzame vrienden behoorden nog L.
Varius Rufus (MART. 12, 4, 1.), Domitius Marsus
door zijne mildheid verrijkt (t. a. p. 8, 56, 21.)
en Propertius, die met ijver naar zijne gunst
streefde (PROP. 2, 1, 73 en v. 3, 9, 59.).
Cimber, L. Tullius, werd van een der
vurigste aanhangers van Caesar zijn bitterste vijand en moordenaar ; met het doen der bede om
zijn broeder uit zijne ballingschap terug te roepen gaf hij den zaamgezworenen het teeken tot
den aanval (cIe. PHIL. 2, 11, 27. SEN. DE IRA
3, 30. SUET. CAES. 82.).
Cimbri, K(43pot, een volk, dat met drie andere volkstammen, de Teutonen, Ambronen en
Tigurijnen 6 romeinsche legers versloeg, en de
rom. heerschappij aan gene zijde der Alpen bedreigde, zoodat hun naam in lateren tijd nog
schrik en afschuw verwekte. Even zeker als deze
geschiedkundige feiten zijn, zoo onzeker is de oor
dit volk. De naam wordt dikwijls ge--sprongva
noemd : Cinibren plunderen later met andere oost
volken den tempel te Delphi; Strabo-europsch
kent ze aan de Noordzee en aan den mond van
den Rijn. Tacitus (GERM. 37), Plinius, Ptolemaeus,
-
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plaatsten hen tusschen de Noord- en Oostzee en
van hen kreeg het tegenwoordige Jutland den naam
van „ cimbrische Chersornesus." De fransche geschiedschrijvers van lateren tijd noemen al deze
volken, als ook de Cimmeriërs (z. a.), Celten, terwijl de romeinsche gelijktijdige schrijvers de Cimbren, die op liet einde van de 2. eeuw. v. C. Italië aanvielen, steeds Germanen noemen; de germaansche afkomst der Teutonen is uitgemaakt, en
het is waarschijnlijk, dat beiden, Cimbren en Teutonen, uit het N. van Duitschland naar het Z. afzakten, waar zij zich met de gallische Tigurini en
de Ambronen vereenigden. Plutarchus (MAR. 11.)
zegt: met den naam Kip Ppoc bedoelden de Ger
Onbekend is de aan -manerovs(Xtc).—
deze volken uit hunne woonplaats-leidng
verdreef, waarschijnlijk was het een den Germanen
aangeboren lust tot verhuizing. Met verzoek om
landbezit verschenen zij in Illyrië en Noricum en
overwonnen in 113 v. C. den consul Cu. Papirius Carbo bij Noreja, toen deze zich arglistig en
trouwloos gedroeg. Niettegenstaande deze overwinning wendden de C. en T. zich naar Gallië,
dat zij vreeslijk verwoestten; slechts de Belgen sloegen de vijanden in het open veld terug (CAES. B.
G. 2, 4. 7, 77.). Na hun buit onder een sterke bezetting in Aduatuca (2, 29.) gelaten te ' hebben,
trokken zij zuidwaarts naar de romeinsche provincie, en vernieuwden hier hun verzoek om land,
onder belofte de Romeinen in den oorlog te zul len helpen; weder afgewezen, sloegen zij M. Junius Silanus in 109 (VELLEJ. 2, 12. FLOR. 3, 3.)
en in 107, M. Aurelius Scaurus, legaat van den
consul L. Cassius, die kort te voren door de Tigurijnen geslagen en gedood was (CAES. B. G. 1, 7,
12. 13, 30.). Twee jaren later versloegen zij een
leger van 80000 man onder Cu. Manlius Maximus die met Q. Servilius Caepio een aanval gewaagd had op de met hen verbonden Tectosagen
en hunne stad Tolosa. Naauwlijks bleef er een
bode over om de ontzettende tijding van de overwinning der vijanden over te brengen, die nog gemaklijker was gemaakt door de oneenigheid der
bevelhebbers (SAL. JUG. 114. JUSTIN. 32, 3.). Nu
werd Marius na zijne zegevierende terugkomst uit
Africa drie malen achtereen tot consul benoemd,
terwijl de Cimbren intusschen naar Spanje waren
afgetrokken. Hier door de Celtiberiërs teruggeslagen, keerden zij naar Gallië terug, en terwijl de
Teutonen en Ambronen een weg over de Zee-Alpen zochten, trokken zij naar Noricum. Bij Aquae
Sextiae werden in een bloedigen slag van twee
dagen de Ambronen en Teutonen door Marius
geslagen en vernield, in 102 (PLUT. MAR. 15-21.).
Q. Lutatius Catulus meende de passen der Alpen
tegen de Cimbren niet te kunnen verdedigen en
had zich aan de Athesis (Etsch) verschanst; hij
werd echter gedrongen zijne legerplaats te verlaten, en nu stroomden de woeste horden over het
vruchtbare land, tot dat Marius, voor de 5. maal
consul, zich met Catulus vereenigde en hen op de
raudische vlakte bij Vercellae vernielde, in 101
(PLUT. MAR. 24---27.). In dezen togt der Cimbren,
die wel is waar zeer onvolledig, en wat het aan
betreft, zeer overdreven door de ouden-taldoen
wordt voorgesteld, kan men een voorspel zien van
den togt van Ariovistus en van dergelijke togten,
die later het romeinsche rijk ten val bragten.
Ciminius mors, t. M. Cimino, boschrijke
bergrug in Etrurië, tusschen het meer van Volsinii

(Bolsena) en het ciminische meer (Lago di Ronciglione) (Liv. 9, 36. 10, 24.).
Cimmeri i, Kcµµiptoc, bij Homerus (GD. 11,
14 en v.) een volk van het verre westen, tot hetwelk Helios nooit doordringt, steeds in duisternis
gehuld --- daaronder kan bezwaarlijk een historisch
volk verstaan worden. De historische Cimmeriërs woonden aan de Palos Maeotis, op het taurische schiereiland en in Sarmatië en deden, door
de Scythen verdrongen, menigvuldige invallen in
Azië, zoodat zij in 650 v. C. zelfs Sardes plunderden, tot zij verslagen werden door den lydischen
koning Alyattes (HDT. 1, 15. 4, 11.).
Cimólus, Kíµwkos, klein eiland der Cycladen ten N. van Melos, met sporen van vulkanen
en heete bronnen. Beroemd was zijne fijne kalk aarde, die tot het vollen van fijn lijnwaad gebruikt
werd ; t. Cimoli of Argentiera.
Cimon, Ki.scov. 1) zoon van Stesagoras en vader van Miltiades, werd door Pisistratus uit Athene verbannen, die hem echter terugriep, toen hij
na twee malen te Olympia met een vierspan de
overwinning te hebben behaald, bij de 2. maal
Pisistratus als overwinnaar opgaf. Een derde overwinning met dezelfde paarden gaf aanleiding dat de
zonen van Pisistratus hem heimelijk lieten ver
(UDT. 6, 10-3.). -- 2) Kleinzoon van den-morden
vorige, zoon van Miltiades en Hegesipyle, dochter
eens thracischen konings. Daar zijn vader wegens een onbetaalde staatsschuld van 50 talenten
in atimie gestorven was, ging deze volgens attische wetten op den zoon over (ofschoon hij daar
wel niet gevangen werd gezet, zoo als Nepos-om
(CIM. 1.) verhaalt), tot dat hij door tusschenkomst
zijner halfzuster Elpinice van den rijken Callias
deze som ontving en aan den staat afloste. Deze Elpinice zou tevens Cimons vrouw geweest zijn, iets dat
wel niet ongehoord was (PLUT. THEM. 32.), maar dat
hem toch vele verwijten op den hals haalde. De
perzische oorlogen gaven Cimon, die tot nu toe door
zijne losse zeden, en door gebrek aan beschaving in
een kwaden naam stond, gelegenheid om eene betere
meening van zich te doen opvatten. Gelijkheid van
zin verbond hem met Aristides (PLUT. CIM. 4, 5 ),
met wien hij over de atheensche vloot het bevel
voerde, die na den slag bij Salamis vereenigd
bleef; hem inzonderheid gelukte het aan do
Atheners de hegemonie te verschaffen en door
verovering der vesting Eïon in Thracië (470)
hunne magt in die streken te vestigen (I1DT. 7,
107. THUC. 1, 98. PLUT. CIM. 7.) Vervolgens veroverde hij het eiland Scyros, wier bewoners zeerooverij hadden gepleegd, en bragt van daar het
gebeente van Theseus naar Athene over. In 469
stevende hij met een aanzienlijke vloot naar KleinAzië, nam vele steden in Carië en Lycië in en
versloeg eindelijk in Pamphylië bij de rivier Eur y ni e d o n (niet bij Mycale zooals Nepos (elM. 2.)
zegt), de veel sterkere perzische vloot en op denzelfden dag de landtroepen, benevens kort daarna
eene uit Phoenicië te hulp komende vloot (PLUT. CIM.
12 en v. TRUC. 1, 100.). Ook was het Cimon
die doorzette, dat de bondgenooten die geene
schepen leverden, geld moesten opbrengen, waardoor de magt van Athene belangrijk toenam. De
weerspannigen, b. v. Naxos en Thasos, werden
streng gestraft (PLUT. CIM. 14. THUC. 1, 100, 101.).
Doch Cimon, die na den dood van Aristides en de
verbanning van Themistocles (waaraan hij volgens
PLUT. THEM. 24, niet onschuldig was) de magtigste
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man te Athene was, ontging evenmin den nijd zijner medeburgers, die hem van omkooping beschuldigden en hem voor een vijand der volksvrijheid hielden. Deze keer werd Cimon nog vrijgesproken, tot spijt van zijn aanklager Pericles
(PLUT. CIM. 14.). Maar toen deze bij afwezigheid
van Cimon door Ephialtes den Areopagus van zijn
staatkundige magt en invloed beroofd had, en een
leger, dat onder aanvoering van Cimon, den Spartanen tegen de Messeniërs te hulp gezonden was,
uit wantrouwen was teruggezonden, kon hij het
hem bedreigende onweer niet langer ontgaan en
werd in 460 v. C. voor 10 jaren verbannen. Toen
de Atheners intusschen in 457 den slag in Ta.nagra verloren, werd Cimon in het volgende jaar
op aanraden van Pericles (PLUT. CIM. 17. PERICL.
10.) teruggeroepen, om over den vrede te onderhandelen; doch eerst in 450 bragt hij een wapenstilstand voor 5 jaren tot stand (THUG. 1, 112.
Eenigzins anders Plutarchus). Het viel hem daar
vernieuwing van den oorlog-opgemaklijn
tegen de Perzen te bewerken, daar dezen Cyprus
weder bezet hadden en de Grieken van Klein -Azië
bedreigden ; over 't algemeen was het doel van
zijn staatkundig streven om de Perzen uit de
grieksehe steden te verdrijven. Met 200 schepen
ging Cimon onder zeil (THUG. 1, 112.), waarvan
er 60 tot hulp van Amyrtaeus naar Aegypte stevenden, terwijl de overige Citium op Cyprus belegerden. Gedurende het beleg stierf de grijze
held, 449 v. C. Op zijn bevel werd zijn dood
gedurende 30 dagen voor het leger geheim gehouden, hetwelk op de hoogte van Salamis op
Cyprus nog de cilicisch-phoenicische zeemagt der
Perzen versloeg en op de kust hunne landmagt
vernielde, waarbij de atheensche veldheer Anaxicrates sneuvelde. Deze overwinning sloot de reeks
der gevechten met de Perzen sedert den slag van
Marathon. Cimons gebeente werd naar Athene gebragt, doch ook de inwoners van Citium vereerden hem op bevel van den god als heros (PLUT.
CIM. 18, 19. THUC. op m. p. NEP. CIM. een weinig
anders). — Zoo luidt het verhaal van Thucydides
en Plutarchus (die evenwel (cIM. 13.) van eenen
vrede in 469 spreekt), daarentegen meldt Diodorus (12, 3, 4.) : door de gelukkige gevechten van
Cimon in Klein -Azië en Cyprus gedrongen (intusschen was Cimon op Cyprus gestorven) zond koning Artaxerxes gezanten naar Athene en sloot
den volgenden vrede : alle grieksche steden in
Klein-Azie zouden onafhanklijk zijn, de perzische
stadhouders zich op een afstand van 3 dagreizen
van de zee verwijderd houden, en geen perzisch
oorlogsschip voorbij Phaselis en de cyaneïsche eilanden mogen opvaren, terwijl daarentegen de Atheners in het land van den koning geen troepen mogten
zenden. Dit is de zoo zeer betwiste v r e d e v an
C i m o n, waarvan door de latere attische redenaars
dikwijls melding wordt gemaakt, doch die waarschijnlijk nimmer gesloten is geworden, op grond van
latere niet tegen te spreken gebeurtenissen (EDT.
6, 42.) en van het stilzwijgen van Thucydides, die
dit gewigtig feit niet zou overgeslagen hebben.

Cinára, Kcvápa, -os, in de aegaeïsche zee
ten 0. van Amorgos, beroemd door de artisjokken
(xnvapat), t. Zinara.
Cineinnatus, L. Quinetius, vertegenwoordiger der oud -romeinsche eenvoudigheid van
zeden en zuivere vaderlandsliefde, trok als consul
suffectus in 459 V. C. tegen de Volscen in plaats
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van den gesneuvelden consul Valerius Sabinus.
Nadat hij de strijdende staatspartijen tot gematigdheid gestemd en het aanzien van den senaat hersteld had, keerde hij tegen het einde van het jaar
naar de eenzaamheid van het land terug, doch
werd reeds in het volgende jaar weder van den
ploeg naar Rome gehaald als dictator, dewijl de

Aequers en Sabijnen den consul Minucius in het
naauw hadden gebragt. Na een schitterende overwinning trok hij met rijken buit in zegepraal Rome
binnen en na gedurende 16 dagen het dictatorschap
bekleed te hebben, spoedde hij zich weder naar zijn
landhoeve terug (LIv. 3. 25 en v. verg. Niebuhr,
rom. G. 2, 298 en v.). Z. verder Q u i n t i i.
CinC-ius. Er waren drie personen met den
naam L. Cincius Alimentus. De eerste
voerde als praetor in het jaar 210 v. C. op Sicilië het bevel, insgelijks in 209 (LIV. 27, 7.). In
het volgende jaar belegerde hij Locri in Bene
Italië van de zeezijde, doch werd door Ma--den
go teruggejaagd (t. a. p. 26.). De tweede (ook
M. geheeten) was in 204 volkstribuun (z. lax
Ci n c Ia), behoorde tot het gezantschap dat naar
Sicilië tot Scipio werd gezonden en was in 193

praefect van Pisae (LIV. 34, 4, 56.). -- De d e r d e
leefde ten tijde van den 2. pun. oorlog, waarin hij
reeds in 't begin bij de Carthagers gevangen raakte
(LIV. 21, 38.). Hij schreef annalen in de grieksche taal, die dikwijls met lof vermeld worden.
Cinéas, Krvgn-, uit Thessalië, slim en welbespraakt, wijdde zich te Athene aan de welsprekendheid, trad later in dienst bij Pyrrhus van Epirus, dien hij den togt naar Italië afraadde. Op
zijn raad bood Pyrrhus na zijne eerste overwin
Romeinen vrede aan (PLUT. PYRRH. 11,-nigde
I5.) en zond Cineas naar Rome, waar hij door
vriendlijke woorden en geschenken de Romeinen
te vergeefs zocht te winnen. Evenzoo min gelukte
het hem den senaat door zijne rede te roeren en den
vrede tot stand te brengen (PLUT. PYRRH. 19.).
De Romeinen sloegen zijne eischen af, vooral niet
betrekking tot de vrijheid der italische volken en
grieksche coloniën, en verlangden den aftogt van
Pyrrhus uit Italië. Anderen vermelden dat Pyrrhus zonder andere voorwaarden, vriendschap met
Rome had willen sluiten. Cineas zelf, van Wien
Pyrrhus plagt te zeggen, dat hij meer steden door
zijne woorden, dan hij zelf door de wapenen won,
schilderde bij Pyrrhus den senaat af als Bene ver
koningen (PLUT. PYRRH. 19. JUSTIN.-gaderinv
18, 2.). Later ging Cineas nog eens naar Rome,
deels om romeinsche gevangenen terug te brengen, deels om nieuwe onderhandelingen aan te
knoopen. Hij stierf, naar het schijnt, terwijl
Pyrrhus zijn togt naar Sicilië ondernam. Hij zou
ook werken geschreven hebben (cie. AD FAM. 9,
25.).
Cinerar`ii of Ciniflónes, z. s e r v i.
Cingetórix, Galliër uit Treviri, mededinger
van Izidutiomarus naar de opperheerschappij, was
een aanhanger der Romeinen (CAES. B. G. 5, 3,
56.), die hem, na de onderwerping van zijn volk,
het bestuur afstonden (t. a. p. 6, 8.).
Cing tum., stad en bergvesting in Picenum,
t. Cinguio, door Labienus gedurende den burgeroorlog aangelegd (CAES. B. C. 1, 15.).
Cingulum=, z. k 1 e e d i n g.
Cinna, C. Helvius, 1) rom. dichter uit
den tijd van Augustus, vriend van Catullus, ver
een onverstaanbaar episch gedicht-vardigen
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Smyrna, waarvan wij slechts brokstukken bezit
Volkstribuun en vriend van Caesar,-ten.2)
dien het volk echter bij de begrafenis van Caesar voor een zijner moordenaars hield en daar om van kant maakte (SUET. CAES. 85. PLUT. CAES.
68.). C i n n a uit de Gens Cornelia z. a.
Cinyps, Kfvuu, t. Cinifo, rivier tusschen de
beide Syrten van Africa, grensscheiding van de
regio Cinyps en Tripolitana. Beroemd waren de
schoonharige geiten dezer streek (vIRG. G. 3, 312.).

Cinyras , Ktvupas, koning op Cyprus, lieve
priester van Aphrodite te Paphos,-lingvaApo,
wiens nakomelingen, de Cinyraden, dit ambt erflijk behielden. Zijn afkomst wordt zeer verschil
opgegeven. Hij heet de zoon van Appollo-lend
en Paphos of Smyrna, Pharnace, of van Sandaens enz. Hij zou uit Assyrië of Cilicië naar Cyprus gekomen zijn en Paphos gesticht hebben.
Volgens sommigen verwekte bij bij zijn eigen
dochter Smyrna (Myrrha) Adonis en bragt zich
om 't leven als hij zijne euveldaad leerde ken--zelf
nen (PIND. PYTH. 2, 15. TAC. RIST. 2. 3. OVID. MET.
10, 298 en v.). Hij gaf aan Agamemnon een
harnas ten geschenke (HOM. IL. 11, 20.).
Cippus 1) steenen zuil op een begraafplaats; 2) verhakking aangelegd ter versterking eener legerplaats, beschreven door Caesar (B. G. 7, 7 3.).
Boomstammen en stevige takken werden van boven spits gehouwen, en aan het stompe einde tezamen gebonden en in de grachten neergelaten, zoo
dat tusschen de dikke stammen de dunnere takken
van boven uitstaken. Zij vormden vijf rijen (ordines)
achter elkander. Uit de bijgevoegde woorden van
Caesar : hos cippos norninabant, besloot Napoleon,
dat dit eene nieuwe uitvinding van Caesar was.

Circe, z. Ulysses.

den, welks wanden steil afloopen en op vele plaat
geheel in elkaar passen.
-senog
Cirrlta, z. C r i s s a.
Cirta, Kíp ra, stad in het binnenland van Numidië, op een steile rots aan een oostelijken tak
van de rivier Ampsaga, het tegenw. Constantine
in Algerië, de grootste en rijkste stad van het
land in een vruchtbaar oord, residentie der koningen, later romeinsche colonie en naar Constantijn
den G. geheeten.
Cisi*tm, z. v e h i c u l a.

Citss e us, Ktaaeóc, 1) koning van Thracië, va
vrouw van Antenor en priesteres-dervanTho,
van Athene in Troje (HOM . IL. 11, 223, 6, 297 en
v.) en vader van Hecuba (EUR . HEC. 3.). - 2)
Krijgsman van Turnus, zoon van Melampus, door
Aeneas geveld (vIRG. SEN. 10, 317.).
Cista, xtaTr^, een kist ter bewaring van allerlei zaken, van geld en kostbaarheden, kleêren,
vruchten, boeken, offergereedschap, vooral dat voor
geheimzinnige plegtigheden bestemd was (TIB. 1,
7, 48. OVID. A. A. 2, 609.); in het bijzonder heette
ook zoo de stembus voor het opnemen der stemtafeltjes (cistae sufragioruna PLIN . 33, 2, 51.).
Cistóplaórus, xtaTocpópoc, een in Azië gebruiklijke munt, waar een kist als muntslag op
stond, ter waarde van 4 drachmen (4 rom. denarli ).
Deze beeldtenis doelde op den mythus van Dionysus; uit de half geopende kist kroop een slang.
Op de keerzijde stond de wagen van Demeter,
door 2 slangen getrokken (CIC. AD ATT. 2, 6. LIV.
,

37, 46. 39, 7.).

Cithaeron, Ktaacpwv, woudgebergte tusschen Boeotië, Attica en Megaris, z. Attica en
Boeotië.
Cithára, z. music a.
Citium, z. Creta.
Cius, Kin;, stad van Bithynië aan de gelijknamige golf, nabij den berg Arganthonius, aan de
rivieren Cius en Hylas ; zij was eene colonie van
Milete en een niet onbeduidende handelstad.
Door Prusias, koning van Bithynië vergroot, werd
zij naar hem genoemd.
Civilis, Claudius, Batavier van edel geslacht, was reeds herhaalde malen door de Romeinen verdacht geworden en door hen gevangen

Cireëji, overoude stad, eerst bewoond, naar
men zegt, door de zonen van Circe, later werd
de stichting aan Tarquinius Superbus toegeschreven. Zij lag op de N. kust van Latium en had
een goede haven (PLIN . 3, 5, 9. MELA . 2, 4, 9.).
In de nabijheid lag het promontorium Circejum.
Cireesium, Ktpzrjacov, sterke vesting in Mesopotamië, op den 0. oever van den Euphraat, ook
Carchemis, bekend door deoverwinning van Nebucadnezar op den aegyptischen koning Necho, in 604 v. C.
Cireuifio, 1) buitengang van 3 voet breedte, gezet, doch weder vrij gelaten (67 n. C.). Toen
met borstweringen voorzien, rondom de belege- Vespasianus tot keizer was uitgeroepen, riep Civiringstorens, verg. b e 1 e g e r i n g. - 2) Het in- lis zijne landslieden en de naburige duitsche stamspecteren der wachtposten (verg. d i s c i p l i n a m i- men te wapen, versloeg de Romeinen aan den
1 i t a r i s); zij, wien deze taak door de tribu- Rijn, kort daarop Mucnmius Lupercus en belegerde
nen werd toevertrouwd (onder de keizers inzon- vervolgens de vesting Casira vetera, terwijl hij van
derheid de centurio's uit de ridders) heetten alle kanten door landslieden die in het rom. leger dienden versterkt . werd, 69, (TAC. RIST . 4,
daarom circuitores.
13 - 21.). Nadat Vespasianus Vitellius overwonCireulus 1aetéus, z. sterrebeelden.
nen had, zond hij troepen tegen hem, doch, toen
Circumpotatio, z. convivium.
Circumscriptor, de inhalige bedrieger, in- zij Castra vetera zochten te ontzetten, hadden zij
zonderheid hij die de onervaren jeugd door zijne met gebrek te kampen en begonnen te muiten.
bedriegerijen opligtte (cie. CAT. 2, 4, 7. PHIL. 14, Toen nu ook in Gallië een opstand uitbrak en
3, 7. suv. 15, 135.) . Tegen deze circumscriptores dáár zelfs de veldheeren en legioenen afvielen,
adolescentium zou vooral de lex Laetoria gemaakt gelukte het Civilis Castra vetera in te nemen en
zijn, volgens welke aan hen die het 25. jaar nog twee legioenen te verslaan (TAC . t. a. p. 4, 33 en
v. 55, 62.). Daar echter de Galliërs niet in overniet bereikt hadden, curatoren gegeven werden.
eenstemming met de Batavieren handelden, werden
Cireumvallatio, z. belegering.
Circus, z. Roma.
Cirphis, K(pcpt^, t. Dsjesfina, een zuidwaarts
van den Parnassus in Phocis gelegen bergmassa,
schijnbaar daarvan losgerukt, die naar de Corinthi sche golf afvalt. Beide bergen zijn slechts door
een hollen weg, 3 mijlen lang, van elkaar geschei-

de eersten onder Julius Tutor door Cerealis overwonnen, terwijl ook Civilis bij Castra vetera door
hem geslagen werd (t. a. p. 5, 14 en v.). Hoewel
de opstandelingen nog magtig genoeg waren,
schijnt een vredelievende gezindheid bij de Batavieren de overhand te hebben gekregen, toen Ce-
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realis naar het eiland der Batavieren was overgestoken. Men kwam tot een mondgesprek en daaruit volgde een vredesverdrag (t. a. p. 5, 23-26.).
Civitas, het burgerregt. Tot op Servius Tullius waren slechts de patriciërs eigenlijke burgers
(z. p a t r i c i i), maar sedert dezen koning ook de
plebejers of nieuwe burgers. De regten van den
burger waren : 1) in het openbare leven a) jus
sufragii, het stemregt in de comitia, b) jus honorum, het regt om alle openbare ambten te bekleeden, dat sedert 300 v. C. ook de plebejers bezaten,
c) jus provocationis, het regt om van elke beslissing
der overheden zich op het volk te kunnen beroepen, d) bevrijding van alle onteerende straffen, zoo
als kruisiging of geeseling; — 2) in het bijzonder
burgerlijke leven, a) connubium, het regt van een
wettig huwelijk te kunnen sluiten, b) comnaercium,
het regt van romeinsch eigendom te kunnen verkrijgen. — Het burgerregt werd verkregen door
geboorte uit romeinsche ouders, door vrijlating (z.
Ii b e r t i) en door schenking, welk laatste oorspronklijk een regt der rom. koningen was, later van de
comitia tributa. Men was daarmede echter zeer
spaarzaam en begiftigde in het eerst slechts hen
met het burgerregt, die naar Rome verhuisden, later geheele steden en volken (z. m u n i c i p i u m en
Ca e r i t e s). Keizer Caracalla schonk het burgerregt aan alle vrije personen in het romeinsche rijk,
alleen met het doel om den fiscus te verrijken. Het burgerregt ging verloren door capitis deminulio
maxima, verbanning, verkooping tot slaaf en vrij
ballingschap.
-wilge
Clanis, 1) rivier van Campanië, ook Glanis
of Clanius, t. Clanio, vormt aan zijn benedenloop
de liternische moerassen en neemt daarvan den naam
aan. -- 2) Regterarm van den Tiber in Etrurië,
ontspringt bij Cortona, stroomt langs Clusium en
ontlast zich niet ver van Volsinii, t. Chiano.
Clarus, z. Colophon.
Classiarii, waren de bemanning der schepen,
waartoe de armere burgers (capite censi) en vrij
genomen werden. In de eerste tijden-gelatn
hebben zeker de bondgenooten de zeesoldaten geleverd, van daar socii navales, classici, die in
rang beneden de legioensoldaten (milites) en anders gewapend waren (LIV. 27, 17.). Weldra
moesten afzonderlijke zeesoldaten geworven worden (ten tijde van den tweeden punischen oorlog,
verg. LIV. 22, 57.), die als classiarii minder in
rang waren dan de legioenen, ofschoon zij nu op
dezelfde wijze gewapend waren, zoodat zij soms
terstond voor de landdienst gebruikt werden (TAC.
IIIST. 1, 87.) en zeer begeerig waren om bij de
legioenen ingedeeld te worden (LIV. 32, 23. SUET.
GALB. 12.).
Classiea, z. legio.
Classici, heetten inzonderheid de tot een vlassis en wel bij uitnemendheid tot de eerste klasse,
behoorende romeinsche burgers, als de voornaamste en aanzienlijkste; buitendien de bemanning
der vloot of zeesoldaten. In het bijzonder droegen ook dezen naam de schrijvers van den eersten rang volgens den canon der alerandrijnsche
grammatici (GrLL. 29, 8, 15.).
Classieum, was het teeken tot het begin
van het gevecht, gegeven door de krijgsmuziek-instrumenten. Zoodra van de tent des opperbevel
(praetorium) een rood vaandel (tunica ru--hebrs
bra, sagum rubrum, vexillum flammeum) woei, tot
algemeene waarschuwing om zich voor den op
,

handen zijnde slag gereed te maken (CAEs. B. G. 2,
20.), dan werd door al de instrumentblazers van het
legioen gezamenlijk (TAC. ANN. 1, 6S., cornua ac tubae concinuere. vEG. 2, 22., tibicines et cornicines
pariter canunt) het teeken om aan te treden gegeven (classicum canere). Het bevel daartoe kon
slechts van den imperator uitgaan en slechts in
zijne tegenwoordigheid worden uitgevoerd. Hetzelfde teeken werd ook vernomen, wanneer aan een
soldaat wegens overtreding de doodstraf voltrok
werd. Ook bij een burgerlijke misdaad klonk-ken
later het classicum (TAC. ANN. 2, 32.).
Classis, z. c e n t u r i a.
Clastidium, KXnarcí&eov, stad der Ananen
in cispadaansch Gallië, niet ver van den Po, t.
Chiasteggio. Hier behaalden de Romeinen eene
groote overwinning op de Galliërs, 322 v. C. (LIV.
21, 48. 29, 11. 32, 29.).

Claudil, oorspronklijk een sabijnsch geslacht,
dat in de 6. eeuw v. C. onder Atta Clausus naar
Rome verhuisde en daar onder de patriciërs opgenomen werd, waarvan zich later een plebejische tak afscheidde.
l) Atta Claudius, te
Rome Appius Claudius Sabinus geheeten (PLUT.
PUBL. 21. LIV. 2, 16.), trok wegens vijandschap
met zijne landslieden niet zijne clienten naar Rome
(504 v. C.), alwaar zij de claudische tribus uit
(LTV. 4, 3. 10, 8. TAC. ANN. 11, 24.). Te-makten
Rome spoedig tot groot aanzien geraakt, behandelde de man zijne schuldenaars met groote ge
Dezelfde gezindheid toonde hij nog-strenghid.
in 494 bij de uitwijking van het volk naar den
heiligen berg, in 493 bij een hongersnood, waardoor hij zich bij het volk zeer gehaat maakte
(LIV. 2, 39. DION. HAL. 7, 15, 48.). - Zijn zoon
2) Appius Claudius Sabinus gaf het eerst
den raad om de tegenspraak van een tribuun, welke
hij zelf in 483 bij zijn dingen naar het consulschap ondervonden had, daardoor te verijdelen,
dat men andere tribunen daartegen zocht te ver
(LIV. 2, 44.). Als consul in 471 verzette-krijgen
hij zich tegen de invoering der comitia tributa
(Liv. 2, 56 en v.) en pleegde gestrengheid tegen
het leger, dat hem in den strijd tegen de Volscen
verlaten had (LIV. 2, 59.). Hij eindigde zijn leven
door een vrijwilligen dood, voordat het verbitterde volk hem wegens zijn tegenstand tegen Bene
akkerwet veroordeelen kon. -- 3) C. C l a u d i u s
S a b i n u s, zijn broeder, even zoo onbuigzaam
hard tegen de plebejers, zoodat hij in een ongelukkigen oorlog zelfs aan vreemde hulp de voorkeur gaf, gelijk hij ook zijn afkeer van de plebejers toonde bij de vraag omtrent vermeerdering
der tribunen en in den strijd tegen de tienmannen
(449), alsmede later toen de verkiezing van plebejers tot consul ter sprake kwam (LIV. 4, 6.). --Zijn neef 4) Appius Claudius deed het eerst
het voorstel om tienmannen te kiezen en werd er
zelf een van (LIV. 3, 32.). Bij de herkiezing der
tienmannen voor het volgende jaar veranderde hij
van gedrag jegens het volk ([Iv. 3, 36 en v.)
verdrukte het en matigde zich zelfs het opperbevel
van het leger aan in een oorlog met de naburige
volken. Maar de nederlaag door de tienmannen
geleden en het geweld tegen Virginia gepleegd
maakten den toorn van het verdrukte volk gaande,
waarvan de val der tienmannen het gevolg was.
Volgens sommigen maakte Appius door zelfmoord
een einde aan zijn leven, volgens anderen werd
hij ter dood gebragt (LIV. 3, 44. DION. HAL. 11,
--
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46.). - 5) Appius Claudius Crassus, als ^ consul, verzuimde echter bij zijn vertrek naar Istrië
krijgstribuun in 't jaar 403 tegenstander der volks- de gebruiklijke geloften te doen en moest naar
tribunen, stelde in 396 voor, om den in Veji ge- Rome terugkeeren (LIV . 41, 10.). Daarop trok hij

maakten buit als soldij onder de soldaten te ver
Hij was tegen de verkiezing der plebe--deln.
jers tot het consulaat, welke evenwel doorging
(367), versloeg als dictator de Hernici in 362
7, 6.), en stierf in 349 kort na de aanvaarding van zijn consulaat (t. a. p. 25.). -- 6) A ppius Claudius Caecus, censor in 312, in welke
betrekking hij te Rome eene waterleiding aanlegde
(Liv. 9, 29.), als ook den beroemden appischen
weg; daarenboven maakte hij den senaat voltallig
door zonen van vrijgelatenen (t. a. p. 29, 30.)
doch niet door plebejers, zoo als schijnt, en nam
alle burgers van lage geboorte in de tribus op,
om de magt der plebs te verzwakken. Over 't algemeen toonde hij zich overigens ook een vijand
der plebejers, daar hij ze van het consulaat zocht
uit te sluiten en hunne toelating tot de priesterlijke waardigheden volgens het voorstel van Ogulnius bestreed. In 't jaar 307 moest hij, naar het
schijnt, de censuur, die hij langer dan den door
de wet voorgeschreven tijd had bekleed, door de
tribunen daartoe gedwongen neerleggen. Voor de
eerste maal was hij consul in 307, vervolgens in
296, toen hij tegen de Samniten oorlog voerde,
dezen en de met hen verbonden Etruriërs (LIV.
l0, 19.) overwon, zooals nog eens als praetor in
't jaar 295. Op hoogen ouderdom werd hij blind
(van daar zijn bijnaam), doch hield desniettemin,
toen Cineas, de afgezant van Pyrrhus, den senaat
tot den vrede zocht te bewegen, een (door cie.
BRUT . 16. geroemde) krachtige rede, ten gevolge
waarvan de gezanten werden afgewezen (JUSTIN. 18,

(LIV .

weder naar zijne provincie, overwon de Istriërs;
vervolgens de Liguriërs (LIV. 41, 11 en v.), veroverde in 't volgende jaar Mutina, streed in 171
tegen Perseus (LIv . 42, 19.) en verkreeg in 't jaar

169 met Tib. Sempronius Gracchus het censorschap, die hem later van een aanklagt wegens
zijne als censor gepleegde strengheid bevrijdde
(LIV . 43, 16.). Beiden vereenigden het grootste
gedeelte der vrijgelatenen na langen onderlingen
strijd in eene tribus. Hij stierf in 't jaar 167, gedurende een gezantschap naar Macedonië (LIV.
45, 17, 44.). - 12) Appius Claudius Pulc h e r na in 't jaar 143 als consul van de Sallassiërs een nederlaag geleden te hebben, versloeg
hij ze later volkomen en hield zonder toestemming van den senaat een zegepraal, doch werd
door zijne dochter Claudia eene vestaalsche maagd,
voor erge gevolgen bewaard. In 't jaar 136 werd
hij censor en stierf in 133, kort na den dood van
zijn schoonzoon Tib. Gracchus. (VAL. MAX. 5, 4,
;

6. PLUT. GRAccil. 4. YELLED. 2, 2.). Cicero prijst

hem als redenaar, BRUT . 28. -- 13) A p p i u s
Claudius P u l c h e r, praetor in 't jaar 89, verloor 2 jaren later zijn leger, dat tot Cinna overliep, waarover een tribuun hem tot verantwoording riep. Toen hij niet verscheen, moest hij in
ballingschap gaan (Cic . PRO DOM . 31, 83.). Toen
hij in 't jaar 82 met het leger van Sulla tegen
Rome optrok, sneuvelde hij. -- 14) C. Claudius
P u 1 e h e r, tegenstander van den tribuun Saturninus
in 't jaar 100, maakte 't eerst als aedilis bij de
spelen gebruik van olifanten (Cie. OFF. 2, 16, 57.)
2. PLUT. PYRRH. 18, 19. LIV. 10, 13.). -- Zijn bestuurde later (95) Sicilië en muntte uit door
broeder 7) Appius Claudius Caudex, consul zijne welsprekendheid. -- 15) Appius Clau
in 264, voerde in het begin van den eersten pu- dius Pulcher, zoon van den in 't jaar 82 voor
nischen oorlog een leger naar Sicilië, sloeg de Rome gesneuvelden Appins, zwager van Lucullus
Carthagers voor de poorten van Messana (POL. onder wien hij tegen Mithridates vocht, in 't jaar
1, 11.) en later Hiero bij Syracuse. - 8) P. 1 70 (PLUT . LUC. 19 en v.). Zijn roof- en hebzuchClaudius Pulcher, zoon van Caecus, consul tigen aard toonde hij bij verscheiden gelegenhein 249, liet, toen de voorteekenen bij een voorge- den. In Griekenland roofde hij (61) standbeelden
nomen aanval op de vijandlijke vloot, die bij en sieraden en verdrukte op gruwlijke wijze de
1)repana lag, ongunstig waren, de heilige hoenders inwoners van Cilicië, gedurende zijn bestuur alin zee werpen. Hij leed een volkomen nederlaag daar (53). Hij was een vijand van Cicero, wiens
terugroeping uit de ballingschap hij trachtte te ver (POL . 1, 49.) en moest na zijne terugkomst een
dictator kiezen, doch benoemde uit spot daartoe hinderen (CIC. SEST . 35, 77 . PRO DOM. 43. AD PAM.
zijn vrijgelaten M. Claudius Glicia. Bij ontging 15, 4, 2.); later verzoende hij zich echter met
de veroordeeling van heiligschennis slechts door hem, hoewel hij in 't vervolg Cicero's wenschen,.
een natuurverschijnsel (VAL . MAX . 5, 1, 4.), doch die Appius als proconsul in Cilicië was opgevolgd,
werd bij een nieuwe aanklagt tot een geldboete onvervuld liet, ja zelfs zich over hem beklaagde,
veroordeeld. - 9) Appius Claudius Pulcher, omdat Cicero een gezantschap naar Rome verhinzoon van P. Claudius, vocht in den slag bij Can- derde, om voor het gewaande voortreflijke bestuur
nae als tribuun mede, beijverde zich om in 't jaar van Appius dank te zeggen. Zijne hebzucht bleek
215 Hieronymus van Syracuse voor Rome te win- ook bij Antiochus van Comagene, dien hij benen en nam onder Marcellus deel aan 't beleg schermde, en in zijne aanklagt van Gabinius, een
van Syracuse (Lie. 24, 27 en v.). In 212 stierf hij vroegeren stadhouder van Syrië, van wien hij om
aan de gevolgen van een voor Capua ontvangen de aanklagt af te wenden, eene som gelds hoopte
wond (LIV . 25, 2, 41. 26, 16.). - Zijn broeder te verkrijgen (cie. AD Q. FR. 3, 2, 3.). Hij open10) Appius Claudius Pulcher diende in baarde diezelfde booze eigenschap in 't jaar 54,
198 en 197 onder Flamininus in Griekenland, toen hij als consul te zamen met zijn ambtgenoot
vervolgens in 191 tegen Antiochus en de Aeto- Domitius Ahenobarbus een bedriegelijk contract
liërs (LIV . 32, 35 en v. 34, 50. 36, 10, 22.) werd sloot met de candidaten voor het volgende jaar,
praetor in 187, consul in 185, toen hij de Ligu- waarbij aan de beide consuls aanzienlijke sommen
riërs versloeg, en bekleedde later verscheiden ge- beloofd werden (Cie. AD ATT . 4, 18, 2.). Als cenzantschappen naar Macedonië en de Aetoliërs sor zuiverde hij den senaat van onwaardige le(LIV . 39, 33 en V. 41, 25.). - Een ander broe- den. Door een twist met den tribuun Curio haal
hij zich den haat van Caesar op den hals (Dio-de
der 11) C. Claudius Pulcher bekleedde ver
ambten en werd in 't jaar 177-scheidnog CASs. 40, 64.) voor wien hij (49) uit Rome moest
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vlugten, waarna hij van Pompejus Griekenland tot
provincie verkreeg en op Euboea kort voor de
nederlaag van Pompejus stierf. Zijne gezindheid
was over 't geheel overeenkomstig met die van
zijn geslacht, daarbij niet geheel vrij van bijgeloof,
(cic. LEGG. 2, 13, 32.); hij was zeer ervaren in de
geschiedenis van zijn volk en een bekwaam redenaar (cie. BRUT. 77.). -- 16) C. Claudius P u lc h er, broeder van den vorige, praetor in het
jaar 56, propraetor in Azië in 55, dat hij door
afpersingen verdrukte, zoodat hij na zijne terugkomst aangeklaagd werd; door zijn aanklager om
te koopen, wist hij de veroordeeling te ontgaan
(51). - Zijn broeder 17) P. Clodius (zoo noemen
zich eenigen in den laatsten tijd der republiek in
plaats van Claudius) P u 1 c h e r nam onder zijn
zwager Lucullus deel aan den mithridatischen oorlog, vond echter bij Lucullus niet veel genegen
zette daarom het leger tot muiterij aan-heidn
(PLUT. LUC. 34.). Daarop ging Publius naar Cilicië en viel in de handen der zeeroovers, doch
werd weder door hen op vrije voeten gesteld
(DIO cAss. 35, 17. 38, 30). Nadat hij zich
eerst naar Syrië begeven en ook daar onlusten
gesticht had, ging hij naar Rome (65) waar hij
door Catilina, dien hij had aangeklaagd, omgekocht
werd, ofschoon hij zich met diens zamenzwering
zeker niet inliet. Over een heiligschennis der Bona
dea aangeklaagd, ontging hij de straf door hetzelfde
middel van omkooping. Cicero werd dien ten gevolge zijn bittere vijand en liet hem zijne vijand
elke wijze gevoelen, hoewel Clodius als-schapo
volkstribuun een gevaarlijke partij voor hem worden kon. Clodius sloot zich naauwer bij Caesar
aan (59) zoodat hij nog in hetzelfde jaar, nadat
een plebejer hem geadopteerd had, tot tribuun
verkozen werd (cie. PRO DOM. 16, 21. PLUT. CAT.
MIN. 23, 33. DIO CASS. 38, 12.). Nu trachtte hij
door korenuitdeelingen en door nieuwe wetten
zoowel het volk als de ridders en den senaat voor
zich te winnen (DIO cASS. 38, 13 en v.), insgelijks
de consuls door toezegging van de door hen gewenschte provinciën, en begon daarop zijne aan
tegen Cicero door de wet : dat al wie een-valen
romeinsch burger zonder regterlijk vonnis ter dood
liet brengen, met verbanning zou gestraft worden
(PLUT. CIC. 30. VELLEJ. 2, 45.), 't welk blijkbaar
betrekking had op Catilina en zijne aanhangers.
Met Cicero en zijne vrienden die zich daarop in
rouwkleederen vertoonden dreef men niet alleen den
spot, maar men sloeg zelfs over tot maatregelen van
geweld (cie. PRO DOM. 21, 54. PLUT. cie. 31.), en
Cicero van allen, zelfs van Caesar, verlaten,
moest in ballingschap gaan, en wel, na een nieuw
voorstel van Clodius, op een afstand van 400 mijlen van Rome (cic. AD ATT. 3, 4. PRO DOM. 18,
47. DIO cAss 38, 17.). Cicero's bezittingen werden door Clodius verwoest of vernield (PLUT. cie.
33.). Zelf kocht hij Cicero's huis en eigende zich
daarbij nog naburige woningen toe, waarbij allerlei
willekeur en schenkingen niet gespaard werden.
Clodius was thans meester te Rome en joeg zelfs
Pompejus schrik aan, zoodat deze zich langen tijd
in zijn huis opgesloten hield. De tribuun ontzag
in zijn overmoed ook Caesar niet. I)e pogingen,
om Cicero's terugroeping te bewerken, leden schip
Eerst in 't jaar 57 deed een der tribunen-breuk.
weder dit voorstel, doch Clodius, wiens tribunaat
reeds ten einde was, ontzag zich niet maatregelen
van openbaar geweld te gebruiken (DIO CASs. 39,
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7. PLUT. cie. 43. cie. BEST. 35.). Hetzelfde geweld
pleegde hij tegen den tribuun Milo, zonder dat
Bene aanklagt tegen hem hielp. Zonder vrees en
ongestraft voerde Clodius te Rome een schrikbewind
door aanzienlijke personen te mishandelen, door
openbare gebouwen te plunderen en te verwoesten. Nadat Cicero eindelijk teruggekeerd en begonnen was zijn verwoest huis te herbouwen, ver
dit met geweld. In 't jaar 56-hinderClous
aedilis geworden klaagde hij Milo aan, die Cicero's partij nam en de woning van Cicero tegen
eenen aanval van Clodius verdedigde, waarop Cicero
de wetten door Clodius als tribuun voorgesteld van
het capitool verwijderde. Deze was intusschen met
Pompejus weder op een vriendschaplijken voet gekomen en ondersteunde zijne candidatuur voor het
consulaat. In de eerst volgende jaren leefde Clodius rustig te Rome en hield zich met aanklagten
en verdedigingen bezig, tot dat hij in 't jaar 53,
toen Milo naar het consulaat stond en Clodius
zich daartegen verzette, door gene bij een schermutseling gedood werd (z. Milo). - Een zijner
zusters, C 1 o d i a, was getrouwd met Q. Metellus
Celer, wiens dood haar verweten werd (61). Cicero, die hare hand had versmaad, haatte zij, hij
wreekte zich echter op haar in eene redevoering
ter verdediging van M. Coelius, dien zij van giftmenging had aangeklaagd (cie. COEL. 14, 20 en
v. PLUT. cie. 29.). --- 18) Sext. Clodius stelde
de wetsvoorstellen van Clodius op, van Wien hij
een trouwe handlanger bij al zijne geweldenarijen
was. Gelukkig ontkwam hij eene aanklagt vals
Milo. Later verbannen werd hij door Antonius,
echter met medeweten van Cicero, teruggeroepen
(CIc. AD ATT. 14, 13. MILD 13, 33.). -- 19) C. C 1 aud i u s C e n t h o, in 't jaar 200 v. C. legaat in den
macedonischen oorlog, verdedigde de stad Athene
tegen Philippus en veroverde Chalcis (Liv. 31, 14,
22.). -- Zijn broeder 20) Appius Claudius
C e nth o, praetor in 't jaar 175, kreeg Spanje tot
provincie en overwon de Celtiberiërs (Liv. 41, 31.).
In 't jaar 172 werd hij naar Macedonië tegen Perseus gezonden; twee jaren later door de Illyriërs
geslagen (Liv. 42, 25. 83, 11.). - 21) C. C l aud i u s Nero vocht het eerst onder Mareellus in
't jaar 214 op Sicilië en veroverde als praetor na
een langdurig beleg Capua, 211, (LIV. 24, 17. 25,
2 en v.). Nog grooter roem behaalde hij, nadat
hij eenige jaren in Spanje en Italië gestreden had,
gedurende zijn consulschap in 207 tegen Hannibals -uitmuntenden broeder Hasdrubal, dien hij reeds
in Spanje had leeren kennen. Toen hij vernam dat
zijn vijand in aantogt was, brak hij, Hannibal mis
zijn ambtgenoot Livius Salinator-leidn,mt
naar Umbrië op en overwon in een bloedigen
slag den vijandlijken aanvoerder, wiens hoofd, in
Hannibals legerplaats geworpen, dezen de ongelukstijding moest verkondigen (LIV. 27, 43-51.). --22) Tib. Claudius Nero was in 't jaar 204
praetor in Sardinië, in 202 consul met Scipio, ging
naar Africa onder zeil, zonder geheel uitgerust te
zijn, en moest meermalen door storm beloopen
weder terugkeeren (LIV. 30, 38 en v.). - 23)
T i b. Claudius Nero, werd door Cicero tot
schoonzoon gewenscht, toen zijne dochter Terentia
zich gedurende de afwezigheid haars vaders intusschen reeds met Dolabella verloofd had (cie.
AD ATT. 6, 6, 1.). Hij diende onder Caesar in
Alexandrië, verlangde echter na diens moord eene
belooning voor de moordenaars. In den perusijn-
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schen oorlog hield hij het met Antonius, ging na maar regtvaardige hand het gebied over het uit
rijk (238-240 n. C.). Zijne bemoeijingen,-gestrk
het einde daarvan tot den jongen Pompejus over,
keerde, toen de oneenigheden tusschen de drie- om van binnen rust en orde te herstellen en te bevesmannen bijgelegd waren, naar Rome terug en tigen, werden door de Gothen belemmerd, die over
stond aan Octavius op zijn verlangen Livia af, den Donau drongen en vreeslijke verwoestingen
bij welke hij twee zonen had, Tiberius en Drusus aanrigtten. Claudius sloeg hen bij Naissus, doch
Nero. Hij stierf kort daarna (DIO CASS. 48, 15, stierf reeds in 240 te Sirmiucrt aan de pest, 56
44 . VELLEJ. 2, 75.). — 24) Claudius, keizer en jaren oud, te vroeg, helaas! voor het geteisterde
opvolger van Caligula in 't jaar 41 n. C., eigen rijk, dat hij slechts 2 jaren met bekwaamheid en
-lijkTberusCadDNoGermanicus, kracht bestuurd had.
Claudius Claudiánus, geboren te
zoon van Drusus Nero, geb. it) v. C. te Lyon in
Gallië, moest reeds als knaap zoowel van Tiberius Alexandrië (BIDON. APOLL . Er. 9, 13.), kwam, na
als van Caligula om zijne geringe gaven menige een uitstekende opvoeding genoten te hebben in
vernedering lijden (SUET. CLALTD . 2.). Toen Cali- 't jaar 395 n. C. naar Rome en vond hier in den
gula vermoord werd, hield hij zich uit angst ver uitmuntenden Vandaal Stilicho een beschermer en
werd echter door de soldaten der lijfwacht-scholen, vriend, bij wien hij zich verscheiden jaren te Miopgespoord en tot imperator uitgeroepen, zoodat laan schijnt opgehouflen te hebben, tot 400. Hij bede senaat, die gemeend had de republiek te her- kleedde ambten, onder anderen het tribunaat, en
stellen, hem erkennen moest (SUET. CLAUD . 10. leefde na den dood van Stilicho, eerst te
IMO cASS. 60, 1.). De moordenaars van zijn'neef Alexandrië. Onder de latere dichters der RomeiCaligula liet hij ter dood brengen en nam vele nen munt Claudianus uit door kracht en zuiver
taal en door zijn edelen inborst, hoewel-heidvan
heilzame maatregelen voor de wetgeving, bouwde
waterleidingen en ondersteunde de behoeftige klasse hij niet altijd rhetorische gezwollenheid en bloem der burgers, doch was zwak van karakter en rijkheid heeft weten te vermijden. Zijnen bescherliet zich door vrouwen regeren. Van natuur mer Stilicho, aan wien hij vele verpligtingen had,
vreesachtig (SUET. CLAUD. 12. DIO CABS. 60, 6. prijst hij in zijne gedichten de laudibus Stilichonis
TAC. ANN. 11, 6. 12, 23.) wilde hij toch krijgs- en de bello Getico, insgelijks Honorius in verscheiden
ondernemingen ten uitvoer brengen en trok naar verzen op zijn consulaat, terwijl hij de toenmalige
Britannië, doch na een kort verblijf verliet hij het ministers van het W. en 0. romeinsche rijk, Ruweder, in 't jaar 45 (TAC. AGR. 13 . DIO CASE. 60, finus en Entropíus, in twee gedichten (in Rufinum
19 en v.). Hij liet zich van zijne vrouw Plautia, et Eutropiuna) geeselt. Buitendien bezitten wij
die hem een zoon Drusus en eene dochter Clau- van hem een onvoltooid epos : Raptus Proserpinae,
dia baarde, scheiden en huwde daarop met Mes benevens een fragment uit de Gigantomacliia, een
wier nijdige aard den vreesachtigen en-salin, gedicht de bello Gildonico (overwinning van keizer
zwakken keizer tot menige gruweldaad verleidde. Honorius op een africaansch legerhoofd), en daarNadat hij haar door zijnen gunsteling Narcissus enboven nog epigrammen, brieven en idyllen. Ook
had laten vermoorden, trouwde hij met Agrippina, voor de geschiedenis zijn zijne werken van histodie hem overhaalde, haren zoon Nero tot zoon rischen inhoud van veel belang. De hem toegeschreaan te nemen en zijn eigen zoon Britannicus van ven grieksche epigrammen zijn zeker onecht.
Clavarium , z. do n a m i l i t a r i a.
de troonsopvolging uit te sluiten. Te vergeefs
Clavus, een purperen streep, breed of smal,
trachtte hij deze daad te herroepen en zijn huwelijk te ontbinden ; zijn eigen vrouw bragt hem in lulus of anqustus die aan de voorzijde van de tu54 n. C. door vergift om 't leven (DIO . CABS. 64, nica van boven tot onder aan den zoom liep. De
14-16, 34 . TAC. ANN. 12, 64 en v. SUET. CLAUD. eerste was een onderscheidingsteeken der senato34.). Claudius deed ook zijn best om als schrij- ren, de andere der ridders.
Clazoménae , KXa;oµevut, een der twaalf
ver roem te behalen en schreef in het grieksch
twee werken over tyrrheensche en carthaagsche ionische steden in Klein -Azië, aan de Z. kust der
geschiedenis, in het latijn zijn eigen levensbeschrij- hermaeische of smyrnasche golf, gedeeltelijk op
ving, die, even als al zijne letterkundige voort een eiland, bekend als de geboorteplaats van den
gering geacht en-brengsl,dozijten wijsgeer Anaxagoras, t. Kelisman (HDT . 1, 142. 2,
bespot werd, verder eene verhandeling ter verde- 178 . THUC . 8, 14.).
Cleander, KX ctv^po;, eerst een volksmenner
diging van Cicero tegen de aanvallen van Asinius
Pollio (SUET. CLAUD . 11. 41.), misschien het beste te Gela op Sicilië, die zich later tot tyran wist
zijner werken, en nog daarenboven verscheiden te verheffen. Hij hield. zich 7 jaren lang in de
geschiedkundige geschriften over den tijd na Cae- heerschappij staande en werd in 498 v. C. versars dood. Ook in de taalkunde beproefde hij moord (HDT . 7, 154.).
Cleandridas, KXmvaploa;, vergezelde in
zijne krachten en vond drie nieuwe letters uit,
die na zijnen dood natuurlijk weder in onbruik 't jaar 445 v. C. den koning Plistonax als ephoor
geraakten ; gaarne trad hij ook bij verschillende naar Attica, doch werd, daar Pericles hem omgelegenheden als redenaar op. Een gedeelte van gekocht en tot werkeloosheid overgehaald had,
eene door hem gehouden redevoering de civitate bij zijne terugkomst te Sparta aangeklaagd en ter
Gallis danda werd in 1528 op verscheiden kope- dood veroordeeld. Hij vlugtte echter naar Thurii
ren tafelen te Lyon teruggevonden. -- 25) M. en nam later aan de oorlogen dier stad tegen de
Aurelius Flavius Claudius Gothicus, uit Lucaniërs deel (THUG . 6, 104 . PLUT. PERICL . 22.).
Illyrië afkomstig, een uitstekend krijgsman onder Zijn zoon was de beroemde veldheer Gylippus.
Cleanthes, KAF-dv»rib, omstreeks 260 v. G.
de keizers Decius en Valerianus, als ook onder
Gallienus in den strijd tegen Aureolus. Na den geboortig van Assus in Mysië en in zoo armoedood van Gallienus door de soldaten tot keizer dige omstandigheden groot gebragt, dat hij door
uitgeroepen, dreef hij de Alemannen over de Al- handenarbeid den kost moest winnen, weshalve
pen terug, en voerde vervolgens met krachtige men hem spottenderwijze PpEávrXi-, waterdrager,
,
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Clearchus— Cleomenes.
îoemde. hij genoot 20 jaren lamn onderwijs van
Zeno en word zijn opvolger in de Stoa. Hij nam
de zon aan als heersehend wereidbeginsel, geraakte
later met zijn leerling Chrysippus iii een hevigen
twist en stierf in zijn SO. jaar, naar de gewone
vertelling, een vrijwilligen hongerdood. Men heeft
van hem nog een verheven lofzang op Zens in
hexameters, eenigzins slordig van vorm.
C1earehu, KXczpo;, 1) voerde in den pe.
loponn. oorlog meermalen het bevel over de spartaansche vloot (mcc. 8, 8 2 SO. XEN. HELL. 1 2 1.).
Toen hij na het einde van dien oorlog aan de
stad Byzantium tot bevelhebber tegen de Thraci
drs gegeven werd, matigde hij zich de ty
rannie aan in 403, en moest, daar hij vrijwillig er
geen afstand van wilde doen, door Sparta in een
slag daartoe gedwongen de vlugt nemen. Juist
nstte de jonge Cyrus zich ten oorlog uit tegen
Artaxerxes, deze nam Clearchus gastvrij op, die
nu voor hem een leger van grieksehe huurbenden
wierf (XEN. ANAB. 2, t, 2 en v.). In dcii slag bij
Cunaxa streed hij mede (401) en werd spoedig
daarna door het verraad van den perzisehen satraap Tissaphernes vermoord. - 2) Tyran van
Heraclea in Pontus, werd in 364 v. C. na eene
regering van elf jaren door sluipmoord omgebragt.
Te Athene door Plato en Isocrates onderwezen,
heide hij echter tot groote wreedheid over. Hij
legde te Heracica eene boekerij aan. - 3) Van
Soli in Cilieië, een der geleerdste en voortreflijk
ate leerlingen van Aristoteles, schreef een tal van
philosophisehe en ook, naar het schijnt, historische
werken, met name een werk 3iot of levensbeschrj vingen. Er zijn slechts fragmenten van zijne schriften over.
Cleari'das, KXznpau, streed onder Brasidas
in 't jaar 423 v. C. in Maeedonië tegen de Athe
ners en keurde den vrede af, dien Sparta met
Athene op aanraden van Nicias sloot (Tnuc. 4 2
-,

-

1, 107.). - 2) Cleombrotus I. zoon van koning
Pausanias, die zich door de vlugt aan den dood
onttrok (394), opvolger zijns broeders Agesipolis
I., had het bevel over den ongelukkigen krijgstogt
tn
tegen Thebe (375) na de verdrijving der Spartanon uit de Cadmea "XEN. HELL, 5, 4, 14 en v.
PLUT. FELOP. 13.); even ongelukkig was hij 2 jaren later bij een gelijke onderneming. Toen hij in
371 tegen Epaminondas uitrukte, verloor hij den
8. Julij den slag en het leven tegen een veel geringer magt der Thebanen (XEN. HELL. 6 3. PLUT.
PELOP. 20-23.). 3) Cleombrot. IL was een tijdlang
de opvolger van zijn schoonver Leonidas, die
zich tegen de hervormingen van Agis III. verzet
had en afgezet was (252). Toen na verloop van
twee jaren de partij van Leonidas zegevierde, vervolgde deze in bitteren toorn zijn schoonzoon in het
heiligdom van Poseidon en schonk hem slechts op
voorbede der edele Chelonis het leven, die haren
man in zijne ballingschap volgde ('PLUT. AGI5 11,
16, 17.)
2

C1eomnes, IXzofw;, 1) Cl. I.) koning

van Sparta, zoon van Anaxandridas (z. C I e o nib r o t u 5 ) een man (zoo als 0. Müller, Dorier 1,
173. zegt) van buitengewone onversaagdheid en
onteinbare geestkracht, moedig, ondernemend, verstandig, naar de gewoonte van zijnen tijd bedreven in korte, kernachtige gezegdeu, doch vol
faniilietrots en eigenwaan, en in zijn geheele
rigting zijne tijdgenooten, de tyrannen, meer volgende, dan eenen koning van Sparta betaamde.
Zijne eerste onderneming (waarschijnlijk 519 v. C.)
was een krijgstogt tegen Argos, waarin hij de Argivers door een krijgslist versloeg en Argos had
kunnen innemen, zoo hij niet door bijgeloof was
teruggehouden (EDT. 6, 76-82.). Eenige jaren
later, 510 (noT. 5, 64, 65.), bestuurde hij een togt
tegen Athene, waardoor op aansporing van het
omgekochte deiphiseli orakel de Pisistratiden door
hunne bestendige tegenstanders, de Alcmaeoniden,
132. 5, 21.
C1ebis, KXz6, en Ulton, Bitw, zonen verdreven en hun aanvoerder Clisthenes hersteld
van Cydippe, priesteres van Hera te Argos, be- werd, hoewel deze spoedig weder wijken moest voor
roemd door hunne liefde voor hunne moeder, wier het hoofd der adelspartij, Isagoras, aan wien Clewagen zij bij een feestlijken optogt op de Fleraeën omenes alle magt wilde in handen geven. i)aar
45 stadiën ver voorttrokken, daar de daarvoor be- door brak te Athene een opstand uit, waardoor
stemde ossen op den bepaalden tijd niet en- Cleomenes en Isagoras genoodzaakt werden, naar
woordig waren. Toen de moeder nu van de go- de acropolis te vlugten, van waar hun na twee
din tot loon voor hare zonen het beste bad wat een dagen vrije aftogt vergnud werd, 505 (HDT. 5
meusch kan te beurt vallen, sluimerden de jonge. 70-72.). Om hierover wraak te nemen, trok Cl.
lingen na het verrigten van het offer in en out- weldra met een sterke magt naar Eleusis, dat hij verwaakten niet weder (HDT. 1, 34. cie. TUSC. 1, 47 woestte, doch de tegenstand der Corinthiërs en van
zijn eigen ambtgenoot Demaratus dwong hem van
113.).
Cleobülus, K?z6ouXoç, t ran van Lyndus, den beslissenden slag af te zien en terug te trekbehoorde tot de zeven wijzen van Griekenland. ken, 506 (IIDT. 5, 74.); een tweede togt werd op
Van hem bestaan een paar kleine geschriften (een dezelfde wijze tegengehouden (HDT. 5 90 en v.).
epigram en een brief); andere werkjes, zoo als Toen Aristagoras van Milete in 504 Sparta's hulp
eenige gedichten en raadsels, zijn verloren ge- tegen de Perzen koopen wilde, werd Cleomenes
slechts weerhouden door de kinderlijke waarschu
gaan.
C1eonibrtus. KX6iÇ3pot 01' , naam van ver- wing zijner dochter Gorgo (EDT. 5, 49-5 1 .).
scheiden Spartanen : 1) jongste zoon van koning Door de bemoeijingen van Demaratus mislukte de
Anaxandi-idas, wiens andere zonen waren Cleome voorgenomen bestraffing der Aegineten (492), deI., Dorieus, Leon i das I., de verdediger der-nes wijl zij aan den perzischen koning water en aarde
Thermopylen. Na een korte voogdijsehap over gezonden hadden, terwijl hij ook later zijn doel
Plistarchus, zoon van zijnen broeçler Leonidas, niet bereikte. Want hoewel het hem in 't eerst
stierf hij kort na Zijne terugkomst van den Isthmus, gelukte zich op Demaratus te wreken door hem
waarvan hem de verdediging voor den slag bij onder de beschuldiging, dat hij geen echte zoon
Salamis was opgedragen (HDT. 5, 41. 7 205. S, van zijnen vader was, te doen verbannen, werd
71. 9, 10.). Zijne zonen varen Pausanias, over- hij later, als dit bedrog ontdekt werd, zelf genoodwinnaar in den slag bij Plataeae, en Nicomedes, zaakt de vlugt te nemen, eerst naar Thessalië,
die in den slag bij Tanagra het bevel voerde (Time. vervolgens naar Arcadië, waar hij de inwoners
2

9

y

2

2

28

218

Cleomenes---Cleoii.

zocht op te ruijen. Eindelijk werd hij naar Sparta
teruggeroepen, waar hij weldra in een vlaag van
krankzinnigheid zich op een gruwlijke wijze om
het leven bragt (HDT. 6, 63 en v. 73--75, 85.).
Hij werd opgevolgd door zijn broeder Leonidas
I. -- 2) Cl. II., zoon van Cleombrotus I. (z. a. 2),
regeerde sedert 370, zonder dat van zijne regering
van 60 jaren en 10 maanden iets belangrijks te
vermelden valt. -- 3) Cl. III, zoon van Leonidas
II., kwam in 235 aan de regering en trad in de
voetstappen van Agis III. (z. a.). Even als deze
had hij een diep besef van den onwaardigen en
hopeloozen toestand van den spartaanschen staat,
en was, even als hij, met de beste bedoelingen bezield voor de herstelling van Sparta's vorige waardigheid en grootheid. • Cleomenes bezat echter niet
alleen veel meer geestkracht dan Agis, maar ook
beleid, verstand en vastberadenheid, en was vrij
van die toegeeflijke zwakheid, die volgens het
oordeel der eigen moeder van Agis de oorzaak
van den val haars zoons werd. Polybius, in der
daad niet partijdig ten gunste van C1., noemt hem
(5, 39.) een geboren regent en koning, als privaat
persoon vriendlijk en voorkomend (9, 23.), van
practische bekwaamheid (5, 39.), die een roemvollen dood boven een schandlijk leven stelde en
ook in den vreemde en tot aan zijn levenseinde
zich de liefde der zijnen wist te bewaren (4, 39.
I 8, 36.). Dat dezelfde schrijver echter (9, 23.)
Cl. als een iuxp6TaToS Tupavvo; schildert en zijne
hervormingen als eene xaTrXu rrj; 7tarpfou 7roAtTelas voorstelt, dit hangt zamen met zijne poli
beginselen. Cl. bezat de edele, verhevene ge--tieké
aardheid zijner moeder Cratesiclea, die van kindsbeen af zijne standvastigheid en wilskracht versterkte. Met tegenzin had de edele weduwe van
Agis, Agiatis, zich met den jongeling door het
huwelijk laten verbinden, doch de indruk, dien
hare verhalen van de plannen van Agis op het
gemoed van Cl. maakten, bragt de innigste vereeniging te weeg. — De ephoren vermogten weer
alles, het kwam er nu op aan het koningschap
achting en aanhang te verschaffen. Zijn optreden
tegen het achaeïsch verbond onder Aratus gaf hem
daartoe de gelegenheid; na verscheiden kleine
schermutselingen versloeg hij de Achaeërs bij den
berg Lycaeus (PLUT. CLEOM. 4, 5. ARAT. 35, 36.
POL. 2, 46, 51.) en behaalde kort daarna een
tweede schitterende overwinning (PLUT. CLEOM. 6.
ARAT. 36, 37.). Nu kwam Cl. in 226 v. C. bij.
eenige vertrouwde vrienden met zijne plannen
voor den dag. Met hunne inwilliging wist hij
zijne tegenstanders door een krijgstogt uit de stad
te verwijderen, drong daarop met eene bende
huurtroepen de stad binnen, doodde 4 der ephoren en eenige anderen en regtvaardigde voor het
volk zijn gedrag en zijne plannen. Zijn broeder
Euclidas maakte hij tot zijn medekoning; de waar
werd afgeschaft, de schulden-digherpon
werden vernietigd, en het landbezit gelijkmatig ver
waarbij tevens 80 burgers die tot aan het her--del,
stel der nieuwe orde van zaken verbannen waren,
niet vergeten werden. Door perioeci vermeerderde
hij het aantal burgers, hij voerde de oud-spartaansche opvoeding, de syssitiën en dergelijke zaken
weder in en gaf in alles met de grootste bereid
zelf het voorbeeld (PLUT. CLEOM. 8-13.).-wilghed
Om achting voor de nieuwe inrigting op te wekken, zette hij met nieuw georganiseerde, op macedonische wijze gewapende troepen, den oorlog te-

gen dc Achaeërs voort, die hij na het innemen
van Mantinea en Tegea bij Hecatombaeon sloeg
(PLUT. CLEOM. 12-14.). Herhaaldelijk aangeknoopte onderhandelingen met het bondgenoot
mislukten vooral, omdat Aratus, toen Cl.-schap
zelfs Argos had ingenomen, zich den macedonischen koning Antigonus Doson in de armen had
geworpen (224). Cl. verloor Argos weder (PLUT.
CLEOM. 15-21.) maar nog meer knakte here het
verlies zijner gade. Ook in den volgenden veldtogt was Antigonus meestal gelukkig en slechts
na aanhoudenden aandrang zijner moeder Cratesiclea besloot Cl. om den koning Ptolemaeus Euer
getes om ondersteuning te vragen, die echter niet
kwam opdagen, hoewel hij moeder en kinderen
als gijzelaars naar Alexandrië had gezonden. In
den winter van 223-222 bragt hij een leger op
de been, overrompelde Mantinea in Arcadië, pluyderde en verwoestte de stad, toen zij zich niet bij
hem wilde aansluiten (PLUT. CLEOM. 23 —25. PHILoP. 5.) en ondernam ook tegen Argos gelukkige
strooptogten. Nadat echter Antigonus zijne troepen uit Macedonië en Griekenland had bijeengetrokken, rukte hij naar Laconië op.. Cl. wachtte
hem hier in een bergpas van S e 11 a s i a, ten N.
van Sparta, af, doch hij verloor den slag volkomen en ontkwam slechts met weinige ruiters naar
Sparta, 222 v. C. (PLUT. CLEOM. 27, 28. PHILOP.
6. POL. 2, 65.). Een uitstel van weinige dagen
zou den stand van zaken geheel veranderd hebben ; want Antigonus moest ten gevolge van een
inval der Illyriërs met allen spoed naar Macedoníë terugkeeren, nadat hij Sparta ingenomen en do
ephoren hersteld had. Cleomenes was over Gythium naar Aegypte afgezeild om hulp te ontbie.
den. Doch weldra stierf Ptolemaeus Euergetes en
zijn opvolger Pt. Philopator gaf zich geheel aan
zijne driften over en was de speelbal van zijn gunsteling Sosibius. Cleomenes werd gevangen gezet,
ontsnapte wel, doch daar de opstand, dien hij nu
verwekte, door de vadsige Aegyptenaren niet ondersteund werd, benam hij zich met zijn aanhang
het leven, 220 v. C., ongeveer 35 jaren oud.
Zijne moeder en kinderen werden ter dood gebragt, zijn lijk in een huid genaaid, werd aan de
galg gehangen. Zoo eindigde een der edelste koningen van Sparta zijn leven; met hem was (le
magt van dien staat voor altijd verbroken (PLUT.
CLEOM. 35 en V. POL. 5, 35-39.). — 4) Cl. uit
Naucratis in Aegypte, aan wien Alexander de G.
na de verovering van Aegypte het innen der belastingen en het opzigt over het bouwen der stad
Alexandrië opdroeg. Daarbij toonde hij de grootste hebzucht en zoog de onderdanen op schandlijke wijze uit. Alexander strafte hein niet, doch
toen Ptolemaeus bij de verdeeling van het rijk
Aegypte tot zijn deel ontving, liet deze hem gevangen nemen en ter dood brengen, maar hield
zijne rijkdommen voor zich. -- 5) Een Syracuser,
verkreeg van den praetor Verres het opperbevel
over de romeinsche vloot bij Sicilië (cie. VERR. 5,
31, 82 en v.).
Cleon, KX9wv, zoon van Cleaenetus (THUC.
3, 37. 4, 21,.), was leerverkooper en bezat te
Athene Bene leerlooijerij, die voor zijne rekening
door slaven gedreven werd, speelde inzonderheid
als demagoog gedurende 7 jaren, van 429--422,
een belangrijke rol. Reeds voor den dood van
Pericles wordt Cleon genoemd onder hen, die met
een aanklagt tegen dezen staatsman optraden en
-s
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Cleonae---- Cleopatra.
hem daardoor in eene geldboete deden verwijzen
(PLEIT. PERICL. 33, 35.) ; doch eerst na diens dood
plaatste hij zich met den vlaskooper E u c r a t e s,
en den veehandelaar Lysicles als demagoog op
den voorgrond. Hij was onbeschaafd, zelfzuchtig
en onbeschaamd, evenwel bezat hij een natuur
welsprekendheid, doch overschreeuwde ook-lijke
dikwijls allen met zijn stentorstem, „ een man
zoowe in andere opzigten de onstuimigste onder
zijne medeburgers, maar die ook bij den grooten
hoop het meeste vertrouwen bezat, hoewel hij zelf
onverholen verklaarde, dat het volk er in uitmuntte
om zich wel door nieuwheid van taal te laten misleiden, maar de beproefde oude niet te volgen, dat
liet een slaaf was van het buitengewone, maar het
alledaagsche verachtte." Zijn streven was, 'ri v
it6Xtv rap r'rnv, den volkshaat tegen Sparta op te
wekken, om dan des te zekerder zijn slag te kun
slaan en zijn eigen voordeel te bewerken.-ne
Het gelukte hem dan ook inderdaad niet alleen
zijne aanzienlijke schulden te betalen, maar ook
nog groote sommen te sparen. Bij zijne
plannen steunde hij inzonderheid op de armere
volksklasse (THUG. 3, 36. PLUT. SIC. 8.). Toen in
427 het eiland Lesbos en met name de stad Mitylene, die afgevallen waren, door Paches heroverd werden, drong Cl. in een opgewonden rede
vermoorden van alle volwassen-voeringpht
mannen en de vernieling der stad aan, welk
besluit bij meer bedaard overleg wel weder
werd ingetrokken; maar toch wist hij door te
drijven, dat deze wreede maatregel aan duizend
der schuldigsten voltrokken werd, 3000 atheensche
cleruchen ontvingen er landbezit (TRUC. 3, 37-41,
Si.). Als bestuurder der staatsinkomsten had hij
ruime gelegenheid om zijne hebzucht te bevredigen,
door meer en meer processen in te stellen en de
bondgenooten schattingen op te leggen, terwijl de
verhooging der soldij van de regters van één obool
tot 3, hem de gunst en de hulp der groote menigte
verzekerde. Vergeefs trachtte de oligarchische
partij, met Nicias aan het hoofd, Cleon te ver
vrede te bewerken, zij vermogten-dringe
niets tegen zijne driestheid en onbeschaamdheid.
Zelfs toen in 425 de Atheners 420 Spartanen
op het eiland Sphacteria hadden ingesloten, werden op aansporing van Cleon, aan de lacedaemonische gezanten zulke vredesvoorwaarden gesteld,
dat aan een vergelijk niet te denken viel, en spoedig
hadden de Atheners berouw, dat zij de billijke voor
niet hadden aangenomen. Toen-stelnvaSpr
nu Cleon in trotschen eigenwaan verklaarde dat,
zoo hij maar strateeg was, hij wel spoedig aan de
belegering een einde zou maken, bood Nicias
aan zijn ambt neder te leggen, en nu moest Cleon
door het volk gedrongen, zeer tegen zijn wensch,
die taak op zich nemen. Met dat al verliet hem
ook nu zijn onbeschaamde driestheid niet. Hij
beloofde zelfs, het eiland binnen 20 dagen te bemagtigen. Hij was zoo wijs, den zeer bekwamen
en ervaren Demosthenes tot medebevelhebber te
nemen, en de voortreflijke maatregelen door dezen
genomen, hadden den gelukkigsten uitslag, zoodat
Cleon zijne roekelooze belofte kon vervullen (THUC.
4, 27-39.). Natuurlijk matigde hij zich nu de
eer der overwinning aan; alsof hij voor zijnen
meester, den ouden demos, een koek had gebakken, dien Demosthenes had toebereid (axmsTOPn.
ERUIT. 55.). Nu wilden de Atheners van zelf niets
van vrede hooren, en Cleon, dronken van den be-
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haalden roem, trok tegen Brasidas op, die in
Thracië gelukkig tegen Nicias en Nicostratus gestreden had. Doch bij Amphipolis verloor hij in
422 den slag en het leven (Time. 5, 1 en v.). —
Aristophanes heeft in zijne ridders een treffend
beeld geleverd van Cleon en van de tijdsomstandigheden na de gelukkig ten uitvoer gebragte onder
tegen Sphacteria. Hoezeer Cleon echter-nemig
gevreesd was, blijkt uit de omstandigheid, dat,
ofschoon Cleon in dat stuk niet onder zijn eigen
naam, maar als een paphlagonische slaaf wordt
voorgesteld, niemand het durfde wagen het masker van Cleon te vervaardigen en geen tooneelspeler deze rol wilde op zich nemen, zoodat Aristophanes zelf slechts met beschilderd gelaat moest
optreden.
Cleonae, KAswvad, 1) z. A r g o s. — 2) Stad
bij den Athos in Chalcidice (HDT. 7, 22. TRUC.
4, 109.).
Cleonymus, KAswvupo;, zoon van den spartaanschen koning Cleomenes II. Zijne pogingen,
om na den dood zijns vaders in 310 v. C. koning
te worden, mislukten, en om den heersch- en
hebzuchtigen man te verwijderen, gaven de Spartanen hem het bevel over eene bende huurtroepen, die den Tarentijnen te hulp werden gezonden. Cleonymus maakte deze onderneming aan
zijne eergierige plannen dienstbaar, nam daarom
in 't jaar 303 Corcyra in en was over 't geheel
gelukkig. Toen echter de Tarentijnen met hunne
vijanden vrede sloten, viel hij de steden in Beneden-Italië aan. Doch de Romeinen sloegen zijne
aanvallen af, waarna hij de kusten der adriatische
zee plunderde, doch in het N. bij de Po zijn leger en vloot verloor. In het jaar 293 vocht hij
ongelukkig tegen Demetrius Poliorcetes, geraakte
later in zijn vaderstad nog tot eenig aanzien, doch
eensklaps vereenigde hij zich met Pyrrhus van
Epirus en rukte in 't jaar 272 met vijandige geziridheid tegen Sparta op, om zich over zijne
vroegere miskenning te wreken. Zijne onderneming mislukte echter en wij vernemen sedert niets
meer van hem (FLUT. PYRJtH. 26. LIY. 10, 2.).
Cleopatra, KXso7tcc rpu, I) dochter van Boreas,
z. Cal aïs. — 2) Dochter van Idas, z. Meleager. — 3) Dochter van Tros en Callirrhoë. -4) Vrouw van Philippus van Macedonië, werd na
diens dood op bevel van Olympias vermoord
(PLUT. ALEX. 10.). — 5) Dochter van Philippus
en Olympias, vrouw van Alexander van Epirus,
die in 326 stierf, waarna zij in 322 huwde met
den rijksvoogd Perdiccas. Na den moord van
dezen dongen verscheiden macedonische veldheeren
om hare hand, doch Antigonus bewaakte haar in
Sardes en liet haar waarschijnlijk in 303 ter dood
brengen, opdat zij de vrouw niet zou worden van
den door haar gekozen Ptolemaeus van Aegypte.
Kort daarna liet hij haar met veel pracht begraven, om alle verdenking van zich af te weren. -6) Dochter van Ptolemaeus VI. Philometor, verliet haren man Alexander Balas, koning van Syrië,
en huwde met Demetrius, die hem van den troon
had gestooten ; toen haar man Demetrius later in
parthische gevangenschap geraakt was, werd zij
de vrouw van diens broeder Antiochus Sidetes.
Nadat Demetrius weder op vrije voeten gesteld was,
nam hij eene parthische vrouw als echtgenoote
mede, weshalve de wraakzuchtige Cleopatra. hem
liet vermoorden, toen hij een nieuwen mededinger
naar de kroon in handen gevallen was. Daarop
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Cleophon Clistheiies.

doodde de wreede vrouw haar eigen zoon (bij moest op bevel van het orakel aan een rensachti.Demetrius), Seleucus, die haar de aangematigde gen draak, die de omstreken van Thespiae ver
prooi worden voorgeworpen, weshalve-woest,n
heerschappij betwistte, doch niet lang daarna werd
zij door haren anderen zoon gedwongen den gift- zijn vriend Menestratus hem met een pantser bebeker te drinken. — 7) Dochter van Ptolemaeus kleedde, van ijzeren weerhaken voorzien. -- 2)
Auletes en zuster van den jongen Ptolemacus, tot Een sterrekundige van Tenedos omstreeks 530 v.
wiens echtgenoote en mederegentes haar vader C., die de teekenen van den dierenriem zou uit
hebben.
-gevond
haar bestemd had. Bij den dood baars vaders
Clepsydra, KQ.svulpl, wateruurwerk, waarin
(52 v. C.) was zij 17 jaren oud ; daar haar broeder nog vrij wat jonger was, regeerden in zijne het langzaam doordruipende water den tijd aan
Uit Griekenland . kwamen deze tijdrneters-wes.
plaats Achillas (later de moordenaar van Pompejus) en andere ministers, en verdreven Cleopatra, naar Rome en werden onder de keizers zeer aldie van eerzuchtige plannen beschuldigd werd, gemeen.
Cliens, z. patronus.
in 't jaar 48 (CAES. B. C. 3, 133.). Na den dood
Climax, KXiµae, „ trap", gebergte in Lycië,
van Pompejus verhinderde Caesar het uitbreken
van een strijd tusschen beide bloedverwanten en t. Ekder, dat ten N. van Phaselis langs de kust
nam op zich den twist bij te leggen, door te be- voortloopt en hier en daar zich in zee uitstrekt.
palen dat beiden gezamenlijk zouden regeren. Alexander de G. baande zich hier een weg door
Caesar, die zich destijds te Alexandrië ophield, (ARR. 1, 26.). — 2) Gebergte van Coelesyrië bid
werd door hare buitengewone schoonheid betoo- Byblus, tot aan de plioenicische kust, t. Astravaii.
Climberrum, z. A u s c i.
verd. Een oorlog van den jongen Ptolemaeus, die
Clinias, KXnvkt , vader van Alcibiades, die
volgens den wil zijner ministers alleen over Aegypte moest regeren, was het gevolg van de door zulk een groot vermogen bezat, dat hij op eigen
Caesar genomen beslissing en bragt hem in Alexan- kosten een driedekker voor den perzischen oorlog
drië in groot gevaar. Daar Ptolemaeus echter uitrustte.
Clio, z. Mu sac.
voor Alexandrië sneuvelde, bereikte Cleopatra
Clisthenes, KXsca8gvr1s, 1) laatste tyran van
haar doel, ofschoon zij naar het bevel van den
zegevierenden Caesar, met haren nog niet volwas- Sicyon, een Orthagoride, behoorde tot den stam
sen jongsten broeder in het huwelijk moest tre- der Aegialeërs, die de voordorische bevolking
den. Caesar, in hare netten verstrikt, bleef nog uitmaakten ; hij veranderde hunnen naam in Arlanger in Aegypte en liet haar later raar Rome chelaërs, terwijl hij tevens de voorregten der drie
komen (waarschijnlijk in 45), verzekerde haar het dorische stammen, Hylleërs, Pamphylen, I)ymabezit van. Aegypte en erkende den uit haar gebo- nen, afschafte en hun de namen gaf van Hyaten,
ren Caesarion als zijn zoon, doch maakte door Onenaten en Choereaten (afleidingen van varken,
dit alles de ontevredenheid der Romeinen gaande, ezel, zwijn), evenwel niet als bloote spotnamen,
zoodat zij na Caesar's dood de vlugt moest ne- maar om hen daardoor te wijzen op de bedrijvigheid
men. Ook later ondersteunde zij de aanhangers van den landbouw (HDT 5, 68.), terwijl hij hunne
van Caesar (cie. AD ATT. 14, 20, 2.). Spoedig neiging voor eene andere levenswijze zocht te bedaarop verwierf zij de gunst van Antonius en strijden. Nadat hij eene omwenteling bedwongen
boeide hem zoozeer door hare bekoorlijkheden, dat had, ging hij voort met aan het dorismus weerhij zich blindelings aan haar overgaf, en zij zelve, stand te bieden, waardoor hij natuurlijk het eerst
na het vermoorden van haren broeder en hare niet Argos in strijd geraakte. Hij begunstigde de
zuster, ongestoord over Aegypte heerschte (FLUT. eerdienst van Dionysus, die bij de Doriërs niet in
ANT. 26.). Antonius bragt den winter van 't jaar aanzien was, en verbood het toelaten van rhapso41 bij haar door. Daarop volgde zij hem naar den om de zangen van Hoinerus voor te dragen,
Syrië en verliet hem bijna niet weer (37). Door daar deze dichter Argos en de aristocratie verhief
hare verleidingen vergat Antonius zich zelven ge- (HDT. 5, 67.). In den crissaeïschen oorlog was
heel en verviel tot werkeloosheid en vadsigheid, Cl. een der aanvoerders (590 v. C.) en bouwde
waaruit hem de toerustingen van Octavianus ter daarna van den gemaakten buit een prachtigen
naauwernood oprigtten. 1a den slag bij Actium, zuilengang, gelijk hij over 't algemeen pracht en
dien zij met 60 schepen bijwoonde, en waaruit zij weelde beminde. Vooral blijkt dit uit de wijze
nog voor de beslissing naar Alexandrië de vlugt hoe hij de minnaars zijner dochter Agariste outnam, beproefde zij te vergeefs dezelfde rol bij ving, die eindelijk aan den Alcmaeonide Megacles
Octavianus te spelen. Nu onttrok zij zich aan het ten deel viel (HDT. 6, 126-130.). Kort na 't jaar
lot dat haar wachtte, van namelijk de zegekar 576 moet hij echter ten val zijn gebragt (TnUC.
van den overwinnaar te volgen, door een vrijwil- 1, 18.). — Zijn kleinzoon, de zoon van Megacles
ligen dood, daar zij zich door den beet van een en Agariste, was 2) de Athener C 1 i s t h e n e s. Door
giftigen adder een doodelijke wond liet toebrengen, een godspraak van de Pythia, die voor de herin 't jaar 30 (SUET. OCT. 17. PLtJT. ANT. 78-86. bouwing van haren afgebranden tempel hare dankbearheid wilde toonen, werden de Spartanen onvELLEJ. 2, 87.).
Cleophon, KXaocpwv, 1) treurspeldichter te der Cleomenes (z. C l e o ni e n e s I.) aangespoord
Athene, ten tijde van Sophocles en Euripides, die om de Pisistratiden te verdrijven (510), waarop
zeer gewone karakters in eenvoudige taal schil de Alcmaeoniden terugkeerden, en Clisthenes sloot
Demagoog te Athene, gedurende den-der.2) zich, iu strijd met den aristocratisch gezinden
peloponnesischen oorlog, werd door de oligarchen Isagoras, bij de volkspartij aan. Om de niagt
verdrongen, daar hij zich aanhoudend tegen den van den adel te fnuiken, schafte hij met toestemvrede verzette (404) (xEN. BELL. 1, 7, 40.). Hij ming der Pythia, de 4 oude phylen af en ver
naar de geographische ligging in-delAtica
werd vinnig door de blijspeldichters bespot. Van
10 phylen, naar attische heroën geheeten, Erechzijne redevoeringen zijn er geene meer over.
Cleostrátus, KXa6 rpa ro;, 1) een I3oeotiër, theïs, Aegeïs, Pandionis, Leontis, Acamantliis
V

Clitarehus---Clupea.
Oeneïs, Cecropis, Hippothoöntis, Aeantis, Antiochis. Elke phyle was weder in 10 deinen ver
wier aantal later tot 174 klom (IIDT . 5, 62.-del,
6, 123 .). Het getal der raadsleden werd op 500
gebragt, die der naucraren op 50, wier vroegere
bezigheden op de demarchen overgingen, terwijl
liet leveren van een schip nu de hoofdtaak der
naucrariën werd. Verder vermeerderde Clisthenes
ook de burgerij door metoecen en vreemden en
voerde het ostracismus in (z. dit alles uitvoeriger
onder de afzond. art.). •— Een gevolg zijner
nieuwe inrigtingen was ook het kiezen van ambtenaren door het lot (oí dnó xu ou ápXovTe„ ) in
plaats van door het opsteken der handen. -- Wel
gelukte het Isagoras met behulp van Cleomenes in
508 v. C. om Clisthenes te verdrijven,doch spoedig
keerde hij terug en bevestigde de democratie, gelijk hij over 't geheel een man was verheven boven vooroordeelen van maatschaplijken stand, die
met een juisten blik zag dat de wetgeving van
Solon noch het volk noch den adel bevredigde;
aan de democratie had Athene hare grootheid
maar ook later haren val te danken.
Clitarehus, KXt rapyo^, 1) geschiedschrijver,
vergezelde Alexander den G. op zijn togt naar
Perzië; wat zijn waarheidsliefde betreft had hij
(QUINCT .

10, 1, 74.) geen besten naam, daar

hij de feiten door fabeltjes opsierde. Hij schreef
in gezwollen stijl een werk : iaropica, waar
wij nog een aantal fragmenten bezitten ( PLUT-van .
THEM . 27.). — 2) Werd door behulp van Philip.
1)115 van Macedonië tyran van Eretrië.
Clitomáelins, J(Xtt r6 i. yo;, beroemd overwinnaar in de isthrnische en pythische spelen ; in de
eerste behaalde hij op een dag drie malen de
overwinning in het worstelen, vuistvechten en
pancration. --- 2) Leerling van den academischen wijsgeer Carneades, uit Carthago, omstreeks
130 v. C., een der beroemdste wijsgeeren der
nieuwe Academie en een zeer vruchtbaar schrijver
(misschien wel 400 geschriften). Eene troostrede
aan zijne landslieden na de verwoesting van Carthago vermeldt Cicero (TUSC. 3, 22, 54).
Clitor, 1Qz rwp, eene ten tijde van het

achaeïsch verbond zeer versterkte stad in liet N.
van Arcadië; in de nabijheid was een bron, het
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ren later verdreef, versloeg vervolgens diens vloot
bij Byzantium en verloor 's anderen daags het
leven.

Clivus Capitolinus of sacer, z. R oma.

Cloáeae, z. R o in a.
Clotho en Clodius , z. C l au d ii. 17).
Cloelii, (of Cluilii), patricisch geslacht uit
Alba afkomstig. 1) C. C 1 o e 1 i u s of Cluili.us, de
laatste koning van Alba Longa, voerde oorlog tegen Rome en stierf gedurende den veldtogt. Na
hem heette nog in lateren tijd de gracht, die hij
om zijne legerplaats groef, fossa Cluilia (LIV . 1,
22, 23.). -- 2) C 1 o e l i a, een heldhaftig romeinsch
meisje, dat, met andere romeinsche meisjes als
gijzelares aan Porsena uitgeleverd, uit de gevangenschap ontvlugtte, over den Tiber zwom en naar
Rome terug kwam. Doch de senaat liet haar
weer terugbrengen, waarop Porsena haar heldenmoed bewonderende, haar op vrije voeten stelde
en haar toestond zich een aantal harer lotgenooten ter begeleiding uit te kiezen. Zij koos de
jongsten. Anderen vertellen deze daad van Valera, dochter van Publicola (LIV . 1, 13 . PLUT .
PUBL. 19. V.L . MAX . 3, 2, 2.). -- 3) 0,. Cloelius

Siculus, consul in 't jaar 498 v. C. benoemde
zijn ambtgenoot T. Lartius tot dictator en maakte
zich alzoo vrijwillig aan hem ondergeschikt (LIV.
2, 21.). -- 4) T. Cloelius Siculus bekleedde
hooge ambten te Rome en voerde Bene volkplanting naar Ardea, in het land der Rutuliërs, in 442
(LIV . 4, 11.). -- 5) Cloelius Tullus, gezant
naar den koning Tolunlnius te Veji, werd door dezen vermoord (LIV. 4, 17 .). --- 6) C l o e 1 i u s
G r a c c h u s, aanvoerder der Aequers, zijne landslieden, tegen de Romeinen in 443 v. C. Door
Cincinnatus ingesloten, nadat hij zelf een romeinsch
leger in het naauw gebragt had, moest hij door
(le Aequers aan Rome uitgeleverd worden (Liv. 3,
25 en V. 4, 9 en v,).
Clonius, KXovío;, 1) zoon van Alegenor,
aanvoerder der Boeotiërs voor Troje, door Agenor gedood (IoM. IL. 2, 495. 15, 340). — 2)

Zoon van Priamus. --- 3) Twee togtgenooten van

Aeneas (vino. AEN . 9, 574. 10, 749.).
Clotho, z. Moira.
Cluentius, 1) Lucius, aanvoerder der ita-

gebruik van wier water een afkeer van wijn ver - lische bondgenooten in den oorlog tegen Rome,
oorzaakte (POL . 6, 18 . LIV . 39, 35. OVID. MET. sloeg Sulla bij Pompeji, doch leed Bene nederlaag
15, 321.),

Clitutnuus, riviertje in het Z van Umbrië,
ontspringt bij Spoletum en ontlast zich bij Mevania, links in de Tinia, een linkerarm van den Tiber. Bij zijne bron vond men een overoud cypressen bosch met een heiligdom van een gelijk
-namigeod(v.G2,46)
Clitus, KAsi-ros, 1) z. E o s. --- 2) Bij genaamd
de zwarte, veldheer van Alexander den G. redde
in den slag bij den Granicus den koning liet leven
en was voortaan een lieveling van den vorst. Met

van brem bij Nola en sneuvelde daar (EUTR. 5, 3.
VAL. MAX. 1, 6, 4.). -- 2) A. Cluentius Habitus, zoon van een aanzienlijken man van denzelfden naam te Larinum in Samniuin, wiens
dochter Cluentia op aansporï ►ng van haar eigen
moeder Sassia door haar man verstooten werd,
opdat de moeder met hem kon trouwen. Na het
vermoorden van haren tweeden man huwde zij
weder met den moordenaar, die den jongen Cln -

entius, zijn stiefzoon, door vergift zocht van kant
te maken. Deze verijdelde den aanslag en klaagde
bekwaamheid voerde hij het bevel over de eerste Ile zijn stiefvader aan, die in de ballingschap stierf.
of ruiterafdeeling. Na den dood van Philotas deelde Later werd Cluentius door zijn eigen moeder van
hij met Hephaestion het bevel over de lijfwacht; later den moord zijns stiefvaders aangeklaagd, doch na
kreeg hij de satrapie Bactrië. Toen hij zich te- Cicero's schitterende pleitrede, van alle schuld
gen liet invoeren van oostersche zeden met nadruk vrijgesproken. Hij stierf 88 v. C. Verg. cie.
verklaarde, werd hij door Alexander in dronkenschap CLUENT . 5, 11. — Zijn zoon van denzelfden naam
vermoord. Zijne zuster Hellanice was Alexanders werd later door Cicero verdedigd in een regtsgemin geweest. -- 3) Bijgenaamd de witte, voerde ding tegen Oppianicus (z. a. 15, 44.).
na Alexanders dood de veteranen terug, overwon
Cluiili, z. Cloelii.
in 322 de Atheners ter zee bij Amorgos, verkreeg
Clupea (Clypea), de eerste africaansche stad in
in :32 t v. C. Lydië, waaruit Antigonus hein 2 ja- het landschap Zellgitana, die de .Romeinen na hunne

Clusium Coelebs.
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landing in den eersten puilischen oorlog verover
-den,z.Aspi
Clusium, KXouatov, t. Chiusi, een der twaalf
bondsteden van Etrurië, vroeger Camers geheeten. De stad lag aan de rivier Clanis op eene
hoogte in de nabijheid van een meertje, en aan
den clodischen weg die naar Rome leidde. Als
residentie van koning Porsena (wiens graftombe
zich in de nabijheid bevond) komt zij reeds vroeg
in de romeinsche geschiedenis voor, zoo als ook
later bij den inval der Galliërs (Liv. 5, 36. 10, 25.).
Cluvii, een geslacht uit Campanië afkomstig,
(lat zich later in Rome vestigde. -- 1) F a u c al a
C 1 u v i a bragt aan de Romeinen, die door Hannibal te Capua gevangen werden gehouden, levens
(Liv. 26, 33 en v.). --- 2) C. Cluvius-mideln
diende als legaat onder Aemilius Paulus in Macedonië tegen Perseus in 168 v. C. (LIV. 44, 40.).3) M. Cluvius bestuurde de geldzaken van Cicero, dien Cl. ook bij zijn dood tot medeerfgenaam benoemde (cie. AD ATT. 6, 2. 3. 13, 46, 3.). 4) M. C 1 u v i u s R u f u s, door Tacitus rijk en wel
genoemd, was consul onder Claudius,-spreknd
stadhouder van Spanje onder Galba, daarna aan
voor wien hij zich zegevie--hangervVitlus,
rend tegen eene aanklagt verdedigde (TAC. RIST.
1, 8, 76. 4, 43. SUET. NEE. 21.). Tacitus maakt
ook van hem gewag als geschiedschrijver (HIST.
4, 43. en waarsch. ANN. 13, 20.).
Clyméne, KXv1.&vi, 1) dochter van Oceanus
en Tethys, vrouw van Iapetus (HESIOD. THEOG.
351, 507 en V. VIRG. G. 4, 345.) of van Prometheus en moeder van Hellen en Deucalion. -- 2)
Dochter van Nereus en Doris (HOM. IL. 18, 47.).3) 1)ochter van Iphis of van Minyas, vrouw van
Phylacus, moeder van Iphiclus en Alcimede (PAus.
10, 29, 2. HOM. OD. 11, 325.), bij Helius moeder
van Phaëthon (OVID. MET. 1, 756. 4, 204.), bij
Iasus moeder van Atalante. - 4) Dienares van
Helena, die haar naar Troje vergezelde (Hoax. IL.
:3, 144.). Na de inneming van Troje werd zij de
buit van Acamas. -- 5) Moeder van Homerus.
C1yménus, KX,uu.zvo;, 1) bijnaam van Hades
.

(PAUS.

2, 35, 5, 7.

OVID. FAST.

6, 757). --- 2)

Zoon van Cardis uit Creta, die 50 jaren na den
vloed van Deucalion de olympische spelen zou
vernieuwd en voor zijn voorvader Hercules altaren
gebouwd hebben. -- 3) Zoon van Helios, vader
van Phaëton (HYGIN. FAB. t 54.). --- 4) Zoon van
Presbon, vader van Erginus, koning van Orchomenus, door de Thebanen verslagen en door Erginus gewroken.
Clypeus, z. a r m a.
Clytaemnestra, z. A g a m e m n o n en
Orestes.
Clytius, KA►órcos, 1) een der Giganten. --- 2)
Zoon . van Laomedon, vader van Caletor en Procléa, een der oudsten van Troje (HOM. IL. 3, 147.
15, 419. PAUS. 10, 14, 2.). - 3) Eenige togtgenooten van Aeneas (VIRG. AEN. 9, 774. 10, 129.
11, 666.).

Cnémis, KvrjNcv-, bergketen tusschen oostelijk
Locris en Boeotië, daaraan lag het sterke stadje
Cnemides.
Cnidus, Ko;, bij de Romeinen dikwijls
Gnidus, de hoofdstad van het dorisch verbond in
Klein -Azië, gelegen aan kaap T r i o p i u m (k.
Crio), gedeeltelijk op het vaste land, gedeeltelijk
op een door een dam daarmede verbonden eiland.
Zij was de hoófdzetel van de cerdienst van

Aphrodite, wier prachtig standbeeld van Praxiteles daar gevonden werd, verder bekend door de
feesten van den triopischen Apollo, ook als geboorteplaats van den arts Ctesias, van de geschied
-schrijveEudox,TpmsenAgathrcid,
eindelijk door de overwinning van Cimon op de
Spartanen onder Pisander in 394 v. C.
Cnosus of Gnosus, ook Cnosus of
Gnossus, z. Cr eta.
Coactóres, 1) agminis, ovpacot, werden genoemd de soldaten van de achterhoede, die toezien moesten, dat geen der manschappen op
marsch deserteerde (TAC. RIST. 2, 68.); - 2)
exactionuin, ook coactores alleen, heetten alle zoodanige personen wier bezigheid het was verschuldigde gelden te innen, en uitstaande sommen op
te halen, dienaren der argentarii bij de openbare
verkoopingen in de atriis auctionariis, waarvoor
zij procentsgewijze beloond werden. De vader van
Horatius (SAT. 1, 6, 86.) en van Vespasianus (SUET.
VESP. 1.) hadden zulk een bediening, waarvan wij
niet weten of zij een openbare betrekking was of niet.
Cocalus, KwxaXoc, koning van Sicilië te
Camicus, nam Daedalus op zijne vlugt van Creta
gastvrij op, en bragt Minos om, toen deze hem
daar met een bende Cretensers kwam vervolgen.
Coceëji, een aanzienlijk, waarschijnlijk uit
Umbrië afkomstig geslacht : 1) L. C o c c e j us
N e r v a, onderhandelaar tusschen Antonius en
Octavianus en vriend van den laatste (Hon. SAT.
1, 5, 28.). - 2) M. Coccejus Nerva, consul
in 't jaar 22 n. C., waarschijnlijk de grootvader
van keizer Nerva, genoot het vertrouwen van Tiberius, wiens handelingen hij echter zoo zeer afkeurde, dat hij zich uit verdriet daarover het leven benam (hongerdood). Hij wordt geroemd als
uitstekend regtsgeleerde (TAC. ANN. 4, 58. 6, 26.
DIO CASS. 58, 21.).
Cochlear, een lepel, die aan het eene eind
spits uitliep, terwijl de liyula een ovaal uiteinde had.
Coeylium, KoxóXcov, aeolische stad in Mysië
bij XEN. HELL. 3, 1, 16.
Coeytus, z. Acheron en onderwereld.
Codánus sinus, t. Kattegat en Sond in de
oostzee (PLIN. 4, 13, 27.).
Codex, een boek uit verscheiden wastafeltjes
(tabellae) bijeengevoegd. Later ook een naam
voor de boeken die uit papier en perkament bestonden. Kleine wastafeltjes heetten codicilli, die
dikwijls als bijvoegsels bij het testament gevoegd
werden.
Codrus, Koopo;, zoon van Melanthus ; deze
een Nelide uit Pylos zou door een gelukkig tweegevecht met den boeotischen koning Xanthus, de
koninklijke waardigheid in Attica verkregen hebben, die na zijn dood op zijn zoon Codrus overging. Nadat Codrus bij een inval der Doriërs uit
den Peloponnesus zich vrijwillig opgeofferd en
daardoor zijn vaderland gered had (1068 v. C.)
maakten de Eupatriden van den twist over de opvolging tusschen zijne zonen gebruik om het koningschap af te schaffen, onder voorwendsel dat
niemand na Codrus waardig was om den troon
te beklimmen. Nu werd Medon een der zonen
van Codrus archont voor zijn leven en liet deze
waardigheid ook aan zijne zonen na; de beide
andere zonen Neleus en Androclus voerden coloniën naar Klein-Azië (HDT. 5, 76. JUSTIN. 2, 6, 7.).
Coela, Tu xoiXu, z. E u b o e a.
Coelebs, coelibátus, de ongehuwde
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átttat werd door (Ie censors gestraft en had dik- boren te Sicca in Numidië, leefde voor Galenus
wijls vele lasten te dragen. De gehuwden en met te Rome als arts en schreef, behalve talrijke verloren
kinderen gezegenden werden in tegendeel bij vele werken, twee die wij nog bezitten : 1) telerum sen
gelegenheden begunstigd en aan anderen voorge- acutarum passionum libri tres, en tardarum s. chrotrokken. Augustus gaf daaromtrent wettelijke be- nicarum passionum libri quinque, waarin een scherpe
palingen in de lex Julia et Papia Poppapa, z. waarneming van de diagnose der ziekte en een
jus liberorum.
naauwkeurige opgave harer geneesmiddelen gegeven wordt; beide werken strekken tevens ten beCoelesyria, z . Syria.
wijze van een vlijtige beoefening der werken van
Coelius moos, z. cae1,ius naons.
Coefiii (Caelii), plebejisch geslacht, waarvan vroegere romeinsche en grieksche artsen.
de volgende vermelding verdienen : 1) L. Coe Coemptio , z.mancipatio en naanus.
lius vocht als legaat (169 v. C.) tegen Perseus
Coena is in tegenstelling van het jentaculum
en leed eene nederlaag bij Uscana (Liv. 43. 23.). — en prandium de hoofdmaaltijd, die na volbragt
2) C. C o e 1 i u s C a 1 d u s, volkstribuun in 't jaar dagwerk tusschen den middag en zonsondergang
107 v. C., maakte eene wet dat ook bij hoog- plaats had, gewoonlijk in den zomer te 9, in den
verraad de stemming met tafeltjes zou geschieden winter te It) ure, dat is volgens onze tijdsbepaling
(CIC. LEGG. 3, 16, 36.). Hij was 13 jaren later des namiddags tusschen 2 en 3 ure. De convivia
consul (cie. MuR. 8.), ging toen naar Spanje, en die vroeger begonnen en tot in den nacht gerekt
streed in 83 tegen Sulla en Pompejus, die hem werden, heetten tempestiva. De coena van den
versloeg (PEUT . POTVIP . 7.). -- 3) Zijn kleinzoon gegoeden burger bestond uit drie afdeelingen: 1)
C. C o e I i u s C a l d u s verkreeg als praetor in gustus, gustatio, promulsis, geregten om den
't jaar 50, toen Cicero uit Cilicië vertrok, het be- eetlust op te wekken, zooals schelpdieren, visch,
stuur dier provincie (CIC. AD FAM. 2, 19 .). — 4) lactuca of eijeren; 2) Je r c u la, d. i. de verschil
M. Coelius Rufus, geboren in 82 v. C., onteigenlijke coena.-lendopragt(vés)e
ving van Cicero onderwijs in de welsprekendheid, Vroeger werd er twee, later drie en meermalen
werd in 66 bevriend met Catilina, zonder echter opgedragen, telkens verschillende geregten ; 3)
aan zijne zamenzwering deel te nemen. Eenige mensae secundae of tertiae, het desert of
jaren later bezocht hij Africa en dong in 59 naar nageregt: gebak, ooft en lekkernijen. Oorspronkhet quaestorschap. Ten gevolge van eene tegen lijk lag, later zat men aan tafel (z. l e c t u s en
Sempronius Atratinus ingestelde aanklagt wegens triclinium). De eertijds heerschende eenvouomkooping van stemmen, werd hij later zelf door digheid maakte tegen het einde der republiek
diens zoon aangeklaagd, Cicero verdedigde hem plaats voor de zotste overdaad en buitensporige
echter met goed gevolg tegen deze, als ook tegen weelde en de oude geregten, zoo als meelpap,
eene tweede aanklagt (cic. coEL. 19, 44 .). Daar- puls, groenten, olera, peulvruchten, legumina, blena stond hij naar het tribunaat (52), verkreeg ven slechts op de tafel der armere klassen, nadat
het en wist ten gunste van Caesar door te drij- door de oorlogen in Griekenland en Azië grootere
ven, dat deze, in zijne provincie uit Rome afwe- weelde meer algemeen was geworden. Sedert had
zig, naar het tweede consulaat staan mogt. Na men ook afzonderlijke koks en bakkers, z. pistor
liet einde van zijn tribunaat bewerkte hij de verban en coquus.
zijn ambtgenoot Pompejus Rufus, die aan-nigva
Coenus, Koivo;, een der uitstekendste veldde geweldenarijen van Clodius deel had genomen. heeren van Alexander den G., schoonzoon van
Zijne groote verpligtingen aan Cicero gaven aan Parmenio, vergezelde den koning naar Indië en
drukke briefwisseling met hem.-leidngto stierf op den terugtogt, die op zijn dringenden
Bij het uitbreken van den burgeroorlog sloot hij raad ondernomen werd.
zich bij Caesar aan en begaf zich naar ArimiCoeranus, Ko(pavo;, 1) wagenmenner van
num tot hem (cAES. B. c. 1, 5.). Na hem op Meriones, door Hector gedood (Holy. IL. 17, 611.). —
zijn togt naar Spanje vergezeld te hebben, werd 2) Lyciër voor Troje door Ulysses gedood (IL.
hij door hem tot praetor aangesteld. doch niet in 5, 677.).
de stad, waartoe Trebonius benoemd werd, waar
Coeus, Koto;, z. Titanes.
hij zich zoozeer beleedigd gevoelde, dat hij-dor
Cognatio, is de natuurlijke bloedverwanteen opstand verwekte, ten gevolge waarvan de schap uit gemeenschaplijke afstamming voortvloeisenaat strenge maatregelen tegen hem nam en jende, die alzoo door de vrouwen bestond, in tehem afzette. Coelius moest vlugten en zocht nu genstelling der agnatio (z. a.).
eerst te zamen met Milo, na diens dood alleen in
Cognitio, in ruimeren zin elk regterlijk onBeneden-Italië een oproer te verwekken, doch derzoek of beslissing eener overheid, in tegenstel
werd bij Thurii gedood, 48 (QUINCT . 6, 3, 25.
wordt gewoonlijk aan--lingvadesrt,
CAES . B. C. 3, 20 en v.). Zijne brieven aan Ci- geduid door de bijvoeging: extra ordinera.
cero, van groot belang voor de geschiedenis van
Cognitor, 1) de vertegenwoordiger van de
dien tijd, worden gevonden in Ciceros brieven aan eene partij voor den regter. In de oudste tijden was
zijne vrienden ; slechts weinige fragmenten bestaan vertegenwoordiging slechts in sommige gevallen
er nog van zijne redevoeringen, die Cicero om toegelaten; later werd dit gebruik vrijer, z. p r o c uharen deftigen stijl prijst (BRUT. 79.), doch die, r a to r. — 2) De getuige die in regten verklaart
naar het voorbeeld van den ouderwetschen tijd, iemand te kennen als romeinsch burger en als den
Bene zekere stroefheid ademden (TAC. DE OR. persoon waarvoor hij zich uitgeeft.
21.). -- 5) M. Coelius Vinicianus, eerst
Cognomen, z. nomen.
aanhanger van Pompejus, dien hij in 't jaar 53
Cohors beteekent oorspronklijk slechts de
behulpzaam was om de dictatuur te verkrijgen, vereeniging van meerdere troepen (voetvolk) tot
later ging hij tot Caesar over en streed onder een geheel (POL. 11, 23): tpCtg a7rstpas• Tou ^o U
hem tegen Pharnaces (HIKT . B . ALEX . 77.).
xaXsiTrac Ló auvtnïµa Twv ,zF.:Cov irapá `Pcoµalots
Coelius (Caelius) Aurelianus, ge- x ó o p T t S. Toen bij de zamenstelling van het Ie-
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ger door Servius Tullius ingevoerd (z. legio), de
verandering plaats vond, dat de principes in de
voorste linie kwamen, begon men te gelijk ook met
grootere troepenafdeelingen te manoeuvreren en
nam dientengevolge eerst twee manipels van hetzelfde wapen (d. i. 2 manip. principes enz.) tot
een cohorte bij elkander, zoodat een legioen uit
15 cohorten bestond; weldra echter vormden 3
manipels, een uit de principes, de hastati en de
triarii, eene cohorte, waarvan een legioen nu tien
bevatte. Toen in den tweeden punischen oorlog
(Liv. 29, 24.) eene versterking van het consulaire
leger voor noodig werd gehouden, voegde men er
niet een legioen bij, doch vermeerderde het aantal
der principes en hastati, al naar de behoefte (het
getal der triarii bleef steeds hetzelfde); zoo had
men cohortes trecenariae (120 princ., 120 hast.,
60 triar.), quadringenariae (180 princ., 180 bast.,
60 triar.), quingenariae (220 princ., 220 bast., 60
triar.) en sexcenariae (270. 60). Toen sedert
lilarius met het onderscheid in de wapening ook

de maataangevende verdeeling in manipels ophield, werd het legioen verdeeld in 10 cohorten
elk van 400-500 man. Onder Augustus bestond
de eerste cohorte van elk legioen uit het dubbel e aantal (1105 man, benevens 132 geharnaste
ruiters), van daar werd zij cohors milliaria genoerud, in tegenstelling der overige negen, ieder
van 555 man met 66 ruiters, van daar cohortes
quingenariae. Het voetvolk der bondgenooten regelde zich steeds naar de indeeling der legioen soldaten en heette ter onderscheiding cohortes
alariae. Buitendien maakt Caesar nog melding
(B. C. 1, 39, 70, 75.) van cohortes cetratae, aldus
geheeten naar hunne leeren schilden (tetra,).
Co h o r s praetoria vormde de lijfwacht van
den veldheer en bestond eerst uit de ablecti der
bondgenooten (SAL. CAT. 60.). Daarenboven koos
Scipio Africanus zich onder denzelfden naam nog
een lijfwacht uit de ridders, en eindelijk werd
ook nog de geheele staf van den veldheer (de
quaestor, legaten, vrienden en bekenden (verg.
Co m i t e s), klerken, tolken, herauten, artsen, lictors,
accensi enz.) cohors praetoria of praetoris
genoemd (cie.. VERR. 2, 2, 1D.). Augustus behield
dezen naam en rigtte 9 cohortes praetoriae op,
ieder van 1000 man (TAC. RIST. 1, 38. noemt ze
ook cob. togatae, omdat zij buiten de eigenlijke
dienst de toga droegen, en zij hunne wapenrusting telkens uit het tuighuis armamentarium, ontvingen) voor de rust van Italië. Drie cohorten
waren er steeds van te Rome, en wel in 't eerst
bij de burgers ingekwartierd (SUET. OCT. 49.) tot
dat Tiberius hun, op uitnoodiging van Sejanus,
bij den ringmuur van Rome een eigen kamp aan
castra praetoria (SUET. TIB. 37.); zij vorm-wes,
equites praetoriani de keizerlijke garde-denmt
(vices et robur exercitus, TAC. RIST. 1, 87. 2, 25.),
en hadden behalve hoogeren rang en meer soldij
liet voorregt van minder dienstjaren (slechts 16,
terwijl de legioensoldaten 20 jaren moesten dienen). Deze garde werd door Vitellius ontbonden,
omdat zij voor Otho tegen hem gestreden had
(TAC. RIST. 2, 67. SUET. VIT. 10.) ; in hare plaats
rigtte hij 16 nieuwe cohortes praetoriae op (TAC.
BIST. 2, 93.) en 3 cob. urbanae, in plaats van de
--

afdeelingen ineen en waren er nu 14 cohortes
praetor. totdat Constantijn de G. deze garde
geheel afschafte en de castra praetoria liet afbreken, als den voortdurenden zetel van de steeds
terugkeerende soldatenoproeren.
Colehis, KoXyls, landschap (reeds bekend
door de sage der Argonauten) in den oostelijken
hoek van den Pontus Euxinus, tusschen den Caucasus, Iberië en Armenië, met de rivieren Acamphis (t. Tsjoroek) en Phasis (t. Rion) en de steden Phasis (t. Poti), eene versterkte milesische
colonie aan den mond der gelijknamige rivier met
een tempel van de phasische godin (Cybele), en
D i o s c u r i a s (t. Iskuria), ten N. daarvan, ook
eene milesische colonie. De bewoners Co l c h i
(KóXyoc) waren in verscheiden stammen verdeeld
(Coraxi, Moschi), en hadden zich zelfs tot in dc
buurt van `Frapezus uitgebreid, waar de tien duizend Grieken door hun gebied trokken (lEN. ANAB.
4, 8. 5, 2.). Zij stonden meer of min niet het
perzische rijk in betrekking (IIDT. 3, 97.); door
Mithridates ten ondergebragt kwamen zij na de
onderwerping van dezen onder de Romeinen.
Coli, z. Lydia.
Col.nas, z. Attica.
Collatie, stad, vijf mijlpalen ten 0. van
Rome aan den Anio, waar Tarquinius niet zijn
gevolg Lucretia bij het spinnewiel aantroffen (LIV .
1, 37, 57.).
Collatinus, z. Tarquinia Bens.
Collegium, vereeniging van verscheiden
menschen, die te zamen een zoogenaamden regtskundigen of morelen persoon uitmaken. Het woord
sodalitas had een ruimere beteekenis : ordo en corpus zijn latere benamingen. In een niet weten
zin zegt men collegium consulaat, tribe--schaplijken
norum enz., want deze zijn collega's, ambtgenooten onder elkander, doch vormen geen eigenlijk
collegium of éénen persoon. -- 1) De oudste romeinsche corporatiën waren van godsdienstigen
aard en voor zekere eerdiensten ingesteld, b. v.
sodales Titii, sodalitas germanorur Lupercor•um en
a., gelijk in 't algemeen elke vereeniging een uit
sacra was. Zulke vereenigingen-vloeisand
waren ook de voor de eerdienst der vergode
keizers opgerigte sod. Augustales, Claudiales, F /aviales en a. -- 2) Overoud waren ook de vereenigingen van handwerkslieden (gilden) collegia opificum wier aantal oneindig toenam. — 3) Oorlogs
corporatiën of ter viering van spelen, zooals collegia Germanorum, Martensium, Juvenuna en a. -- 4)
col 1. te n u i o r urn, begrafenisvereenigingen, die
hare medeleden na den dood eene behoorlijke
begrafenis wilden verzekeren. - 5) Coll. in ruimeren
zin zijn gemeenten van steden (civitates, municipia,
coloniae) en de staat zelf. De inwendige inrigting
en zamenstelling der collegiën was zeer gelijkvormig, b. v. ten opzigte van gemeenschaplijk vermogen, bestuurders, oprigting en ontbinding, privilegiën enz. De meeste corporatiën vereenigden zich
op bepaalde dagen aan feestlijke maaltijden en
bleven zelfs na den dood vereenigd, daar zij gemeenschaplijke begraafplaatsen hadden.
Collina, z. tribus.

Collina porta, z. R o m a.
Colónae, KoXcuvat of ai, I) stad in Troas
3 cob. urbanae door Augustus voor de veiligheid ten 0. van Alexandria Troas (THUC. 1, 131.
van de stad (vigiles) ingesteld, die insgelijks aan XEN. HELL. 3, 1, 13. NEP. PAUS. 3.). -- 2)
den strijd tegen Vitellius hadden deelgenomen (t. Stad in Mysië boven Lampsacus gelegen (ARE. 1,
a. p. 1, 89.). Later smolten deze beide troepen- 2, 6.).

Colontis Agor aeus - -Columnaa
i olónus Agoraeus en pippins, z.
Attica.
Colon^a. Onder de zeer vele steden die
vlezen naam droegen, verdient hier vermelding
' olonia Agrippina of Agrippinensis, aan den Rijn,
(t. Keulen). Vroeger eene stad der Ubiërs (TAC.
ANN. 1, 35.) werd zij in 50 n. C. op bevel van Agrippina, gemalin van keizer Claudius, die hier geboren was, eene rom. colonie en naar haar genoemd,
verkreeg het jus Italicunn en steeg tot grooten
bloei en aanzien (TAC. nisT. 1, 57. 4, 63, 65.).
Colonia. De Romeinen legden hunne coloniën niet, zooals de Grieken, in onbewoonde plaat
aan, doch zonden ze naar bestaande steden,-sen
oorspronklijk met het doel om als bezetting der
pas veroverde stad den vijand in 't oog te hou
nieuwe vergrooting van gebied te ver -den
Bij dit krijgskundig doel kwam spoedig-zekrn.
een ander, namelijk om oproerige, arme burgers
op deze wijze te verzorgen en de rust van Rome
te bevorderen. Eindelijk stichtte neen sedert Sulla
coloniën van krijgslieden, om aan oud -gedienden
een vaste woonplaats en onderhoud te verschaffen,
waarbij groote wreedheid en geweld tegen de
vorige bewoners gepleegd werden. Deze instel ling was een voornaam middel om het romeinsche
volk in alle landen te verbreiden en aan de romeinsche taal en heerschappij de overhand te
verzekeren. -- I)e coloniën werden met bijzondere
plegtigheden onder bepaalde leiders (triumviri
colouuiae deducendae, ook septemviri, ja zelfs vigintiviri) heengevoerd en kregen een regeringsvorm, geschoeid naar dien der moederstad en overeenkomstige overheden (z. m a g i s t r a t u s 7n u n i-c ij ales). Volgens de regten der inwoners waren
de coloniën a) civium Iiomanorum, b) coloniae La•tinae, z. .Latium. De laatste hebben de coloniën van rom. burgers geheel verdrongen. Nog
moeten genoemd worden coloniae juris Itolid, dat zijn zoodanige coloniën, aan welke in
de provinciën gelegen bij wijze van uitzondering
die regten waren toegestaan, welke die van Italië
ten opzigte van vrijdom van belasting enz. bezaten, z. jus I t a l i c u 9n. In den tijd der keizers
werden in den regel slechts coloniae militares aan
laatste was Verona, door keizer Gal--geld.D
fienus, 265 n. C.

Colophon, Koko?tuv, d. i. spitse, belangrijke
stad van het ionisch verbond in Klein-Azië, aan
het kleine, ijskoude riviertje Hales, 2 mijlen van
(Ie caystrische golf, waaraan haar haven N o t i u m
lag (XEN . HELL . 1, 2, 4. Liv. 37, 26.). Zij was
beroemd zoowel door hare zeemagt als door hare
ruiterij (van daar het spreekwoord KoXocpcuva
i7rtTd}Fvacb, een zaak haar beslag geven, er de laat
aan leggen). C. wordt onder de geboorte-stehand
Homerus genoemd, en was de ge--stednva
boorteplaats van Mimnermus, Hermesianax, Nic.ander. Niettegenstaande zij meermalen werd ver
koning Gyges (HDT.-overd, nlyisch
1, 14.), door de Perzen in den peloponnesischen
oorlog (THUC. 3, 34.), door Lysimachus (die de
bevolking naar Ephesus verplaatste), door de zeeroovers (CIC. DE LEG. MAN. 12.) , bleef de stad
toch vrij belangrijk en verkreeg van de Romeinen
vrijdom van belastingen (Liv. 28, 39.). Onder de
voortbrengselen is het colophonium, Tíaaa KoXocpuavta, resina C., bekend. -- Zeer digt in hare
nabijheid la; C I ar u s (KXvIpos) beroemd door
rijn tempel van Apollo met een orakel.
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Colossae, KoXoaaaí, aan de rivier Lycus,
was volgens Herodotus (7, 30.) en Xenophon
(ANAB . 1, 2.) een der aanzienlijkste steden van
Phrygië, later verviel zij geheel en is slechts in
herinnering gebleven door den brief van den apostel Paulus aan hare inwoners.
Colossus, z. beeldhouwers.
Coluin, een zeef of doorslag, gewoonlijk van
metaal, roet kleine openingen voorzien om vloei stoffen af te klaren, inzonderheid den wijn.
Columbarium, 1) duiventil; 2). het binnenste van een grafkelder, die met zijne menigte
nissen (loculi, lesti, solia), niet ongelijk was aan
een duiventil, z. s e p u l c r u m.
Coluinella, L. Junius of Julius Mod e r a t u s C., geboren te Gades, leefde onder
Nero omstreeks 50 n. C., hield zich een tijd lang
in Syrië op en stierf waarschijnlijk te Tarente.
Zijn werk over den landbouw (de re rustica), in
12 boeken (waaronder het 10. over den tuinbouw,
in hexameters) is in sierlijk rhetorischen stijl,
vloeijende taal met kennis en doorzigt geschreven. Buitendien bezitten wij nog van hen► , mis
uit een vroeger gemaakt, doch verloren-schien
oeconomisch werk in 4 boeken, eene verhandeling
over boomkweekerij, de arboribus.
Columna, gr. ar IiXi of aT^1^oy, ook xíwv,
een zuil, oorspronklijk slechts tot nut, een stut of
pilaar om een dak te dragen, meest uit ruwe
boomstammen, of uit ongehouwen steenblokken,
die eerst langzamerhand een schooner vorm
verkregen. Tot een naar de regels der kunst
vervaardigde zuil behoorden a) het voetstuk,
de basis, ook airs(p s, bestaande uit een onder
plinthus, wrong, torus of cpóXtXo; en een-lag,
tweeden wrong ; b) de s c h a c h t, az&7ro;, du
x(ovo;, in een bepaalde verhouding naar boven
afnemende ; c) het kapiteel, capitulum, xspuXr1,
i7t&xpavov, waarop de balken (trabeatio) rustten.
Sonis was onder de basis nog een laag, a-ruÀo1*ltri;. Allengs werden de zuilen een bijzonder
sieraad van praalgebouwen, ook werden zij later
dikwijls alleen staande opgerigt en soms tot een
aanzienlijke hoogte, ter eere van uitstekende mannen. Overdragtlijk werd de naam ook gegeven

aan steile rotsen en klippen, inzonderheid aan
vooruitstekende voorgebergten, b. v. de uiterste
Z. westelijke punt van Italië col. Rhegia, de voorgebergten Calpe en Abyle, die tegenwoordig de
straat van Gibraltar vormen, coluninae Herculis.
In Rome stonden zulke columnae, ook pilae geheeten, voor den in de een of andere hal opgeslagen winkel (taberna) van een boekverkooper,
waaraan de bekendmaking van nieuw uitgekomen
boeken bevestigd werd; verg . HOR. SAT . 1, 4, 71.
EP. 2, 3. 373. — In de bouwkunst komen vijf

verschillende zuilenvormen voor: 1) de dorische,
edel en deftig, met een eenvoudig capiteel, een
gladden hoofdbalk, architraaf, en in het fries bij
afwisseling triglyphen (voorstellende de hoofden
der balken en de laatste sporen aanduidende van
de door de zuil ligchaamlijk voorgestelde kracht)
en metopen (in vierkanten vorm). 2) De ion is e h e heeft een met krullen versierd kapiteel, is
rijzig en schraal, en volgens Pausanias reeds
sedert 658 v. C. in gebruik, hoewel in het
eerst slechts binnen in de huizen, sedert Pericles
ook daar buiten. 3) De C o r i n t h i s c h e, ongetwijfeld de prachtigste en sierlijkste, hoewel in min-

der natuurlijke bouworde, uitmuntende door ge-
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paste verhoudingen en kunstige versieringen ; vooral bekoorlijk om haar kapiteel, een groote ronde
vaas met een vierkant op de hoeken ingedrukt
deksel, dat van onderen met twee kranten, elk
van 8 bladeren (meest acanthus) omwonden is,
waarachter vier steelen, ieder twee kleinere bladeren
opsteken. I)e ledige tusschenruimte wordt door
bloemwerk en andere arabeskenversieringeu aangevuld. De beide stukken van het kapiteel heetten
xc.arxDo;, kelk en c uxo;. Als oudste model dezer
bouworde wordt de tempel van Athene te Tegea
door Scopas (396 v. C. gebouwd) vermeld. 4) De
r o m eiin s c h e of zaamgestelde (composita), eene
overladen ontaarding der Corinthische; het kapiteel
namelijk vereenigde de ionische en Corinthische
orde. — 5) 1)e t o s c a a n s c h e of etruscische met
de uitdrukking van kracht en eenvoud, zoodat zij
zelfs rustica genoemd wordt, dewijl zij in ver
hoogte een betreklijk dikke-houdingvare
schacht had, en weinige maar sterke leden. — Als
afzonderlijk staande zuilen in het oude Rome worden, vermeld : a) die van A n t o n i n u s, door den
senaat uit graniet opgerigt en in 1704 teruggevonden;
b) die van Marcus Aurelius uit wit marmer,
door den paus Sixtus V. hersteld en aan den
apostel Paulus gewijd; c) die van T r a j anus de
fraaiste van allen en nog op haar plaats staande,
uit 34 stukken wit marmer, 117 voet hoog met
haar voetstuk, van binnen hol en niet een wenteltrap van 184 treden voorzien. De van buiten
aangebragte reliefs vertoonen 2500 menschlijke
gedaanten uit den dacischen krijgstogt; d) die van
C a e s a r met het opschrift Parenti patriae op het
forum, 20 voet hoog, uit numidisch marmer, na den
dood van Caesar door Dolabella vernield, wat Cicero prijst (PHIL. l , 2, 5.) ; e) Ma en ja, , een
sterke zuil, waar een balkon op rustte, voor het
huis van haren bouwmeester Maenius, waarbij de
strafoefening van slaven, dieven en schuldenaars
plaats had, waarnaar zulke misdadigers coluninarii
heetten; f) r o s t r a t a met de bekende scheepsnebben van Duilius; g) b e ll i c a, voor den tempel van
Bellona aan de carmentalische poort, waar de constil de oorlogsverklaring tegen vijandige volken
plagt uit te spreken.
C otuthus, z. epos.
Coma. De Romeinen droegen het haar afgeschoren, alleen in rouw liet men het groeijen, z.
l u c t u S. In de winkels der barbiers, tonsores,
werd baard en haar geschoren.
Comáaa, z. Cappadocia.
Comes, 1) iemand die de hoogere ambtenaren in de provincie vergezelde, en later de keizers; 2) sedert Constantijn den G. werd comes
een titel voor al de hof- en staatsbeambten, al
behoorden zij ook niet tot het keizerlijk gevolg.
Zelfs de in de provinciën geplaatste krijgsbevelhebbers kregen dien naam.
Comiuïus, 1) uit een plebejisch geslacht,
diende in het jaar 178 v. C. als centurio in Spanje
en sloop vermomd de belegerde stad Carabis binnen, om den inwoners het berigt te brengen, dat
de consul Gracchus hen zou ontzetten (LIv. 41,
3.). — 2) P. en L. C o m i ni u s 2 broeders,
klaagden in 't jaar 66 v. C. den gewezen tribuun Cornelius van majesteitschennis aan, moesten echter
voor geweld wijken en de vlugt nemen. Bij een
later vernieuwde aanklagt werd Cornelius door
Cicero verdedigd. De redevoering van P. Cominius wordt zeer door Cicero (BRUT. 7 8, 271.)

geprezen, als ook door Asconius, in wiens tijd zij
nog bestond.
Comissatio, een drinkgelag, dat na de
coma of hoofdmaaltijd gehouden werd. Zulke gelagen duurden diep in den nacht en stonden in
een slechten naam, daar het er zeer luidruchtig,
erg soms wild toeging.
Comites, z. c o in es.
Coirnitia, de gewone romeinsche volksvergaderingen, waarin het volk zijne oppermagt uitoefende, de senaat had slechts het regt om de zaken
die aan de beslissing van het volk moesten onderworpen worden, voor te bereiden en om te besluiten in zaken van binnen- en buitenlandsch bestuur, de overheden moesten zorg dragen voor de
uitvoering van de besluiten door het volk en den
senaat genomen. 1) (Jo m i t i a c u r i a t ct, zoo geheeten naar de 30 curiën der oude burgers of patriciërs,
die onder de koningen tot op Servius Tullius de
eenige burgers waren, z. curia en p a t r i c Ii.
I)eze comitiën kozen de koningen en ambtenaren,
bekrachtigden of verwierpen de wetten, beslisten
in zaken van hooger beroep en waren in dit opzigt de hoogste regter, gaven aan de gekozen
overheden het imperium en wijdden hen tot hun
ambt in, zonder hetwelk de overheden dit niet
konden aanvaarden, eindelijk hadden zij grooten invloed op de familieaangelegenheden der curiales. Zoo werden onder anderen in deze comitiën de testamenten gemaakt, adoptiën voltrokken
en de daarmede verbonden sacrorum detestatio (z.
a.). Door Servius Tullius verloren deze comitiën
een groot gedeelte hunner bevoegdheid en behielden slechts : 1) de beslissing in de genoemde familieaangelegenheden, 2) de opdragt van het imperium en van het jus auspiciorum door de lex curiata
de imperio, 3) de bekrachtiging der in de comitia
centuriata genomen besluiten, welk regt insgelijks
weldra te niet ging en slechts door den senaat
werd uitgeoefend. Vroeger was de koning voorzitter, later de consuls, praetors en dictators. De
stemming geschiedde bij curiën; tegen het einde
der republiek werden de 30 curiën door 30 lictors
vertegenwoordigd, in de 3. eeuw van het tijd
(Ier keizers verdween het laatste spoor dezer-vak
vergaderingen. -- 2) Comitia cen t uriata, zoo
geheeten naar de 193 centuriën, waarin Servius
Tullius de geheele burgerij van patriciërs en plebejers verdeeld had, z. c e n t u r i a. Het kiezen der
overheden, de wetgeving, en de hoogste regtspraak in geval van hooger beroep, misschien ook
de beslissing over oorlog en vrede, was door Ser
deze door hem ingestelde comitiën-vi.usTlop
overgebragt. De genoemde regtspraak breidde
zich later uit tot eene algemeene hoogste beslissing
in strafzaken (door de lex V a l e r i a en die der
XII tafelen). Zonder bekrachtiging van den senaat had geen besluit der comitiën verbindende
kracht, doch deze bekrachtiging werd meer en
nicer eene bloote formaliteit. I)e vergaderplaats
was de campus Martins, het voorzitterschap werd
door de hoogste overheden, ook door de lutes-reges bekleed. 1)ezen hadden het regt om aan het
volk de vraag voor te stellen (rogatio geheeten) :
velitis, jubeatis Quirites, b. v. bellum indici en dergelijke, waarop het stemmen der centuriën begon
en zoo lang werd voortgezet, tot dat er een
meerderheid verkregen was, wat zeer dikwijls reeds
plaats had nadat de ridders (18 centuriën) en de
eerste klasse (80 centuriën) hunne stern hadden
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uitgebragt. Oudtijds stemden de burgers mondeling, geheel te niet, als onbestaanbaar niet de . uw
later schriftlijk (per tabellas, met stemtafeltjes). Bij
wetgevende comitiën schreef men A. d. i. neen (antiquo
ik ben voor het oude) of U. R. d. i. ja (uti Togas, zoo
als gij voorstelt); bij verkiezingen schreef men den
naam van den candidaat op liet stemtafeltje; bij
regtszaken schreef men A. d, i. absolvo (ik spreek
vrij) of C. d. i. condenino (ik veroordeel); z. din
ir ibitor en praerogativa.---3) Comitia tributa
verkregen hun naam van dc plaatselijke tribus,
waarin Servius Tullius stad en land verdeeld had,
z. tribus. Dientengevolge hadden alle in de tri
opgeschreven burgers het regt om deze comi--bus
tiën bij te wonen, dus zoowel plebejers als patri-

ciërs, al nadat zij tot de een of andere tribus behoorden, terwijl de comitia centuriata naar den
census geregeld waren. Daar echter de patriciërs
in de comitia tributa weinig of geen inv loed had-

-narchie.
Comitia ealáta, Gloor de priesters opgeroepen en daarnaar (ca/are) geheeten. Hier had
plaats 1) de inhuldiging der famines en van den
rex sacrorum, 2) de sacroruiu detestatio (z. a.), 3)

het maken van testamenten. Waarschijnlijk waren comitia Galata niet anders dan coin. curiata.
Commagéne, %ou E^.n lrivrl, liet noordelijk
gedeelte van Syrië, z. a.
Commeãtus is het verlof dat de soldaten
bij sommige gelegenheden kregen, hetzij ter ver
aangelegenheden, hetzij-rigtnvaodzklje
ook tot genoegen en uitspanning (TAC . AGR . 5.).
Van deze instelling werd langzamerhand misbruik
gemaakt en zij werd zoodoende een bederf voor dc
romeinsche krijgstucht (TAG. HIST. 1, 46.), doordien
de centurio's er een soort van geldwinning
van maakten en iederen soldaat, die nog iets bezat, door slechte behandeling en allerlei streken
dwongen, om zich ten minste voor eenigen tijd
door het koopen van verlof van die plagerijen te bevrijden ; anderen, die het geld daartoe niet bezaten, zochten het zich op de een of andere wijze,
door roof en plundering of door een vrijen sol
diensten (servilibus ministerais) te-datoner

den, bezochten zij deze comitiën zelden. In den
beginne hadden zij slechts plaatselijke aangelegen lieden te behandelen en te beslissen, b. v. het tri
werving van soldaten, gemeenschaplijke-butm,
bouwwerken enz. Van lieverlee kregen zij meer
invloed, terwijl de volkstribunen tuk op veranderingen steeds voorwaarts streefden en allengs aan
de tribus den volgenden uitgebreiden werkkring wis
te verschaffen : 1) de verkiezing der mindere-ten ver schaffen, wat hun ook zonder straf met medeambtenaren, zooals der volkstribunen, aedilen en weten van de centurio's meestal gelukte. Dikquaestors, XX ICI viri, tribuni aerarii en a., als wijls slenterden zij dan gedurende den tijd van
ook der priesters en der buitengewone praefecti an- hun verlof in het leger rond en keerden als vol
nonae, duumviri navales, triumviri coloniae deducendienst terug ; en daar-maktelgoprsind
clae en a. 2) De wetgevende bevoegdheid was ieder op zijn beurt in het leger hiervan gebruik
vroeger beperkt tot plaatselijke belangen der gemeente, doch later strekte zij zich tot de gewigtigste aangelegenheden uit, die door de tribunen aan het volk voorgesteld en dan aan den
senaat ter goedkeuring of verwerping werden onderworpen. Dit ongemerkt ingeslopen regt van
initiatief werd door de lex Valeria bekrachtigd:

maakte, werd hun de oude strenge tucht lastig,
en sloegen zij over tot oproer en burgeroor log.

werden ook voorstellen van wet over i lgemeene
staatsaangelegenheden door den seiaat aan de
tribus gedaan, in plaats van aan de centuriën, en
werden aldus tot plebiscita bekrachtigd. 3) 1)e
regtspraak was in 't eerst zeer beperkt, en bepaalde zich tot de bevoegdheid om hen, die
volkstribunen beleedigden, te dagvaarden en te
straffen. De volkstribunen breidden deze regtspraak steeds verder uit; de gewone straf echter
was geldboete, m u l t a (z. a.). liet voorzitterschap
hadden de tribunen en aedilen of met hunne toestemming de consuls; het stemmen geschiedde
volgens tribus. Bij het verkiezen van priesters
werden slechts 17 tribus opgeroepen. Eene groote
verandering werd bij de comitia centuriata ingevoerd, toen het aantal tribus tot op 35 gebragt
was; men smolt namelijk de centuriën met de tribus in een, om de comitiën meer democratisch te
maken. De burgers van elke tribus werden vol
klassen in 2 helften gesplitst, seniores en-gens5
juniores, zoodat elke tribus 10 centuriën bevatte

't bijzonder droegen dezen naam de jaarboeken
der oude pontifices, die in den gallischen brand
verloren gingen. Later werd het ook de naam
voor uitvoerige uitlegging en verklaring van een
schrijver, in tegenstelling van de korte scholiën.
Commereïuin, Chet regt om streng-romeinsch
eigendorp te verkrijgen en over te dragen, 't welk
slechts de coin . bur ger kon uitoefenen. Later gaf
men dit zegt zoowel aan afzonderlijke peregrini
als aan geheele gemeenten, z. L a t i u ira.
Commius werd door Caesar tot vorst der
Atrebaten aangesteld en naar Britannië gezonden,
om de bewoners tot onderwerping op te eischee

Otho maakte aan dit geven van verlof daardoor
een einde, dat hij aan de centurio's een jaarlijk sche toelage gaf, wat later een vast gebruik werd;
verg. vacatio en beneficiaries.
Commentaxii, ook conimentaria, overeen
ut quod tributirn plebs jussisset, populum teneret,
grieksche
of-komstigeh
mits dat de senaat en de comitia curiata of een u;:oJ_ v Iw.. en het fransche mémoires, ons gedenk
er in toestemden. De lex Publilia en lex-turia
algemeen elk in losse trekken-schriften;'
Hortensia vernieuwden en versterkten de lex Va ontworpen geschrift, een schets, een uittreksel, van
zoodat de conzitia tributa van toen af zelf-leria, daar een protokol, ook een dagboek met merk
wetgevende magt bezaten. Meermalen-standige
voorvallen uit eigen levenservaring. In-wardige

. B. G. 4, 21.). Flij geraakte in gevangen
waaruit Caesar hem bevrijdde, dien hij ook-schap,
op een tweeden togt vergezelde Om zijnent wil
stond Caesar aan de Atrebaten vele gunsten toe
(t. a. p. 6, 76.). Doch toen geheel Gallië opstond
schaarde hij zich aan de zijde zijner landslieden
en vocht bij Alesia (6, 76.) en later, hoewel ongelukkig, in België tegen de Romeinen. Een po(2 van de eerste klasse, 2 van de tweede enz.), ging van Labienus om hem te vermoorden misde 35 tribus dus gezamenlijk 350 centuriën. — lukte. In 't jaar 51 v. C. riep hij germaansche
Onder de eerste keizers verloren de comitiën hulp in, doch moest na verscheiden nederlagen de
hunne oude regten en gingen na twee eeuwen vlagt nemen. Later onderwierp hij zich in zoo
(CAES
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verre, dat hem eene bepaalde woonplaats werd
aangewezen, doch moest hij ook van hier weder
de wijk nemen en wel naar Britannië.
Commodatum, een leencontract, waarbij
een voorwerp aan een ander om niet ten gebruike
werd afgestaan onder voorwaarde van ongeschonden teruggaaf.
Commodus, L. Aelius Aurelius, zoon
van Marcus Aurelius, geboren uit Faustina den
31. Aug. 161 n. C., ofschoon anderen hem tot
een zoon maken van Faustina en een gladiator
(LAMPR COMM. 1.). Toen hij 14 jaren oud was,
nam zijn vader hem mede naar Duitschland, vervolgens naar het Oosten en hield hem gedurende
zijn togt tegen Avidius Cassius bij zich (t. a. p. 2,
22). In 't jaar 178 getrouwd, volgde hij 2 jaren
late: zijn vader op en na gedurende zijn laatste
verblijf in Duitschland een schandelijken vrede
gesloten te hebben, keerde hij van daar onmiddellijk naar Rome terug, gaf zich hier geheel en
al aan zijne gemeene lusten over en liet aan zijne
neiging tot wreedheid den vrijen teugel (t. a. p.
3.). Zijn gunsteling Anterus werd wel vermoord,
doch een ander Perennis nam diens plaats in, die
tot aan zijn dood (186) over den keizer en het
rijk den baas speelde, terwijl Commodus zich inzonderheid aan zijn hartstogt voor het spel overgaf, waarbij hij groote sommen verkwistte, terwijl
hij zich tevens niet ontzag zelf als gladiator op te
treden (HERODIAN. 1, 15. LAMPR. COMM. 8.). Perennis werd als minister door Cleander opgevolgd.
Eindelijk was de maat zijner onmenschlijke daden
vol. Toen hij in het begin van 193 weder ver
edele mannen ter dood had veroordeeld,-scheidn
werd hij zelf vermoord, terwijl het volk zijne
woede zelfs aan zijn lijk koelen wilde (LAMPR.
COMM.

17.).

Comoedva, van xcuµos en wárl, vreugdelied,

blijspel, heeft denzelfden oorsprong als het treur spel, hoewel wij van het ontstaan van beiden
geene volledige en zekere kennis dragen. Bij de
feesten van Dionysus, voornamelijk bij den wijn
verzamelde zich het landvolk ter eere van-ogst,
Dionysus. Vrolijke, uitgelaten liederen vol scherts
en spot maakten een hoofdbestanddeel der feest
uit, waarbij men allerlei andere grappen-vierng
vertoonde en inzonderheid de voorbijgangers met
plagerijen lastig viel. Belooning voor de liederen
was een zak met wijn gevuld. Uit deze feest
zou de comedie in Grie--vierngpotsmakj
kenland ontstaan en allengs tot een dramatische
dichtsoort ontwikkeld zijn. In Attica noemt men een
zekeren S u s a r i o n (z. a.) die 580 v. C. leefde, als
haren stichter. Evenwel zou zij reeds vroeger bij
de Megarensers, wier dartele vrolijkheid en spotlust bekend was, en wier vrijere staatsregeling
hiertoe allezins medewerkte, inheemsch geweest
en tot een zekeren trap van ontwikkeling gekomen zijn, al moge men het dan ook niet veel
verder gebragt hebben dan tot eenige geïmproviseerde snakerijen en aardigheden. Deze dorische comedie werd ook in Sicilië vooral door E p i c h a r mus
(z. a.) beoefend. Hij nam de onderwerpen zijner
stukken uit de mythologie. Men prijst hem om
zijne vindingrijkheid, zijne grappige tooneelen en
verrassende contrasten. Welligt ontleende Susarion haar van de Megarensers en bragt haar naar
Attica. Evenwel schijnt zij eerst in 528 v. C.
daar algemeen bijval gevonden te hebben. In de

scheidt men gewoonlijk drie tijdvakken : 1) do
oude c o in e d i e (rj dpyaia bloeide tot op
den tijd van Athene's onderdrukking door de 30
tyrannen (404 v. C.). De voornaamste dichters
dezer soort waren: Cratinus, Crates, Eupo-

lis, Pllerecrates, Phrynichus, en voornamelijk Aristophanes, van wiep alleen wij nog
volledige stukken bezitten, waaruit men den aard
dezer dichtsoort kan leeren kennen. Elke zwak
ieder zedelijk gebrek, iedere staatkundige-heid,
verkeerdheid en verderflijke rigting, ook in de
aanzienlijkste en hoogstgeplaatste mannen werd
gehekeld en aan den spotlust prijs gegeven. Zelfs.
heroën en goden werden niet gespaard, maar in
hunne zwakheden en belagchelijke zijde voorgesteld, Eerzuchtige, ongeschikte veldheeren, onrustige, aanmatigende demagogen, bespotlijke wijs
dichters en rede -gernvdflijksophten,
werden onder hun eigen naam en met een-nars
welgelijkende voorstelling van hunne uiterlijke gedaante, door middel van bepaald daarvoor gemaakte maskers, ten tooneele gevoerd. Niemand
bleef verschoond die den geesel der bespotting
scheen te verdienen. Wel werd de voorstelling
daarbij dikwijls tot een caricatuur. Lage beeld
vergelijkingen, vuile kluchten-sprakengm
en uitdrukkingen zijn juist niet zeldzaam. De comedie van Aristophanes heeft over 't algemeen
een openbaar karakter, alle betrekkingen van 't
openbare en bijzondere leven komen meedogenloos gehavend aan het licht en voor de oogen
van het publiek. Als een volmaakten tegenhanger van de tragedie kan men de comedie het
best begrijpen. In de tragedie vertoont zich de
hooge ernst der poësie, zoowel in de onderwerpen
als in de voorstelling en behandeling. Beide schilderen
denkbeeldige toestanden. De comedie stelt de menschen en hunne aangelegenheden ook als idealen voor,
maar in een tegenovergestelder_ zin als de tragedie,
namelijk in hunne laagheden en verkeerdheden.
En gelijk in de tragedie in elk opzigt eene harmonische eenheid heerschen moet, zoo mag de
com. zich in eerie chaotische verscheidenheid bewegen, de meest bonte tegenstellingen en strijdig heden opdisschen, zich allerlei willekeur veroorloven, daar het geheele stuk enkel een grooto
klucht zijn moest, die weder een geheele wereld
van afzonderlijke kluchten bevatte. Hieraan is
het groote gebrek aan vorm in de stukken toe te
schrijven, die geheel zonder een vast plan en zon
eenheid zijn bewerkt, als ook de menigvuldige-der
overtredingen van zedelijkheid en welvoegelijkheid.
Hierbij moet men echter niet vergeten, dat de
ouden over zekere zaken geheel anders dachten
dan wij en omtrent vele punten der zedeleer veel
vrijere denkbeelden dan wij hadden, terwijl daar
dartele uitgelatenheid der Dionysus--enbovd
feesten de banden der dierlijke driften dikwijls
slaakten, waarin zedelijkheid en welvoegelijkheid
ze anders gekluisterd hielden. Die feesten waren
eene wezenlijke vastenavondvreugde, die aan alles
den vrijen teugel liet en ook aan de comedie
eerie onbeperkte vrijheid toestond. Eindelijk is het
den dichters er nooit om te doen geweest, om
slechts door zedelooze kluchten en potsen de lach
menigte in beweging te brengen, veel -spiernd
vertoont zich zelfs in de dolste uitgelatenheid-er
nog eene zedelijk ernstige zijde. -- De taal der
oude com. is het zuiverste attisch, zoowel in

geschiedenis der kunst van liet blijspel onder- den dialoog als in de koren, die hier even als in

Compensatio-- Concilium.
de tragedie voorkomen, slechts geene a tdaeµa,
d. i. gezangen tusschen de afzonderlijke bedrijven.
Het koor bestond uit 24 personen, die dikwijls in
2 halve koren gesplitst waren. De dans van het
koor in de comedie was de zoogenaamde iópó ^c,
die in zijne bewegingen en sprongen dartel en
ongebonden, ja ook soms ongepast en onkiesch
was. Eene bijzonderheid vats het koor in de com.
was ook de parabasis (irae l c wt;, z. a.). Over het
costuum der oude com. z. tooneelspelers.
Deze soort van comedie werd tegen het einde
van den peloponn. oorlog, vooral door Lamachus
in hare vrijheid beperkt. -- De middelbare
c o m e d i e (rl l.É6rl xwpi.t ka) is eigenlijk slechts
de overgang van de oude tot de nieuwe. De
vroegere bespotting en beschimping van werk
naam genoemde aanzienlijke personen-lijkemt
en magthebbenden in den staat hield op ; in hunne
plaats kwamen wijsgeeren, dichters, bijzonder
treurspeldichters, ook personen van liet gewone,
dagelijksche leven: handwerkslieden, boeren, soldaten, tafelschuimers, hetaeren en andere van dien
aard. Ook de uiterlijke pracht en sierlijke uit
werden minder, de koren vielen weg.-rusting
Daarentegen werd er in de handeling en voor
een kunstmatig plan en ontknooping ge--steling
bragt, en de personen werden in grootti verscheidenheid ten tooneele gevoerd. De taal kwam ook
den toon van het dagelijksche leven meer nabij,
maar bleef toch steeds nog zuiver en sierlijk.
Dichters van deze soort waren behalve nog Aristophanes in zijn Plutus, A n t i p h a n e s en A l e x i s. -De nieuwe comedie ( u xwi.) eindelijk
was nog meer gematigd, eerbaar en kunstmatig.
Het staatkundige en openbare leven verdween geheel van het tooneel, daarentegen werden karakterstukken opgevoerd. Een knoop werd er in gelegd en op liet slot ontwikkeld, zoodat de nieuws
toeschouwers daarop gespannen-gierhd
bleef. De kunst bestond daarin, om een karakter
juist naar het leven te schilderen, goed vol te
houden en daarbij een zamenhangend plan te
volgen. De karakters en personen, die bij voor
vertoond werden, zijn dezelfde, die wij ook-keur
bij Plautus en Terentius aantreffen : leno perjurus,
ccon.ator fervidus, servulus call/dus, arnica illudens,
sodalis opitulator, miles proeliator, parasitus edax,
parentes tenures, meretrices procaces. Een koor
kwam natuurlijk niet meer te pas, daar het reeds
uit de middelbare was weggevallen. Bij de Rorneinem ontstonden de eerste proeven eener comedie volgens Livius (7, 2.) in het jaar 363 v. C.,
uitgelokt door het uitbreken eener pest, daar men
onder andere middelen om den toorn der goden
te verzoenen, ook ludi scenici vertoonde en daarvoor

tooneelspelers uit Etrurië ontbood. Deze vertoonden een soort van mimischen dans zonder zang,
wat de Romeinen eenvoudig navolgden en bij zich
invoerden. In 't jaar 240 v. C. vervaardigde
Livius Andronicus, een grieksch vrijgelaten slaaf
(z. a.), ongetwijfeld naar grieksche voorbeelden
een ordelijk stuk, bij welks voordragt en vertooning een fluitspeler hem begeleidde. Bij het opvoeren van zulke stukken, vertoonden jonge Roineinen nog de oude scherts en potsen, die later
door de Atellanen verdrongen werden, toen deze
als een soort van naklucht in hare plaats kwamen (z. exodiunt en fabula). De oudste,
kunstmatigste comedie der Romeinen was eene
navolging der nieuwe grieksche; Plautus en Te-
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rentius, uit wier stukken wij haar alleen kennen,
gingen hierbij echter reeds wat zelfstandiger te
werk, hoewel ook bij hen de grieksche modellen,
Menander, Diphilus, Philenion te herkennen zijn.
Naevins deed eene proeve om de oude attische
comedie in te voeren, en tastte aanzienlijke Romeinen vrijmoedig aan, doch moest voor deze poging;
met gevangenis boeten, en zoo werden anderen
hiervan afgeschrikt. De onderwerpen der romein
zijn steeds aan het huislijke en-scheomdi
burgerlijke leven ontleend, nooit bezat zij een
openbaar en politiek karakter. Daartoe stond
zij bij den staat en het openbare leven te laag
aangeschreven; nooit was zij, zoo als te Athene,
eene staatsinstelling. De belangstelling der toeschouwers werd geboeid door het ingewikkelde
der handeling en de verwachte ontknooping, die
meestal op eene herkenning of een huwelijk uit liep; de karakters zijn tamelijk gelijkvormig en
eenzelvig. De deden eener romeinsche comedie
waren prologus, een soort van voorafspraak, die
gewoonlijk den inhoud van liet stuk opgaf met
aanbeveling er van aan het publiek, diverbium, de
zamenspraak, en canticuin, een zangerige alleen
onder begeleiding van de fluit (z. a.).-sprak
Zij had geen koor. De comedie die eene navol
zeden-ginvaderkschwmtgie
en levenswijze heette fabula palliate; de stukken
waarin romeinsche zeden, levenswijze en kleederdragt voorkwamen, waren fabulae togatae. Over

het costuum z. tooneelspelers.
Compensatio, delging eener schuld door
een gelijksoortige tegenvordering, die bij de actiones bonae idei van zelf plaats vond terwijl zij bij
de actiones strictijuris slechts dan kon toegepast
worden, wanneer zij in de procesformule was opgenomen.
Comperendinatio heette de verdaging
van de regterlijke uitspraak tot op den derden dag
(dies perendius), die zoowel door partijen als door
den regter kon bepaald worden. De comperendinatio werd ook op criminele processen van toepassing gemaakt en de tweede termijn heette zelfs
;

comperendinatio.

Compitalia, z. L a r e s.
Compluvium, z. imp luvium.
Compromissum heette de overeenkomst
tusschen liti ;erende partijen, om zich aan de uit-

spraak van een door hen te kiezen scheidsregter
(arbiter) te onderwerpen, met bedinging caner
geldboete voor den weerspannige.
Compsa, stad der Birpini in Samnium aan
de bron van den Aufidus, t. Conza (LIv. 23, 1.
24, 44.).

Comum, Kwµov, stad in cisalpijnsch Gallië,
t. Como, aan het lacus Larius (meer van Como)
door de Romeinen, inzonderheid door Caesar, tot
een bloeijende colonie gemaakt (6000 colonisten),
welke tevens tot een voorpost diende tegen de
Alpenbewoners. Beroemd was de stad door hare
ijzerfabrieken. Het was de geboorteplaats van den
jongen Plinius (LIv. 33, 36. PLIN. EP. 1 , 3.).
Conelta, z. drinkgereedschap.
Coneilum, 1) in 't algemeen elke bijeen
Vergadering van het rom. volk, en-komst.2)
wel slechts van een gedeelte, b. v. van de patriciërs of van de plebejers afzonderlijk, in tegen
comitia. 3) Bijeenkomst van volken-stelingva
Cu steden, welke in een verbond vereenigd waren,
ook van steden eener provincie. Zulke bondsver-

23()

Concio—Conon.

Confessie heette de bekentenis van den
gaderingen hielden de Latijnen, Etruscers, Samniten enz. om over gemeensehaplijke belangen te aangeklaagde of beschuldigde. Door confessio was
een civiel proces geëindigd, zonder dat eene re( beraadslagen.
Concio, eene door een overheid bijeengeroe- terlijke uitspraak noodig was, doch in criminele
pen vergadering van liet volk, om hun voorstel zaken was ook na de bekentenis een vonnis noodaan het volk te doen, in tegenstelling van de co- zaaklijk.
Confluentes, stad aan de zamenvloeijing
initia, waarin de zaak beslist werd. De conciones
werden voor de eomztia gehouden, om voorstellen der Mosella en Rijn, t. Coblenz, in Beneden -Gervan wet aan te bevelen of af te raden (suadere, manië.
Congins, een maat voor vioeistoffen, die 6
dissuadere), ook om het volk van het eindigen
eens oorlogs en andere zaken berigt te geven. sextarii en 72 cyathi bevatte. De congius in
Alle overheden mogten conciones houden, het Dresden aanwezig bevat 3 3 5 kan. 8 congii gaan
meest echter deden het de consuls en volkstribu- er op een amphora (z. a.).
Conjuratio, heette oorspronklijk de gemeen nen. De plaats was willekeurig, meestal op het
schaplijke en niet afzonderlijke beëediging der solforum.
daten bij een onverwachts uitgebroken oorlog,
Conclamatio, z. imperator, 2).
Concordia, romeinsche personificatie der tumultus, vandaar ook gebruikt voor de in der haast
eendragt, voornamelijk van de onderlinge eendragt gehouden werving van krijgsvolk, evocatio, onder
der burgers. Den eersten tempel beloofde haar den uitroep : qui rein publicam salvam esse vult.
Connubiunn, z. na a t r lui o n i u in.
de dictator Camillus in 't jaar 367 v. C. geduConon, Kóvwv, 1) atheensch veldheer, die
rende een strijd tusschen de patriciërs en de plebejers; na het eindigen daarvan werd hij in de zich reeds in den peloponn. oorlog onderscheidde,
nabijheid van het forum gebouwd (PLUT. CAM. 42.). en in 413 V. C. het bevel over eene vloot voerde
plet stichten van andere tempels der Concordia z. (THuc. 7, 31.). In het jaar 406 volgde hij AlciLIV. 9, 46. 22, 23. PLUT. GRACCI3. 17. Livia biades in het bevel op (JUSTIN. 5, 5, 4.) werd echwijdde een tempel aan Concordia als de huwelijks ter door Mindarus bij Mitylene geslagen, ingesloten en slechts gered door de overwinning der
(OVID. FAST. 6, 631.). Feesten van Con--endragt
cordia op den 16 Jan. en 30. Maart (t. a. p. 1, Atheners bij de argiiiusische eilanden. Toen de
639. 3, 881.). Zij werd afgebeeld als eene deftige Spartanen de atheensche vloot bij Aegospotamos
vrouw, in den linkerarm den horen des over- overvielen (405), redde hij alleen zijne afdeeling
vloeds, in de regterhand een olijftak of eene van 8 schepen door zijne waakzaamheid en ontkwam naar Cyprus (NEP. CON. 1, 2 en v. PLUT.
schaal.
Coneubina is eene vrouw uit een lagen LYS. 11.). Na de verovering van Athene bleef
stand die met een ongetrouwd man zamenwoont hij 8 jaren op Cyprus, knoopte van daar met liet
zonder gehuwd te zijn. Zulk eene vereeniging perzische hof onderhandelingen aan en ontving,
was geoorloofd, maar miste alle regtsvolgen die toen Agesilaus een inval in Voor-Azië deed, van
de perzische regering eene vloot (396) waarmede
het huwelijk had. De kinderen waren onecht.
hij in zee stak. Door de perzische satrapen niet
Condate, van gelijke beteekenis als con
een zamenloop van twee rivieren, een zeer behoorlijk ondersteund, rigtte hij evenwel weinig
algemeene celtische naam van plaatsen, b. v. bij uit en begaf zich derhalve in 't jaar 395 v. C. in
de Allobrogers aan den Rhodanus, t. Seissel, in eigen persoon naar het hof, waar het hem gelukte
het gebied der Redonen (Gallia Narbonensis), t. krachtige hulp te erlangen. Nu zeilde hij op
nieuw uit en ontmoette den spartaanschen vloot Rennes.
voogd Pisander bij Cisidus op de carische kust,
Con(Iemnatio, z. judicium.
Condietio, 1) gewone afspraak, verder aan tastte hem aan en versloeg hem volkomen. Daariedere persoonlijke-kondigeut ;2) mede was de heerschappij ter zee van Sparta, die
aanklagt, die haar naam heeft ontvangen van de zij sedert Athene's onderwerping gevoerd had,
oude legis actio per condictionen (d. i. dagvaar- weder geknakt. Conon, wier de gedachte, om
ding om op den 30. dag voor het geregt te ver zijn vaderstad te bevrijden, steeds voor den geest
hoewel de dagvaarding geheel niet meer-schijne), had gezweefd, zeilde nv, na nog eerst de grieksche
plaats vond. De condictiones hadden altijd een eilanden en steden van Klein -Azië bevrijd te heb
naar de kusten van den Beloponnesus,-ben(39),
certurn tot onderwerp d. i. een bepaalde geldsom.
Condrusi, germaansche voikstam in Gallia verwoestte die en begaf zich toen naar Athene,
Belgica, ten Z. van de Maas, ten N. 0. van de waar hij door zijne medeburgers met gejubel ontArdennen, tusschen de Treviren en Eburonen, al- vangen werd. Door den koning der Perzen rijk zoo in de omstreken van het t. Aken en in de lijk van geld voorzien, bouwde hij de muren van
Athene weer op (XEN. HELL. 4, 8, 7. NEP. CON.
provincie Luik (CAES. B. G. 2, 4. 4, 6. 6, 32.
Confarreatio, een overoude, godsdienstige, 4.). Nu zochten de Spartanen met den perzischen
aan de Sabijnen ontleende wijze om een huwelijk landvoogd Tiribazus te onderhandelen, die Conon
te sluiten en verschillende van de eigenlijke conventio door de Atheners tot hein gezonden gevangen
in manuur. De handeling had plaats in het huis van nam. Er heerscht eenige onzekerheid over zijn
den bruidegom in tegenwoordigheid van den over- verder lot, waarschijnlijk is hij echter niet ter dood
priester, den f amen Dialis, en van l 0 getuigen, onder gebragt, maar later ontsnapt en op Cyprus gestorallerlei plegtigheden, waartoe inzonderheid behoor - ven (NEP. coN. 4.). -- 2) C. van het eiland Samos
den het gezamenlijk eten van den koek (farreuin) leefde omstreeks 230 v. C., hield zich veel bezig
door het bruidspaar en het offeren van een schaap. met de waarneming der sterren en met de matheFlamines niajores konden slechts zij worden, die matische wetenschappen en was bevriend met den
uit een aldus gesloten huwelijk - geboren waren en beroemden Archimedes. 3) Leefde ten tijde
ook zelf zulk een huwelijk hadden aangegaan. Z. van Caesar en Octavianus en schreef in zuiver attisch een 50tal vertellingen (ócrlYrlan ), die onmanus, matrirnonium en diffarreatio.

Conquisitores --- Constantinus.
derwerpen van den ouden tijd, vooral van de coloniëu behandelen. Wij bezitten er uittreksels
van.
Conquisitóres, werfofficieren, presmeesters,
die bij het dreigen van een oorlog of in gevaar
tijden, zooals b. v. in den 2. pijn. oorlog,-vole
van den senaat of den magthebbende den last
kregen in de hun aangewezen plaatsen, allen die
voor de krijgsdienst geschikt waren, op te zoeken
en te pressen. Hiervan bevrijdde niet de vacatio
aetatis (z. a.) (LIV. 23, 32. 25, 5. I:IRT. B. ALEX.
2. CIC. AD ATT. 7, 21.).
Consecratie, z. apotheosis.
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3) Consilium in engeren zin beteekent een vast
collegie van 10 personen (te Rome) of van 20 in
de provinciën, die de overheid bij zekere handelingen, b. v. bij manumissiën en dergelijke ter zijde.
stonden.
Consisto>rium heette sedert Diocletianus de
keizerlijke staatsraad, die uit de aanzienlijkste mannen bestond en met den keizer over wetgeving, adrninistratie en justitie beraadslaagde. Reeds Augustus en Tiberius hadden zulk een consilium of
auditorium, en de volgende keizers bleven die gewoonte houden.
Constans, zoon van Constantijn den G. en
van Fausta, geboren omstreeks 320 n. C., werd,
13 jaren oud, caesar en verkreeg na zijns vaders
dood Illyrië, Africa en Italië, waarbij na den dood
zijns broeders Constantijn II. nog een groot deel
van bet rijk gevoegd werd. Met weinig zorg opgevoed, door vleijers bedorven, door het leger niet
geacht wegens zijne liefhebberij voor de jagt, werd
hij bij een opstand van Magnentius door zijn eigen
soldaten verlaten en op de vlugt in Zuid-Gallië
vermoord (347 n. C.).
Constantia, zuster van Constantijn den G.,
vrouw van Licinius (313 n. C.), leefde na diens
dood aan het hof van haren broeder. Toen haar
man door zijn zwager overwonnen was, was zij niet
zonder gevolg zijn voorspraak bij haren broeder. -Denzelfden naam droegen ook verscheiden naar
haar of haren broeder den keizer genoemde steden in Phoenicië, Palaestina, Cyprus enz.
Constantinna, stad in Numidië, vroeger
Cirta geheeten (z. a.) t. Constantine. In het jaar
312 n. C. werd zij aldus genoemd ter eere van
Constantijn den G.
Constantinopólis, z. Byzantium.
Constautinus, 1) C. Flavius Valerius
Aurelius Claudius, geboren den 28. Febr..
274 n. C. of te Naïsus in Moesië of te Drepanum
in Nicomedië. Van jongs af in de krijgsdienst
geoefend, werd zijne wetenschaplijke vorming
verwaarloosd. Toen zijn vader Constantius tot
caesar benoemd werd (2.2), diende hij onder
Diocletianus en zijnen mederegent of augustus,
Galerius, in hunne oorlogen in het Oosten, werd
echter door den laatste, die Constantius vreesde,
gewantrouwd en door hem, nadat Diocletianus de
regering had neergelegd (305) niet tot caesar benoemd, maar Galerius hield heen bij zich in zijn
gevolg, totdat Constantius eindelijk het ontslag
van zijn zoon doordreef, waarop deze zich in
allerijl tot zijn vader begaf en deel nam aan een
togt tegen de Pieten die een inval in Britannië
hadden gedaan (zosiM. 2, 8.). Toen Constantius
op dezen togt ziek werd, benoemde hij zijn zoon,
met toestemming van het leger, tot zijn opvolger
(306) hoewel Constantijn in 't eerst weigerde.
Op den dag van liet overlijden zijns vaders, riep
het leger hem tot keizer uit, terwijl Galerius, die
zijn spijt daarover wijselijk verborg, hem slechts
als caesar erkende. Daarop sloeg Constantijn de
Germanen aan den Rijn (EUTR. 10, 3.) en beschermde de grenzen. Aan den nu uitbrekenden
strijd tusschen Galerius en den ouden Maximianus, die zijnen zoon Manentius, welke zich te
Rome tot keizer opwierp, ondersteunde, nam de
verstandige Constantijn geen deel, hoewel Maximianus hem zelfs zijne dochter Fausta ten huwe lijk gaf. Slechts sloeg hij den loop der gebeurte-

Consentes dii, de t 2 tuscische goden,
waaruit Jnpiters raad bestond en die het tegen
wereldbestuur voerden, 6 van het manlijk-wordig
en 6 van het vrouwlijk geslacht : Jupiter, Neptunus, Vulcanus, Apollo, Mercurius, Mars, Juno,
Minerva, Ceres, Venus, Vesta, Diana. Buitendien
had Jupiter nog een geheimen raad van ongenoemde godheden. De dii consentes maakten te
zamen met de dii s e l e c t i (Saturnus, Janus, Rhea,
Oreus of Pluto, Liber, Sol, Luna, Genius) bij de
Romeinen de dii mogul uit (ten onregte bij lateren dii niajorum yentium genoemd); de dii
minores (verkeerd minorum pentium) daarentegen bevatten de dii i n d i g e t e s (inheemsche,
onder de goden verplaatste helden, zooals Aeneas,
Romulus) en dii Se m o n e s (van semi, halfgoden?)
Bij deze klassen van dii magni en minores komt,
nog een derde klasse van vreemde goden, dii
peregrini.
Consenti.a, t. Cosenza, sterke vesting, hoofd
aan de rivier Crathis. Hier stierf-staderBuië
Alarik.
Considius, 1) Q., een plebejer, volkstribuun
in 't jaar 476 v. C., deed voorstellen van een
akkerwet en klaagde den consul Menenius aan als
vermoedelijke oorzaak van den dood der Fabii in
den slag bij de Creniera (LZV. 2, 52.). --- 2) Q.
C o n s i d i u s, vriend van den praetor Verres, overigens een man van groote naauwgezetheid en
zelfstandigheid; toen ten tijde van Catilina te
Rome groot gebrek aan geld heerschte, maande
hij geen zijner schuldenaren. Eens in eene schaars
bezochte zitting van den senaat, liet hij zich tegen
Caesar uit, dat de senatoren uit vrees voor Caesar niet opgekomen waren. Op de vraag van dezen,
waarom hij het dan gewaagd had zelf te komen,
antwoordde hij dat hij te oud was om den dood
te vreezen (PLUT. CAES. 14.). -- 3) C. Considius L o n g u s verliet, om naar het consulschap
te dingen, in 't jaar 50 v. C. Africa, nadat hij
het bestuur over deze provincie aan zijn legaat
Ligarius had opgedragen. Na zijne terugkomst
had een ander zich in het bezit van Africa gesteld, waarop Considius Hadrumetum bezette en
tot 47 behield (HIKT. B. AFIE. 3 en v.). Hij bood
aan Caesar tegenstand, voerde uit Hadrumeturn
oorlog tegen hem en eerst nadat Scipio overwonnen was, trok hij met zijne schatten af, doch werd
door de hem vergezellende Africanen uitgeplunderd
en gedood (t. a. p. 93.).
Consilium, 1) een uit regtsgeleerden zanaengestelde raad, die de magistraten bij het regtspreken (consuls, praetors enz.) bijstond. Zooveel
als assessores. 2) Consilium j u d i c u in is een
afdeeling der gezamenlijke regters, die over eene
beschuldiging van misdaad uitspraak deden. Ook
de centumviri bestonden uit 4 consiliën of collegiën. nissen neet scherpen blik gade, om daarmede voor
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Constantinus.

zich zelven winst te doen. Na de vlagt van zijn
schoonvader uit Rome gedroeg hij zich ook tegen
dezen, die hem uit heerschzucht zocht ter zijde te
schuiven, met hardvochtigheid, en toonde daarbij
een koel overleg, terwijl hij zelfs de banden des
bloeds niet achtte, zoo hij slechts eigen voordeel
kon behalen. Na den spoedig gevolgden dood
van Galerius begon Constantijn nu den strijd met
de overige mederegenten, Licinius, Maximinus,
Maxentius en Constantius, en baande zich daardoor den weg tot de alleenheerschappij. Maxen
tius, den in geheel Italië gehaten zoon van Maximianus, overwon hij na een bloedigen oorlog in
Noord-Italië, voornamelijk in den slag bij Taurinum. Zijn labarum, een gewijd vaandel met het
teeken des kruises en de letter X (Christus), dat
volgens de bewering der Christenen, gedurende
den slag uit den hemel viel en hem de overwinfling verschafte, zou hem daarbij van veel dienst
geweest zijn, en zijn leger, dat gedeeltelijk uit
Christenen bestond, met geestdrift bezield heb
(EUSEB. VIT. CONSP. 1, 27 en v.). Nog-ben
eens sloeg hij Maxentius aan den Tiber, waarin
deze zijn dood vond, 31 1 (EUMEN. PAN. CONST.
8, 16 en v.). De Romeinen bewezen den overwinnaar na zijnen intogt in Rome de grootste
eer (312). Na het huwelijk zijner zuster Constantia met Licinius (316) en na den spoedig
daarop gevolgden dood van Maximinus, was Constantijn eigenlijk reeds meester van het romeinsche
rijk. Hij wilde er echter geheel en al en volkomer, over gebieden (EUTR. 10, 5.). Toen nu de
strijd tusschen hem en Licinius op nieuw uitbrak,
overwon hij hem bij Cibalis in Pannonië (8. Oct.
314), vervolgens bij Mardia in Thracië, en dwong
hem tot den afstand van een gedeelte van zijn
gebied. Na verscheiden oorlogen met germaansche volken, begon echter de strijd met Licinius
op nieuw. Gelijk de heidensche schrijvers zich
altijd tegen Constantijn uitlaten en hem van ontrouw, meineed en heerschzucht beschuldigen, zoo
ook hier, terwijl de christenschrijvers hunnen held
vergoden en al zijne oorlogen voorstellen als den
weg om het heidendom door de eindelijke zege
van het christendom uit te roeijen. Constantijn
behaalde eene overwinning bij Adrianopel, terwijl
zijn zoon Crispus de vloot van Licinius versloeg.
Licinius, geheel en al overwonnen in den slag bij
Chrysopolis (18. Sept. 324), onderwierp zich en
ontving de belofte van lijfsgenade, doch stierf, niettegenstaande dit onder Bede gegeven woord, wel
een geweldigen dood. Nu had Constantijn-dra
zijn doel bereikt; hij heerschte thans alleen over
het uitgestrekte rijk der Caesars. Te gelijk met
liem zegevierde het Christendom, (hoewel hij
eerst op zijn sterfdag den heiligen doop ontving), vooral sedert de groote kerkvergadering
in 325 te Nicaea gehouden, waaraan hij zelf
deel nam. Constantijn bezoedelde evenwel zijne
overwinning door gruweldaden jegens zijne naaste
betrekkingen. Zijn voortreflijken, rijk begaafden
oudsten zoon Crispus liet hij vermoorden, nmisschien daartoe gebragt door de al te groote toegenegenheid zijner vrouw Fausta voor dien stief-

zoon, insgelijks een zoon van Licinius, ten laatste

liet hij Fausta zelf door damp stikken, nadat hij
zijne onregtvaardigheid jegens Crispus had ingezien en zijne moeder Helena hem over zijne
wreedheid de hevigste verwijten deed. Misschien
dat dit oogenblik en het hem pijnigend geweten

hem tot het - Christendom overhaalde, waarvan hi,
vergeving voor zijne zonden verwachtte. In denzelfden tijd nam Constantijn een maatregel, die de
later gevolgde verdeeling van het rijk voorbereidde Van Rome, dat hij even weinig lief had, als
de bewoners der eeuwige stad hem beminden,
bragt hij den zetel der regering naar Byzantium
over, dat op de grenzen van twee werelddeelen
gelegen, daarvoor uiterst geschikt was, en nu door
hem prachtig verfraaid naar hem Constantinopolis
genoemd werd. De volgende, meer rustige jaren,
wijdde hij aan verbeteringen van het binnenlandsch
bestuur. Tevens verdeelde hij in 333 en 335, om
een beter overzigt over het geheele gebied te heb
provinciën onder zijne zonen, die hij tot-ben,d
caesars benoemde. In de laatste jaren van zijn
leven ging hij van het plan zwanger om de deelen
van het rijk langs den Euphraat, die door de Perzen er van afgerukt waren, er weder bij te voegen.
Reeds rustte hij zich tot een veldtogt uit tegen
den koning der Perzen Sapores, toen de dood
hem plotseling op een landgoed bij Nicomedië
wegrukte, den 22. Mei 337. Hij stierf, nadat zijn
latere levensbeschrijver, de bisschop Eusebius,
hem door den doop in het Christendom had opgenomen, en vond in Constantinopel zijn laatste
rustplaats, waar hij in de apostelkerk begraven
werd. De Christenen verhieven hem tot een heilige; door hem hadden zij de zege behaald, het
Christendom was de godsdienst van den staat geworden, hij had het door afzonderlijke wetten beschermd vooral door het edict van Milaan in 313,
dat den overgang tot het Christendom onvoorwaardelijk vrij liet, en dat reeds het vorige jaar door een
edict van verdraagzaamheid voor alle eerdiensten,
gemeenschaplijk met Licinius gegeven, was voor
Constantijn die reeds als jongeling-afgen.
door ligchaamlijke schoonheid en zeldzamen moed
uitblonk, en eene goede, ofschoon geen wetenschaplijke opleiding had ontvangen, was echter
niet vrij van groote gebreken, waarvan de oorzaak
deels in zijne opvoeding, deels in de rigting en
de verwarring van zijn tijd moet gezocht worden.
Op christelijk of heidensch standpunt is het oordeel
over hem zeer verschillend. glij verdient den bijnaam
van den G. minder door de geestkracht, die voor de
hervorming van het geschokte rijk vereischt werd,
dan door het overwinnen der moeilijkheden, waarmede hij te kampen had, en door de gelukkige ver
een geheel.-enigvadloscheur nt
Zijne verdiensten zijn niet gering. Hij bevestigde
de regtspleging, beveiligde de onderdanen tegen
onderdrukking, bevorderde kunsten en weten
stichtte regtsgeleerde scholen, onder an--schapen,
deren te Berytus in Phoenicië, en veranderde het
krijgswezen, daar hij de praetorianen, die zich tot
een magt in den staat hadden verheven, ontbond,
een nieuwe regeling maakte van het getal en de
plaats der veldheeren en het leger in twee deelen
verdeelde, waarvan het eene te velde moest dienen, het andere de rust van binnen moest handhaven. Zijne geheele hofhouding werd nieuw ingerigt, misschien wat te veel geschoeid naar die
van een oosterschen monarch. Hij behield de reeds
door Diocletianus ingevoerde verdeeling van het rijk
in 4 hoofddeelen (het oosten met Aegypte, Illyrië met
al de landen tot aan de aegaeïsche zee, Italië met
West-Africa en de landen tot aan den Donau,
Gallië met Britannië en Spanje), benoemde over elk
dezer 4 deelen een stadhouder en gaf hem het be-
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stuur van justitie, policie en financiën. Zij waren
de middelaars tusschen de onderdanen en den
keizer. Ieder deel was weer in kleinere provincien gesplitst; ieder ambtenaar had bepaalde onderscheidingsteekenen, een vasten titel en bezoldiging. Insgelijks regelde hij op nieuw de belastingen en voerde nieuwe in, namelijk een koopprijs
voor ambten en andere schattingen. — Zijn oudste
zoon, 2) C o n s t a n t i n u s II., geboren in 316,
reeds het volgende jaar caesar, ontving een
voortreflijke opvoeding. Veel roem verwierf hij
in een oorlog tegen de Sarmaten, die zich een
vrede moesten laten welgevallen. Na den dood
zijns vaders verkreeg hij Gallië, Spanje en Britannië. Spoedig daarop geraakte hij met zijn
broeder Constans in oorlog, die ongelukkig voor
hem afliep, daar hij bij Aquileja verslagen op de
vlugt in een rivier verdronk. -- 3) Constant in u s III. wierp zich bij de in het westersche rom.
rijk heerschende verwarring in 't jaar 407, in
Gallië, Spanje en in zijn vaderland Britannië tot
keizer op en wist zich gedurende eenigen tijd met
behulp van germaansche stammen staande te hou
Na den dood van zijnen zoon (Jonstans-den.
aan wien Honorius de waardigheid van caesar
had moeten toestaan, streed hij eerst tegen Gerontius, vervolgens tegen den veldheer Constantius, die heipi met zijne duitsche hulpbenden overwon. Constantijn gevangen genomen, werd te
Rome ter dood gebragt (zosms. 5, 27. 6, 2, 13.).
Constantius, 1) Chin r u s (Flavius Valerius), vader van Constantijn den G. was een zoon
van Eutropius en van eene dochter van keizer
Claudius II.; hij heette Chlorus naar zijn lieve
Hij werd door de beide keizers Dio--lingskeur.
cletianus en Maxiixiinianus tot een der caesars
benoemd, daar men begreep, dat bij de menigte
van vijanden, die het rijk bedreigden, één niet in
staat zou zijn om het geheel te besturen. Constantius, die reeds onder de vorige keizers met
eer gediend had en dien Carus reeds tot zoon
had willen aannemen, verkreeg Gallië, Spanje en
Britannië, liet zich kort hierna van zijne vrouw
Ilelena, moeder van Constantijn den G., scheiden,
en huwde Theodora, dochter van Maximianus.
Voorloopi g sloot hij vrede met Carausius, die
zich in Britannië genesteld had, in 289, doclh
rustte zich in 292 ten strijde tegen hem uit, versloeg de Franken, herstelde de rust in Gallië en
was op het punt om naar Britannië over te steken, toen hij het berigt ontving van den moord
van Carausius, 293, door Allectus die hem opgevolgd was. Constanties tastte nu dezen aan en
onderwierp het eiland weder, 296 (EUTR. 9, 23.).
In 't jaar 297 overwon hij de Alernannen die in
Gallië binnengedrongen waren in liet gebied der
Lingonen en bij Vindonissa (EUMEN. PAN. CONST.
6, 4. 6.). Nadat Diocletianus in 't jaar 305 te
gelijk met Maximianus de regering had neergelegd, werden Constantius en Galerius keizers, gene,
als de oudste, was ook de eerste, doch stierf reeds
den 25. Julij 306 te Eboracum, op een veldtogt
tegen de Pieten, die in Britannië een inval hadden gedaan. Constantius was wel een heiden,
maar welwillend jegens de Christenen, en mis
wel voor zich zelven het Christendom toe--schien
gedaan, eenvoudig en onbaatzuchtig, en bemind
door zijne vaak in benarde omstandigheden verkeerende onderdanen. --- 2) Constantius II.,
zoon van Constantijn den G., geboren den 13.

Aug. 517, even als verscheiden zijner broeders
uitmuntende door ligchaamsschoonheid en geest
werd reeds in 324 caesar, trouwde in-beschaving,
336 en was bij den dood zijns vaders in het
Oosten. Bij de verdeeling van het rijk kreeg hij
Aegypte en Azië, was naauwlijks 20 jaren oud
en bevestigde zijne heerschappij door den moord
van talrijke aanverwanten. Hij had een geduchten
oorlog met de Perzen te voeren, tegen wien hij
verscheiden gevechten leverde, vooral den door
hem gewonnen slag bij Singara in 348. Zijn gemoed door een vroegtijdige uitoefening der heerschappij tot hardheid gestemd, verlokte hem tot
verschillende wreedheden. Toen in 't jaar 350
verscheiden mededingers zich tegen hem verhieven, wist hij den een, Vetranio, den tweeden gemaal
zijner zuster Constantia, op zijde te schuiven, den
anderen, Magnentius, overwon hij in den bloediger
slag bij Murso aan den Donau. Constantius ver
aan hem onderwierp Rome-overdPanië,
zich ook, dat door de wreedheden van Magnentins verbitterd was. heze beging te Lugdunum
een zelfmoord (AMar. 14, 5.). Constantius bezette
Gallië en sloot vrede met de naburige Alemannen, terwijl hij in 354 zijn zwager Gallus, den
derden man van Constantia, ter dood liet brengen, wiens zoon Julianus den vader overleefde.
Na een kort verblijf te Rome, trok Constantius
tegen de Sarinaten op, die hij versloeg (AIM. 17,
12.). Niet lang daarna brak op nieuw de oorlog
uit met den koning der Perzen Sapores, voor
Wien de keizer naar Syrië terug trok, terwijl intusschen Julianus zich in Gallië roem verwierf en
den argwaan van Constantius gaande maakte,
zoodat hij zich ook tegen hem moest uitrusten.
Nieuwe invallen der Perzen riepen hein weder in
het veld ; maar daar men tot geen beslissender
slag kwam, besloot hij Julianus aan te tasten en
brak van den Euphraat op, doch stierf onderweg
in Cilicië in 't jaar 357. Daar hij geen zoon
naliet, werd Julianus zijn opvolger. Niettegenstaande zijn voortreflijke vorming, was Constanties
geen groot vorst, afhanklijk van vleijers en hovelingen, wantrouwend, hoewel slim en gematigd,
evenmin was hij een groot veldheer, hoewel liet
geluk hein meeliep. --- 3) Constantius, veldheer van Honorius (407 n. C.) overwon eerst
Gerontius, vervolgens den overweldiger Constantijn, die de Alemannen en Franken te hulp had
geroepen. Als echtgenoot van Placidia, zuster van
Honorius, verkreeg hij van hem, ofschoon niet
geheel vrijwillig, den titel van augustus en het
mederegentschap, doch stierf reeds in 't volgende
jaar.
Constitutuin is een contract, dat de belofte
behelst, eene reeds bestaande verbindtenis na te
komen. Van daar komt de pecuniae constitulae
actio.

Consualia.z.Neptunus onder Poseidon.
Consuetudo, het gewoonteregt, dat de
godsdienst en het zedelijk gevoel van het volk tot
grondslag heeft, z. ook mores.
Consul. Na de verdrijving der koningen in
510 V. C., werden er als hoogste overheid twee
consuls gekozen, welke in 't eerst praetores genoemd werden en slechts 1 jaar regeerden,
waardoor zij minder gelegenheid hadden hunne
magt te misbruiken. Slechts patriciërs waren ver
totdat de lex Licinia Sestia in 367 v.-kiesbar,
C. ook plehejers toeliet. Men moest 43 jaren
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oud zijn. De keuze had plaats in de comitia een
verscheiden maanden voor de aanvaarding-turia
van het ambt, tot op welken tijd de benoemden
consules designati heetten. De dag der aanvaarding was sedert 154 v. C. in den regel den 1.
Jan., voor dien tijd zeer verschillend, en viel in
October, of in Augustus, of in Maart. In de
eerste dagen van hun ambt bezwoeren de consuls
de wetten, en zoo deden zij op het einde des jaars
de eed van niets tegen de wetten verrigt te hebben.
Kwam er een consul voor den afloop van zijn
ambt te sterven, dan liet de ander in de comitia
een nieuwen verkiezen, suffectus geheeten. De
onderscheidingsteekenen van dit ambt waren : de
toga praetexta (met een purperen rand), de sella
curulis en 12 lictors met de fasces, z. lictor.
Tot hunne bediening behoorde : 1) de oproeping
en de leiding van den senaat en de comitia, als
uitvoering der genomen besluiten; 2) het-med
opperbevel in den oorlog, imperium, en het regt
om een leger te werven, benevens het regt over
leven en dood gedurende den oorlog. Gelijk zij
in den oorlog provinciën veroverden zoo bestuur
zij die ook in den vrede, z. p r o v i n c i a.-den
Toen Rome buiten Italië nog geene provinciën bezat, was de eene consul aan het hoofd van het
leger, de andere bleef te Rome, wat door het lot
of ook wel door het volk en den senaat beslis`
werd; 3) het ambt van hoogsten regter tot aan de
instelling der praetuur; 4) het oppertoezigt over
de financiën en het bewaren van den sleutel der
schatkist. Voor dat er censors benoemd werden
hielden de consuls den census enz.; 5) vertegenwoordiging van den staat naar buiten, inleiding
van vreemde gezanten, het sluiten van verdragen
met vreemde vorsten en volken ; 6) het regt om
edicten uit te vaardigen over zaken die tot hunne
ambtsbediening behoorden, z. e d i c t u m en m ag i s t r a t u s. -- De beperking van de magt der
consuls door het regt van provocatie, door de intercessie der tribunen en door den senaat kon in
geval van nood worden opgeheven en hun een
onbeperkte magt worden opgedragen door een
S. C. videant consules ne quid detrin enti respublica capiat. Overigens oefenden de beide consuls
niet gelijktijdig dezelfde magt uit, maar het imperium en de fasces hadden zij maandelijks bij afwisseling. Die de beurt had, major geheeten,
zat voor in den senaat en de comitia. — Onder
Caesars dictatorschap werd aan het consulaat een
groote knak toegebragt, daar hij zich voor 10 jaren tot consul liet benoemen. Nog meer verviel
het onder Augustus, daar hij de consuls gewoon
na 2 maanden weer liet afdanken en daarvoor-lijk
andere benoemde. De beide eerste van het jaar
heetten ordinarii, de andere su ff e c t i. Onder
de latere keizers koos de senaat consuls titulair,
consules h o n o r a r i i, die de keizer bevestigde.
Deze hadden slechts de onderscheidingsteekenen
van het ambt, de werklijke consuls hadden evenwel nog het voorzitterschap in den senaat, mits
de keizer het goed vond, daarenboven eene soort
van regtspraak, de zorg voor de spelen in den circus en voor de feesten ter eere van den keizer
gevierd.
Consus, z. N$ptunus onder Poseidon.
Contractors, in ruimeren zin elke overeen
zin elk contract, volgens streng-komst,inegr
burgerlijk regt, in tegenstelling van pactum, z.
;

obligatio.

Contuberniuni, •ális, 1) in liet krijgswezen, het tentgenootschap in het legerkamp (gewoonlijk 10 personen onder een decanus, verg.
c a s t r a); -- 2) beteekent liet de betrekking van
jonge aanzienlijke Romeinen tot den imperator, bij
Wien zij zich ter opleiding en oefening in de
krijgskunde vrijwillig hadden aangesloten (verg.
C o in i t e s). Zij droegen den naam van contubernales, en gebruikten gezamenlijk met den bevelhebber in het practorium den maaltijd. -- 3) Een
slavenhuwelijk dat geene regtsgevolgen had. Even
zoo werd genoemd een huwelijk tusschen vrijen
en slaven dat niet als wettig huwelijk gold.
Contumacia, (van conteinnere) heet in engeren zin ongehoorzaamheid aan de bevelen der overheid of des regters, inzonderheid het niet verschijnen voor den regter. 1) In een burgerlijke regtsvordering werd de niet verschijnende aangeklaagde
veroordeeld, de niet verschijnende aanklager ver
proces en kon het niet weer beginnen. —-lorhet
2) In criminele zaken onderging de beschuldigde
die niet verscheen de aquae et ignis interdictio, of
zijn vermogen werd in beslag genomen, later kou
hij ook in liet vreemde land worden opgeëischt.
Zoo de aanklager niet verscheen, werd hij beschouwd zijne beschuldiging weer in te trekken,
later werd tegen den zoodanige een straf uitgesproken.
Conventio in manum, z. m a n us.
Conventus, 1) de regtsdag, dien de stad
provincie had vastgesteld; 2) de-houderin
plaats waar de regtszitting gehouden werd en al
de daartoe behoorende toestel; 3) de vereeniging
der in dezelfde provincie wonende romeinsche
burgers, die een soort van corporatie uitmaakten.
Convivium, gr. a?ij-t coacov (z. a.), auvs«vov,
een gastmaal of smulpartij. De Romeinen vooral
waren er hartstogtlijke liefhebbers van, hunne
dichters hebben ze niet geestdrift en overdreven
opsmukking bezongen. Het drinken geschiedde
eenigermate naar vaste regels; er werd een rex of
arbiter bibendi benoemd, de maat der bekers, de
graad der menging werd voorgeschreven en hierbij
verscheidene gebruiken in acht genomen, zooals
het ad nurnerum bibere, waarbij men zoo vele bekers ledigde, als de naam van hem op wien men
dronk letters bevatte, of als men hem levensjaren
toewenschte. Kransen (coronae) en zalven (unguenta)
mogten daarbij natuurlijk niet ontbreken, evenmin
als plengingen (libationes) en lekkernijen (ferculae).
Hiertoe behoort ook nog het drinken bij den rij
rond (circumnpotatio) bij een begrafenismaal, hetwelk
in zulk een buitensporigheid ontaardde, dat afzonderlijke wetsbepalingen der. tienmannen (gelijk
vroeger die van Solon in Athene) het gebruik
daarvan afschaften (Cie. LEGG. 2, 24, 60.).
Copa, een klein gedicht van Virgilius, behelzende eene naar het leven geteekende schilderij
van praatzuchtige waarden. Dikwijls wordt het
aan andere minder bekende dichters toegeschreven.
Copa?s, z. Boeotia.
Cophezn, Kwprj v, een westelijke zijtak van
den Indus, t. Kabul, die Indië van Ariana scheidt
(ARR. 4, 20, 5. 5, 1, 1.).
Copoii us, 1) T. stamde af uit Tibur, werd
later burger van Rome en stamvader van een plebejisch geslacht, omstreeks 150 v. C. (cie. BALB.
23, 53.). -- L. Coponius, senator in 154 v. C.
was de onderteekenaar van het verbond met den
joodschen vorst Johannes Hyrcanus. — 3) M.

Copreus--Carinthia.
C o p o n i u s door Cicero genoemd (BRUT. 52, 194.),
toen hij een proces met M. Curius had, omstreeks
90 V. C. -- C. C o p o n i u s vocht onder Crasstis
tegen de Parthen (53) en beveiligde na de nederlaag bij Carrae den terugtogt der Romeinen (FLUT.
CRASS . 27.). In 't jaar 49 ging hij, terwijl hij
praetor was, tot de partij van Pompejus over,
voerde het bevel over diens vloot en ontging later
slechts de vogelvrijverklaring door de edele zelf
zijner vrouw. Hij leefde nog tot kort-opfering
voor den slag bij Actium (CAES. B. C. 3, 5.).
Copreus, Konpeu;, zoon van Pelops, vader
van Periphetes. Wegens den moord van Iphitus
uit Elis gevlugt, wordt zijne schuld door Erystheus
in Mycene verzoend, die hem als heraut gebruikt,
om aan Hercules zijne bevelen te brengen tot het
verrigten der 12 werken (noM. ir. 15, 639.).
Coquus . Het koken was in het oude Rome
het werk der huisvrouwen en der slavinnen. Later
had men daarvoor afzonderlijke slaven, die zeer
duur betaald werden.
Cora , j Klipcc, zeer oude latijnsche stad in
liet gebied der Volsten, t. Cori; volgens de sage
gesticht door den Argiver Corax, met overblijfsels
van cyclopische muren ; in de oorlogen niet de
Volsten had zij veel van Rome te lijden (Liv. 2,

16. 8, 19.). -- 2) z. Proserpina.
Coracistuin, z. C i l i c i a.
Corassiae of .asiae, Kopaaa(at, groep eilandjes op de kust van Klein-Azië, tusschen Icarie
en Samos.
Corax, K6pn , 1) een Siciliër, regeerde na
den dood van Hiero waarschijnlijk omstreeks 467
v. C. te Syracuse als hoofd van den staat, later
onttrok hij zich aan het bestuur en wijdde zich
geheel aan de wetenschappen. Als leeraar der
welsprekendheid was hij de eerste, die haar in een
zamenhangend stelsel, in geschreven verhandelingen,
als kunst voordroeg. Dit werk is echter verloren
gegaan. Zijn leerling was Tisias. -- 2) z. Act 0 1 i a.
Corbulo, z. Domitius.
Corcyra, K^pxupa of Kópzwpa, bij Homerus
sxepi-ri , het land der Phaeacers, t. Corfu, eiland
tegenover het vasteland van Epirus, 50 mijlen van
liet acroceraunische voorgebergte, 10 C] m. groot.
Het 4000 v. hooge gebergte Is t h ó n e loopt in
het N. uit in het voorgebergte P h a l a c r u m (t.
S. Catharina), in het Z. in de kapen L e u c i m n a
(t. Bianco) en A m p h i p h a g u s. Voor den landbouw is er weinig vlak land, voor den wijnbouw
is het zeer geschikt. Door hare ligging werden
de bewoners als van zelf tot handel en scheepvaart
genoopt, zoodat zij ook reeds ten tijde van Homerus als een ter zee magtig en in vele opzigten
meer beschaafd volk verschijnen. Later (omstreeks
700 v. C.) legden de Corinthiërs hier een volk planting aan, die spoedig in bloei toenam en ten
tijde der perzische oorlogen na Athene de talrijkste
vloot kon leveren. Deze hunne magt gaf aanleiding tot een openbaren oorlog met Corinthe,
welks vloot in een zeeslag verslagen werd (THUC.
1, 13.). Later was C. de aanleiding tot den peloponnesischen oorlog, en nam er een werkzaam
deel aan. I)e volgende staatkundige gebeurtenissen, vooral ten tijde van de opvolgers van Alexander den G. verzwakten hare magt en noopten
de bewoners zich (220) onder romeinsche bescherming te begeven. Het karakter der bevolking was

overal berucht als brutaal en bedrieglijk. De
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hoofdstad C o r c y r a (t. Corfu) lag op het midden
der 0. kust, en had een hooggelegen acropolis;.
ten Z. daarvan lag de haven `D),ofix6s (t. Perama
en verzand), welligt de haven der Phaeacers
(TRU C. 3, 8l.). Een klein daarvoor gelegen eiland (t. Pondico) gaf aanleiding tot de fabel dat
het schip. waarop 'Ulysses wegvoer, door Poseidon.
in steen was veranderd (xoM. OD. 13, 153 en v.);
aan den N. 0. hoek lag C a s s i ó p e. -- Naar hare
sikkelvormige gedaante droeg het eiland ook den
naam cri LXpznavr1, dien de ouden in verband bragten met de sage, dat Cronus na de ontmanning
zijns vaders Uranus, den sikkel hier in zee
wierp.
Corduba, Kof r^, een der belangrijkste steden van H.ispanië en benevens Gades in Baetica.
de grootste, aan den regter oever van den bevaarbaren Baetis, t. Cordova. Zij was daar de eerste
colonie der Romeinen in 154 v. C. en met uitgelezen colonisten bevolkt, vandaar Patricia geheeten. Later was zij de hoofdstad der geheele provincie, de zetel van den stadhouder en liet hoogste geregtshof. I)e beide Seneca's en de dichter
Lucanus waren hier geboren.
Coressus, z. Ephesus.
Corfiinium, oude hoofdstad der Peligners
niet ver van de rivier Aternus (t. ruïnen bij de
kerk Pelino) was in den bondgenootenoorlog het
middelpunt van het verbond en tot hoofdstad bestemd der republiek Italia, weshalve zij een tijd
lang I t a l i c a heette (CAES. B. C. 1, 16, 18.).
Corinna, Koptvva, lyrische dichteres uit Tanagra in Boeotië, ook de thebaansche geheeten,
omdat zij zich meermalen te Thebe ophield, leefde
omstreeks 500 v. C. Zij zon Pindarus in de
dichtkunst onderwezen en hem later vijf malen in
een wedstrijd overwonnen hebben. Van hare gedichten, die vijf boeken zouden bevat hebben, zijn_
slechts weinige kleine brokstukken tot ons ge
-komen.
Corinthia, Kopei»fa, landschap van den Peloponnesus, gedeeltelijk op den Ithmus, grensde
ten W. aan Sicyonië, ten Z. aan Argolis, ten 0.
aan de saronische golf, ten N. 0. aan Megaris,.
ten W aan den corinthischen zeeboezem, bet besloeg 12 C] m. en was grootendeels bergachtig.
Aan de zijde van Megaris wordt de grensscheiding
gevormd door het gebergte G er an é a (ri Tsp jota,
t. Maeriplagi) 4000 v. hoog, langs welks steilen
oostelijken wand de beruchte s c i r o n i s c h e weg.
loopt, in het W. eindigt het in den berg Aegi-

planctus en het voorgebergte Olmiae en Heraeum,.
t. kaap Hagios Nicolaos. Vervolgens wordt do
landengte smaller en vormt den 18 200 v. breeden
Isthmus, die wel is waar slechts 120 v. boven de
oppervlakte der zee ligt, doch door zijn rotsachtigen bodem de reeds dikwijls beproefde doorgra-ving onmooglijk maakt; uit den grond opborrelend bloed en dergelijke ongeluksteekenen hebben,.
volgens het volksverhaal, in vroeger en later tijd
de werklieden afgeschrikt en verhinderd. Over
den Isthmus liep de Diolcus (loXxoc) of de weg
waarover kleinere vaartuigen van de eene zee in
de andere gesleept werden. Ten Z. daarvan
vindt men de overblijfsels van den muur die sedert de perzische oorlogen tot op den tijd der
Turken meermalen opgebouwd werd (door de
Venetianen in 1463 en 1696.). In liet Z. W. ligt
het gebergte A p e s a s (t. Phuka) in de rigting
van Argolis en Phliasië, ten Z. van de hoofdstad
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de kegel A c r o c o r i n t h u s met de acropolis 1760
V. hoog, ten 0. daarvan de keten der "Ovscrc
(ezelsbergen) t. Hexaniili, 2000 v. hoog met de
kapen Bucephalum en Spiraeum. Door deze bergen is C. naar het Z. geheel ontoeganklijk, en
slechts 2 wegen in liet W. van Cleonae, en verder oostwaarts van Argos over Tenea voeren
over de bergen. Slechts ten W. op den Isthmus
is eene vruchtbare vlakte, die ook vroeger, toen
zij niet zoo verwaarloosd lag als thans, niet toereikende was voor de behoeften der talrijke bevolking. Van het overige gedeelte des lands zeiden
de ouden reeds „ócpp'^u zal zotk«vsrxt" (verg. HDT.
5, 92 ). d. i. „ hoogten en dalen wisselen elkander
af." Onder de onaanzienlijke rivieren vormt de
N e m e a (Nsu^a), t. Vokka en Kutzomali, de
grensscheiding aan den kant van Sicyonië; vreemd
is het dat men van een grootere langs Corinthe
stroomemde rivier (t. Longo Potamo) den ouden
naam niet kent. De oude naam van de stad Corinthus, "Ecpupa, zinspeelt op pelasgische bewoners;
met hen vereenigden zich later Aeoliërs, en Doriërs na de dorische volksverhuizing. De bevolking
van het kleine landschap bedroeg in den bloeijendsten tijd wel 600000 zielen, die meest van den
handel leefden; een belangrijke bron van rijkdom
was ook de hooge tol die voor alle waren die
langs den landweg vervoerd werden, moest betaald
worden. — De hoofdstad was C o r i n t h u s (r^
Kópcv-Do;), t. Korinthe, de volkrijkste en belang
geheel Hellas met 300000-rijkstehandlv
inwoners, uitmuntende door hare gunstige ligging
tusschen twee zeeën (biinaris, HOR. OD. 1, 7, 2.),
met de fraaije bron P i r ë n e (waar Bellerophon
den weerspannigen Pegasus zou bedwongen hebben), die op eene hoogte van 1700 v. boven de
oppervlakte der zee ontspringt. Later werd hier
door keizer Hadrianus eene waterleiding uit het
stymphalische meer in Arcadië aangelegd. Door
zijnen burg A e r o c o r i n t h u s ten Z. was Corinthe,
benevens Magnesia en Chalcis een der drie bol
Griekenland. Nadat Mum--werkn(7t96a)v
mius in 146 v. C. de stad verwoest had, lag zij
honderd jaren in puin, werd toen door Caesar
herbouwd en kwam weder, hoewel niet als vroeger, tot bloei. Weinig weten wij van de plaats
gesteldheid der oude stad, veel van die der-lijke
nieuwe. Een tal van prachtige, bijzondere en
openbare gebouwen versierden de stad, waar
Athene zelfs voor moest onderdoen, maar weelde,
zwelgerij en zedenbederf werden ras heerschende
ondeugden. Bij den tempel van Aphrodite bevonden zich 1000 hierodulen, „ de gedienstige
meisjes, de dienaressen der overreding in het rijke
Corinthe" (Pindarus), en niet voor ieder was Bene
reis naar Corinthe raadzaam : ov 7ravró; dv8pOs is
Kópty ov E"a4 ' ó 7rXov;. Kostbaar vaatwerk, het
corinthische metaal, de corinthische met bladeren
van acanthus versierde zuilen (door Callimachus
ingevoerd), de pracht van de sierlijke gevels der
tempels, dit alles zijn uitvindingen van de Corinthiërs; schilder- en beeldhouwkunst benevens metaalgieterij werden hier beoefend. Thans Wonen
op zijn best een honderdtal menschen bij de plaats
der puinhoopen. Ten N. van de stad op een afstand van 12 stadiën door een dubbelen muur
daarmede verbonden lag aan de corinthische golf
de haven A'yatov, met een door kunst aangelegde

saronische golf lag de oostelijke haven Krtypsc d,
t. Kakhries, digt daarbij Ozpvai met warme zoutbronnen, die ook `Parrot of „ bad van Helena"
heetten, en het vlek loAó'zCa. Ten Z. van Corinthe Tev^u, geboorteplaats van Cypselus. — In
de nabijheid van de havenstad otvou; (t. Kalamaki) werden op den Isthmus, bij het heiligdom
van Poseidon, de i s t h m i s e h e spelen gevierd;
nog vindt men daar belangrijke overblijfsels van
den tempel, het theater en stadium. — Buiten den
Isthmus vondt men movy en Kpoµµuwv, waar
Theseus het groote zwijn, de moeder van het calydonisch everzwijn, zou geveld hebben. Op de
westkust Oenoë (Oivori ). Voor de dorische volks
hadden in C. eerst de Sisyphiden ge--verhuizng
heerscht, ten tijde van den trojaanschen oorlog
behoorde het ccpvzcós Kootv4o; (HOM. IL. 2, 570.)
tot Mycenae. Bij de verdeeling verkreeg A 1 e t e s,
achterkleinzoon van Hercules, het land. Omstreeks
955 maakte de familie van Bacchis (z. B a c e h i ad a e) zich van de heerschappij meester, tot dat na
een oligarchisch bestuur van bijna drie eeuwen de
van liefde voor de kunst blakende Cypselus (van
moederszijde een Bacchiade) in 657 de oligarchie
der Bacchiaden ten val bragt en zich tot tyran
verhief. Maar reeds na de regering van zijn zoon
P e r i a n d e r (627-5S5) werd diens zoon Psammetichdzs van den troon gestooten en eene republikeinsche staatsregeling ingevoerd. In den peloponnesischen oorlog verviel ook de zeemagt van Corinthe, hetwelk zich in vervolg van tijd bij de Macedoniërs aansloot en eindelijk ten gevolge harer
deelneming aan het achaeïsch verbond door de
Romeinen werd ingenomen en verwoest.
Coriolánus, z. M a r e i u s.
Corióli, wapenplaats en misschien de hoofd
werd reeds vroeg-staderVolcniLum,
door C. M a r c i u s (van daar Coriolanus?) verwoest en later niet weer herbouwd (LIv. 2, 35. 3,
71. PLUT. CORIOL. 8).

Cormasa, stad in Pisidië dat tot Panlpllilië
gerekend werd, door den consul Manlius ingeno-

men (LIV. 38, 15.).
Cornelia wens, een der aanzienlijkste geslachten van Rome, hetwelk in patricische en plebejische takken gesplitst was. De oudste tak was
zeker de patricische der Maluginensen, die reeds
in de 5. eeuw van Rome haar aanzien verloor.
De merkwaardigste mannen dezer familie zijn : 1)
L. Cornelius Maluginensis, consul 459 v.
C., die Antium veroverde (LIV. 3, 23.) ; — 2) A.
Cornelius C o s s u s, consul 428 v. C., doodde
den I.ar Tolumnius, koning van Veji, met eigen
hand en bragt het eerst spolia opinza naar Rome
(LIV. 4, 19. PLOT. MARC. 8.), -- 3) P. C o r n e-

l i u s C o s s u s, consul 343 v. C. (verg. over dezen
en den vorige het art. C o s s u s). --- Veel belang
familie der Scipio's, die hun naam-rijkesd
daaraan zouden ontleend hebben, dat de stamvader zijn blinden vader pro baculo regebat (MACROB.

SAT. 1, 6.).-4) Cn. Cornelius Scipio Asina,
welken bijnaam hij kreeg, toen hij een met goud
beladen ezel als onderpand op het forum bragt
(MACROB . t. a. p), geraakte in 260 v. C. bij de

Carthagers gevangen (of werd volgens anderen op
het vijandlijk admiraalschip tot een mondgesprek
uitgenoodigd daar teruggehouden), en werd door
Regulus in vrijheid gesteld. Gelukkiger streed hij
tegenw. verzande havenkom; op den weg daarheen in het jaar. 254 v. C. als consul op Sicilië (POL.

stond liet gedenkteeken van Diogenes. Aan de

1, 21, 38. FLOR. 2, 2.). -- 5) Zijn zoon P. Cor-
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nelius Scipio Asina streed in 221 gelukkig
tegen de istrische zeeroovers, doch verloor den
moed, toen Hannibal diep in Italië binnen drong, en
gaf den raad alleen Rome met alle magt te ver
(LIV. 26, 8.). --- 6) L. Cornelius Scipio-deign
veroverde in 't jaar 259 Corsica er Sardinië. —
7) Zijn zoon P. Corn. Scipio was consul in 't
jaar 218. Hij zocht van Massilia uit, waarheen
hij zijn leger over zee gevoerd had, den inval van
Hannibal in Italië te verhinderen, doch toen deze
hem ontweek, scheepte hij zich met een gedeelte
van zijn leger naar. Italië in, om hem aan den voet
der Alpen op te wachten. Aan den Ticinus geslagen en gewond, trok hij achter de Trebia terug,
bij welk riviertje zijn ambtgenoot Sempronius, die
voor hem het bevel voerde, een nederlaag leed
(LIP. 21, 17, 52. POL. 3, 70.). Na zijne genezing
ging hij naar Spanje, waar intusschen zijn broeder
8) Cnejus reeds vasten voet had gekregen, den
carthaagschen veldheer Hanno bij Scissa overwonnen en ook de punische vloot bij den mond van
den Iberus verslagen had. Daarop stelden beide
broeders de spaansche gijzelaars, die zich in han
bevonden, in vrijheid, door-denrCathgs
wier vriendlijke behandeling zij de toegenegenheid der Hispaniërs wonnen, sloegen IIasdrubal bij Ibera (Liv. 23, 28 en v.) en Mago hij
Illiturgis en vervolgens bij Intibilis. Na herhaalde
overwinningen en na de inneming van Saguntum
(Liv. 24, 41.) sneuvelde Publius met geheel zijn
leger in een bloediger slag tegen de Carthagers,
waarop Cnejus, door hen vervolgd, terug moest
trekken; doch op marseb in een woeste streek
door de vijanden ingehaald en omsingeld, werd
hij met de zijnen afgemaakt, waarschijnlijk 211
v. C. De zoon van Publius was 9) P. Corn eIius Scipio Africanus Major. Reeds als
jongeling trok hij de bewondering zijner medeburgers tot zich, toen hij in een ruitergevecht bij den
Ticinus zijn vader het leven redde (LIV. 21, 46.
FLOR. 2, 6.). In 't jaar 216 streed hij bij Cannae,
19 jaren oud, als tribuun, en verhinderde het plan
dat eenige jongelieden hadden opgevat om Italië
te verlaten (LIV. 22, 53.). Zijn moed en zijne bekwaamheden toonden zich in het helderst licht,
toen in 211 de Romeinen besloten, nadat de beide
Scipio's in Spanje waren omgekomen, een nieuw
leger derwaarts te zenden. Scipio alleen bood
zich voor het bevelhebberschap aan, geen ander
veldheer was daartoe genegen, tot groote smart
van het romeinsche volk. Doch de edele houding
des jongelings en zijne bezielde rede tot het volk,
zette alle bezwaren omtrent zijn jeugdigen leeftijd
ter zijde, en hij werd gekozen. Scipio landde in
210 aan den mond van den Iberus en begon zijn
veldtogt met een schitterend wapenfeit, namelijk
de inneming van Nieuw- Carthago, een sterke vesting, rijk voorzien van overvloedigen voorraad
voor de punische legers. De hier in zijn handen
gevallen spaansche gijzelaars behandelde hij met
goedheid en stelde ze in vrijheid. Daardoor won
hij aller harten, en spoedig kwamen een menigte
spaansche opperhoofden en steden tot hem over.
De overwinning bij Baecula op Hasdrubal behaald, bevestigde Scipio's veroveringen `LIv. 27,
18. POL. 10, 37 en v.), ofschoon hij de nieuwe
uitrustingen van Hasdrubal en zijn togt naar Italië
niet kon verhinderen. Daarentegen onderwierp
geheel Spanje zich aan hem in 't jaar 207 na
een nieuwe overwinning, en hij dacht nu reeds
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aan een togt naar Africa, dien hij door een bezoek aan koning Syphax voorbereidde (Liv. 28,
18.). Na een opstand van 8000 soldaten gedempt
en Gades ingenomen te hebben, was het bezit
van Spanje verzekerd, en Scipio begaf zich in 't
jaar 206 naar Rome terug (LIv, 28, 38. 29, 13.).
In 't jaar 205 consul, drong hij op een krijgstogt
naar Africa aan, doch ten gevolge van den tegen
meer bejaarde mannen, die nog steeds-standv
voor Hannibals tegenwoordigheid in Italië bevreesd
waren, kon hij zijn plan niet doorzetten en moest
zich daarmede vergenoegen, dat hem met de provincie Sicilië verlof werd gegeven, naar Africa
over te steken, indien dit voor Rome nuttig was.
Met behulp der bondgenooten rustte hij een leger
en een vloot uit en ging naar Sicilië. Echter
hadden ijverzuchtige tegenstanders bijna zijne terugroeping bewerkt, doordien zij in den senaat
hevige klagten verhieven over Scipio's toegevendheid jegens zijn legaat Pleminius, die zich in
Locri afschuwlijke daden veroorloofd had; doch
Scipio regtvaardigde zich en hun plan mislukte
(Liv. 29, 7, 16 en v.). In 't jaar 204 stak hij
naar Africa over, waar Masinissa, koning van
NTunzdidië, die door de Carthagers beleedigd was,
hem opwachtte, terwijl Syphax zich bij de Cartllagers had aangesloten. Na een mislukt beleg
van Utica (203) versloeg Scipio bij eene overrompeling de Carthagers en hun bondgenoot Syphax, die kort daarna gevangen genomen werd.
Nu riepen de Carthagers Hannibal uit Italië terug,
doch zochten intusschen door vredesvoorstellen tijd
te winnen. Een korte wapenstilstand werd weder
verbroken door het plunderen van romeinsche
schepen door het carthaagsche gepeupel. Na ver
onderhandelingen met de Romeinen, leed-gefsch
Hannibal in Africa aangeland, den 19. Oct. 202,
bij N aragra (gewoonlijk noemt men Zama) een
volkoven nederlaag van Scipio. Hierna werd, op
raad van Hannibal, door Carthago op hoogst nadeelige voorwaarden, vrede met de Romeinen gesloten (Lxv. 29, 24 en V. POL. 14.). De overwin
veldheer werd door Rome vereerd met den-ned
bijnaam Africanus en hield een prachtige zege
maakten hem bij herhaling-pral;decnso
princeps senates. In 't jaar 193 ging hij als
scheidsregter tusschen Carthago en Masinissa naar
Africa. Toen de Romeinen in 190 aan Antiochus
van Syrië den oorlog verklaarden, en aan L. Scipio, broeder van Africanus, het bevel opdroegen,
werd Publius zijn Iegaat. De slag bij Magnesia
bij den berg Sipylus noodzaakte Antiochus vrede
met de Romeinen te maken. Na de terugkomst
van Scipio begonnen zijne vijanden en benijders,
die hein reeds vroeger tegengewerkt hadden, zich
op nieuw te roeren (Liv. 35, 10. 37, 1, 34 en v.),
en klaagden beide broeders bij liet volk aan van
zich door Antiochus te hebben laten omkoopen.
De zaak is niet geheel helder. Publius ontging
de straf slechts door zich naar zijn landgoed bij
Linternum te verwijderen en door de tusschenkomst van den volkstribuun Tib. Gracchus (GELL.
4, 18. LIV. 38, 56.). Daar leefde hij verder iii
stille landlijke eenzaamheid en stierf waarschijnlijk in 18 3. Hij was een vriend van grieksche
letterkunde en beschaving, wat de strenge oud
partij hem tot een verwijt maakte.-romeinsch
Hij was vervuld met romeinsche bijgeloovigheid,
waardoor hij niets zonder de godheid ondernam en
de gedachte in hem levendig was, dat dc gelukkige
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uitslag zijner daden het werk was van de hem beschermende goden, even als ook het volk vast
overtuigd was, dat een zoo groot en uitstekend
man onder godlijke bescherming staan, ja zeker
wel van godlijke afkomst zijn moest. Als rede
wordt hij geprezen door Gellius (4, 18.) en-nar
Livius (38, 51.). — 10) L. Cornelius Scipio
A s i a t i c u s, bekend door zijn bevelhebberschap
in den oorlog tegen Antiochus van Syrië, dien hij
bij Magnesia overwon; doch misschien komt niet aan
hem, die juist geen uitstekend veldheer was, maar
aan de raadgevingen van anderen de eer daarvan
toe (Liv. 37, 59.). Na den veldtogt van omkooping aangeklaagd, werd hij van zijne bezittingen
beroofd, doch voortaan door zijne vrienden en
bloedverwanten ondersteund. In liet jaar 184
dong hij te vergeefs naar het censorschap ; Cato
werd censor en ontnam hem zijn ridderpaard (LIV.
39, 44.). Cicero prijst hem als redenaar (BRUT.
47.). -- 11) P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor was een zoon van Aemilius Paulus en kwam door adoptie in de familie der Scipio's, daar Publius de zoon van Africanus hem tot zoon aannam. In den slag bij
Pydna (168) onderscheidde hij zich (PLUT. AEI.
PAUL. 22.). Met groote liefde wijdde hij zich
aan de beoefening der grieksche letterkunde, waarin
Panaetius en de geschiedschrijver Polybins zijne
leeraars waren. Voor 't overige stelde hij zich
den ouden eerwaardigen Cato tot voorbeeld
en beijverde zich die deugden te verwerven waar
eens groot was geworden. In 't jaar-dorRme
151 bood hij zich vrijwillig aan voor de krijgsdienst in Spanje, waar hij zich onderscheidde, zich
bij de Hispaniërs bemind maakte en gelukkig eene
zending naar Africa volbragt, vanwaar hij van
Masinissa olifanten haalde (sP.e. 1, 72.). Bij het
uitbreken van den 3. pun. oorlog ging hij als tribuun naar Africa en verwierf daar door zijn moed
door zijne bekwaamheden en zijne regtvaardigheid
in zulk een mate het vertrouwen van het leger
en zelfs de achting der vijanden, (lat hij in 't
jaar 147, toen de krijgsondernemingen tegen Carthago nog geen gewenschten uitslag gehad hadden, het bevel over het leger in Africa verkreeg
(APP. 8, 98 en v. 113 en v.). Nadat hij de verslapte krijgstucht hersteld had, begon hij Carthago zelf aan te tasten, van welke stad hij
de afzonderlijke deden achter elkander innam en
eindelijk den sterken burg vermeesterde. Zoo bezweek Carthago in 't jaar 146 na een heldhaftigen
tegenstand (APP. 8, 117 en V. FLOR. 2, 15.). Bij
zijne terugkomst werd hij met groote eer ontvangen. In 't jaar 142 nam hij de censuur met ernst
en gestrengheid waar, bestreed vooral de heer
weelde en na het einde van dit ambt-schend
stelde hij op last van den senaat een onderzoek
in naar den toestand van Azië en Aegypte. Daarna verkreeg hij in 't jaar 134 het bevel over den
oorlog tegen Numantia in Spanje, die tot dusver
ongelukkig gevoerd was. Ook hier moest hij eerst
de krijgstucht weder herstellen, voordat hij met de
belegering der stad kon beginnen, die hij na eene
hardnekkige verdediging innam en verwoestte
(APP. 6, 84 en v. VELLEJ. 2, 4.). Intusschen waren de onlusten der Gracchen uitgebroken. Scipio
was een zwager der beide Gracchen, wier plannen
hij niet uit beginsel, daar hij over 't geheel het
volk niet ongenegen was, afkeurde, maar uit vrees
voor Rome's ondergang door hinnenlandsche oor-

logen. Daar hij deze zienswijze niet verbloemde,
verspeelde hij gedeeltelijk de gunst, waarin hij bij
het volk stond ; evenwel was zijn invloed nog
steeds groot genoeg om het volk van hartstogtlijke uitspattingen terug te houden (Cie. DE AM.
25.). Hij verloor echter de volksgunst geheel en
al, toen een voorgenomen akkerverdeeling door
zijn invloed niet tot stand kwam, in 129, en ter
naauwernood ontkwam hij de woede des volks.
In den daaropvolgenden nacht stierf hij een plotslingen en onverwachter dood; men hield onder
anderen zelfs Papirius Carbo voor zijn moordenaar. Scipio, innig bevriend met Polybius, was
een man van uitstekende geestbeschaving en een
edelmoedige inborst ; het lot van de verbitterdste
vijanden, van Rome, de ongelukkige Carthagers,
beweende hij op de rookende puinhoopen hunner
stad, terwijl hij daarbij aan het waarschijnlijke
toekomende lot van zijn bedorven vaderstad dacht
(APP. B. C. 1, 19 en V. PLUT. GRACCII. 10.). Ook
als redenaar was hij niet zonder verdiensten (GELL.
5, 19.) en tevens was hij een grondig kenner der
grieksche letterkunde. — 12) L. Corn. Scipio
streed met Norbanus tegen Sulla, werd echter
door zijn leger verlaten en raakte in de magt van
Sulla, die hem evenwel uit de gevangenis ontsloeg
(PLUT. SERT. 6. APP. B. C. 1, 82 en v.). Hij stierf
te Massilia (cIe. SEST. 3, 7 ). -- 13) P. C o r II.
Scipio 1\T a s i c a ontving in 't jaar 204 V. C. liet
bevel, om het standbeeld van de idaeïsche moedergodin naar Rome te brengen (LIV. 35, 10. APP>
7, 56.. In 't jaar 193 streed hij gelukkig in
Spanje en werd 2 jaren later consul. Hij verdedigde zijn neef P. Scipio tegen de tegen hein ingebragte beschuldigingen. Hij schijnt een man
van groote regtvaardigheid geweest te zijn, daar
de Hispaniërs hem tot hun raadsman verkozen
bij het onderzoek naar de onderdrukkingen en
knevelarijen, die door verscheiden stadhouders tegen hen gepleegd waren. — 14) P. C o r n. S c i p i o
N a s i c a C o r c u l u m, schoonzoon van den oudsten Africanus, diende onder Aemilius Paulus in
Macedonië en bragt als consul de Dalmatiërs ten
onder. Als censor en ook als consul toonde hij
groote gestrengheid. Hij was in het belang van
Rome tegen de verwoesting van Carthago (Aun,
VICT. VIR. ILL. 44. PLUT. CAT. MAJ. 24. APP. 8, 69.).
Hij voerde te Rome de eerste wateruurwerken in (z.
clepsydra). -- 15) P. Corn. Scipio Nasica
Serapio nam in 't jaar 149 eene zending naar
Carthago wegens uitlevering van wapens op zich,
werd in 't jaar 138 consul, toonde een groote
gestrengheid bij de ligting der troepen, en werd
vervolgd door den haat van den tribuun Curiatius,
die hem den naam Serapio gaf wegens grooto
gelijkenis op een handelaar in offervee. Uit af
volkspartij was hij een tegenstander-kervand
van Gracchus, zoodat de senaat hem door Bene
zending naar Azië aan de woede des volks moest
onttrekken, waar hij kort daarna stierf in 133.
(APP. 8, 80. VAL. MAX. 9, 14. 3. PLUT. TIB. GRACCH.
21.). De takken der Lentuli en Sullae z.
onder die art. Een andere tak der C o r n e I i i
zijn de Cethëgi. 16) M. Corn. Cethegus,
pontifex maximus en praetor (213 en 21 1), vervolgens consul in 204, versloeg het volgende jaar als
proconsul Mago, een broeder van Hannibal in
Insubrië (LIv. 30, 18.). Volgens Cicero (BRUT.
15.) was hij een begaafd redenaar. -- 17) C.
C e t h e g u s, overwon in 't jaar 197 als consul dc

Cornelius Nepos—Cornua.
Galliërs in _Boven-Italië oenige jaren later legde
hij de oncenigheden bij die tusschen Carthago en
Masinissa ontstaan waren (LIV . 32, 28 en v. 34,
E2.). -- 18) P. C e t h e g u s, werd door Sulla vo
verklaard (88) aan wien hij zich later-geivrj
demoedig onderwierp. Niettegenstaande de vele
vlekken die op zijn bijzonder leven kleefden, kreeg
hij na den dood van Sulla grooten invloed (cie.
CLUENT . 31.). — 19) C. C e t ll e g u s, vriend van
Catilina, van een woeste en onstuimige inborst,
werd door zijn brief aan de Allobrogers verraden,
en spoedig na de ontdekking der zamenzwering
met Lentulus en anderen ter dood gebragt. — De
tak der Dolabellae. 20) P. Cornelius Do1 a b e 11 a Maximus, overwon als consul in 't
jaar 283 v. C. de Senonen (POL, 2, 19.). — 21)
On. Dolabella, een aanhanger van Sulla, consul in 81, bedwong de Thraciërs (SUET. CAES. 4.
PLUT . SILL. 28 en v.). — 22) On. Dolabella
maakte zich als praetor in Sicilië berucht, waar
hij met Verres roofde en plunderde, maar na zijne
terugkomst te Rome aangeklaagd, werd hij op de
bewijzen door zijn deelgenoot Verres geleverd,
veroordeeld en moest in ballingschap gaan (cie.
VERT,. 1, 16, 44 en v.)• --- 23) P..Dolabella,
een aan de grootste uitspattingen verslaafde wel
zijne handelwijze de genegen -lusteing,wodr
Cicero's dochter Tullia, waarmede hij zich-heidvan
verloofde, voordat nog haar vader zijne goedkeu
gegeven had. Cicero verlangde dit huwelijk-ring
niet, dewijl Dolabella juist Appius Claudius, wiens
vriendschap hij zocht, had aangeklaagd. In den
burgeroorlog was hij eerst op de zijde van Pompejus, ging echter in 49 tot Caesar over en streed
onder hem, hoewel niet zeer gelukkig. Naar Rome
terug gekeerd, werd hij, na door een plebejer Lentulus aangenomen te zijn, volkstribuun en zocht
nu onder hevige twisten met andere ambtgenooten een wet wegens schulddelging door te drijven,
doch bereikte zijn doel niet, daar Caesar, intussclien teruggekeerd, het tegenwerkte (cie. AD ATT.
6, 6, 1. 'AD FAM. 14, 14). Nu moest hij Caesar
naar Africa en Spanje vergezellen; hier werd hij
gewond en zou toen in 't jaar 44, pas 25 jaren
oud, consul worden ; Caesars dood verhinderde
(l it. Nu sloot hij zich wel bij de moordenaars
van Caesar aan en woedde zelfs tegen de standbeelden van den beroemde doode, doch liet zich
weder te vrede stellen, toen Antonius hem de
provincie Syrië verschafte, waarheen hij, in spijt
van zijn mededinger Cassius, aftrok. Onderweg
zamelde hij gelden in en liet Trebonius, een van
Caesars moordenaars, te Ephesus ter dood brengen. Om deze euveldaad vogelvrij verklaard,
werd hij door Cassius aangevallen en toen Laodicea, waar hij zich ophield, ingenomen was, liet
hij zich door een soldaat dooden (PLUT. ANT. 11.
;

VELLEJ. 2, 60, 69. DIO CASS. 47, 29. CIC. AD FAM.

12, 15.). Zijne vrouw Tullia, die niet gelukkig
met hem was, stierf reeds voor hem, en Cicero,
hoewel een tijd lang hem niet ongenegen, brak
later allen omgang met heul af. — 24) L. Corn.
C i n n a onderscheidde zich liet eerst in den bondgenooten oorlog in Italië en werd in 87 consul als
voorstander der volkspartij. Sulla liet bij zijn ver
naar Azië hem onder eede belooven, dat hij de-trek
bestaande instellingen zou in stand houden ; evenwel deed hij al spoedig vele nieuwe voorstellen,
waarvan hevige twisten het gevolg waren, zoodat
hij genoodzaakt was Rome te verlaten. Met be-
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hull) der bij Nola gelegerde troepen nam hij Rome
in, gaf aan de slaven de vrijheid en moest in de
eerste dagen den bloeddorstigen Marius zijn gang
laten gaan, totdat hij, om aan zijne gruwelen perk
te stellen, met Sertorius een groot aantal van
moordende slaven liet neersabelen. In 't jaar 86
eerst niet Marius consul en na diens dood met
C. Valerius Flaccus rustte bij zich met alle magt
tegen Sulla uit, die in 84 uit Azië terugkeerde,
doch werd in hetzelfde jaar bij een oproer der
soldaten gedood (VELLEJ. 2, 24. APP. B. C. 1, 78.). --Zijn zoon 25) L. Corn. Cinna, een zwager van
Caesar, keerde na zich lang bij Sertorius opgehouden te hebben, naar Rome terug, prees als
praetor in 44 de moordenaars van Caesar, weshalve de oude soldaten van den vermoorde hem
eens openlijk met steenen wierpen. Bij de begrafenis ontging hij de volkswoede slechts door dat
men hem verwarde met een aanhanger van Caesar, Helvius Cinna, die omgebragt werd (PLUT.
CAES. 68 . SUET. CAES . 5 en 85.). — 26) On. Corn.
Cinna Magnus, hoewel door Octavianus zeer begunstigd, nam hij toch deel aan eene zamenzwering tegen hem, die hem evenwel vergiffenis schonk
waardoor hij hem geheel voor zich won in 't jaar
5 v. C. (DIO cAss. 55, 14.). -- 27) Cornelia,
dochter van Africanus major, moeder der Gracchen, z. Senipronia yens. — 28) Cornelia,

dochter van den eersten Cinna, vrouw van Caesar,
moeder van Julia, stierf in 't jaar 68. — Minder
belangrijk zijn de leden der takken M a m m u l a e
en Meru 1 a e. — Behalve de patricische lijn waren er plebejische C o r n e 1 ii B al b i (z. a.).

Cornelius Nepos, z. Nepos.
Cornicines , z. musica.
Corniculum, oude latijnsche stad aan een
gelijknamigen berg, ten N. van Tivoli, bekend als
de woonplaats der ouders van Servius Tullius
(LIV t, 3S.).

Cornificius, 1) Q. van plebejische afkomst,
mededinger van Cicero naar het consulschap (64).
Na de ontdekking der zamenzwering van Catilina
werd C. Cethegus, een der deelgenooten, onder
zijne bewaring gesteld. Cicero ging met hem om
(CIC. AD ATT. 12, 14, 2. SAL. CAT. 47.). - Zijn
zoon 2) Q. C o r n i f i c i u s, aanhanger van Caesar,
werd, nadat hij zich lang te Rome en in Spanje
had opgehouden, door Caesar naar Syrië gezonden, waarop na Caesars dood de senaat hem de
provincie Africa opdroeg (44) ; later sloot hij zich
bij Sext. Pompejus aan en sneuvelde in 43 in een
slag tegen de driemannen. Cicero, die hem zijn
Orator toezond, leefde, zooals men uit zijn brie-

ven kan opmaken, niet hem op een vertrouwlijken
voet. Ten onregte worden hein de R/ etorica ad
Ilerennium toegeschreven. — 3) L. C o r n i f i c i u s,
aanklager van den jongen Brutus (PLUT. BRUT .
27.), streed bij de partij van Octavianus in 38 en
maakte (36) een roemrijken terugtogt met de hem
op Sicilië toevertrouwde troepen, ter belooning
waarvan hij kort daarna consul werd (I^Io cASS.
49 ) 5---7).

Cornu, een knop aan de boekenrollen, z.
boeken.
Cornu copiae,z.AchelousenAmalthea.
Cornua, een blaasinstrument, verg. m u s i c a. —
2) Bij het zeewezen der Romeinen waren het de
uiteinden der raas, gr. ui oxi ^^cu. -- 3) In de
slagorde werden aldus de beide uiterste vleugels
g;etioenid, vats daar cornu clexfa-urn en sinisa una,

Cornus—Corythus.
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waar de alae sociorum geschaard stonden.
Cornus, versterkte hoofdplaats der Sardi op
de W. kust van Sardinië.
Cornu.tus, 1) C. tribuun (61 v. C.) en praetor (57) betoonde zijne medewerking bij de terugroeping van Cicero uit de ballingschap, die hem
om de strengheid zijner zeden zeer prijst (CIC. AD

ATT. 1, 14, 6.). -- M. C o r n u t u s was in 't jaar
43 praetor urbanus en tevens vertegenwoordigde
hij de afwezige consuls Hirtius en Pansa (cic.
14, 14, 37.). Toen hij na den dood der
beide consuls bij het naderen van Octavianus door
zijne soldaten verlaten werd, doodde hij zich zelf. —
3) L. A n n a e u s C o r n u t u s, geboren te Leptis
in Africa, 20 n. C., een vrijmoedig en regtschapen man, waardoor hij Nero een doorn in het
oog was en door hem op een eenzaam eiland
verbannen werd. Hij was een vriend en raadsman van den dichter Persius, wiens satiren hij uit
zijne nalatenschap overnam en de stroeve, bijtende
taal er van wat verzachtte. Hij was een aanhanger van de stoïsche wijsbegeerte, wier lessen hij
trouw opvolgde. Hij schreef in 't grieksch een
geschrift : irspl Trjs rCor swv cpóasws ; dit bestaat
iiog, de overige zijn verloren gegaan.
Coroebus, Kópot3os, de eerste overwinnaar
in den wedloop bij de olympische spelen, toen
deze na een stilstand van 86 jaren weder gevierd
werden in 776 v. C., van welk jaar de olympiaden beginnen te tellen. -- 2) z. Cassandra.
Corollarium , van corolla, waarschijnlijk
zamengesteld met aurum of des, vooreerst een
krans van gouden en zilveren bloemen, die in den
laatsten tijd der republiek en onder de keizers
aan tooneelspelers en vrienden plagt ten geschenke
gegeven te worden, vandaar vervolgens elke vrij
toegift, fooi, enz. (CIC. VERR. 3, 50,-wilgeft,
PHIL .

118. 4, 22, 49.).

Corona , Z. dona mnilitaria.
Coróne, Korchvr^, stad in Messenië aan de
W. zijde der rnessenische golf, aan den voet van
den berg Temathias. Na de terugkomst der Mes
werd zij met hulp van Boeo--seniër371v.C
tiërs uit Coronea gesticht en naar die stad genoemd, t. Coron. In hare nabijheid was een beroemde - tempel van Apollo (PAUS. 4. 34, 2.).
Coronéa, Kopwvdía, stad aan de W. zijde

van den berg Tilphossium in Boeotië ; in de na1 ijheid werden de algemeene vergaderingen der
Boeotiërs (pamboeotiën) gehouden, ook had hier
in 447 v. C. de slag plaats, waardoor de Boeotiërs zich van Athene's heerschappij bevrijdden,
ook in 394 overwon Agesilaus hier de Boeotiërs
en hunne bondgenooten.
Corónis, Kopwvi-„ 1) dochter van Phlegy as,
z. A e s c u l a p i u S. -- 2 Dochter van Coroneus,
koning van Phocis, door Athene in eene kraai ver
toen zij door Poseidon vervolgd werd-ander,
(OVID. WET .

551 en v.).

Corsica , Kopatxrj, doch gewoonlijk bij de ondere Grieken rj Kopvo;, eiland in de Middellandsche
Zee, ten N. van Sardinië en hiervan gescheiden
door eene 90 stadiën (8 mijlen) breede zeeëngte
T a ph r u s, (t. straat Bonifazio). Het gebergte A ur e u s m o n s,

tb Xpu6o5v 0po;, t. Moí'ite d'Ore, dat

over het eiland in zijn geheele lengte zich uit
verdeelt het in een oostelijke welbebouwde-strek,
helft en in een westelijke die slechts met bosschen
bedekt is. In het W. ligt ook nog het gebergte
Rhoetium (t. Punta del Pinsolo). Het noorde-

^ lijkste voorgebergte is liet Prom. sacrum, `Itp v
ax pov, t. Capo Corso. Onder de rivieren zijn op
te merken ; aan de 0. kust de T a v ó 1 a, TouiA.n.,
t. Golo, die bij Mariana in zee valt, meer zuidwaarts met zijne monding bij Aleria de IH h o t a n u s,
P6ravo;, t. Tarignano. Behalve de genoemde
steden zijn de belangrijkste aan de 0. kust in
het N. Mantinoruni urbs, bij het tegenw.
Bastia, en C 1 u n i u m, t. St. Catharina, aan de W.
zijde : C e n t u r i u m, t. Porto di Centuri, U r c in i u m, t. Orcine, P a u c; a; aan de Z. kust Mana n u m en P e 11 a. De beste haven was de Syracusanus portus (Yupux6atos Xtp. v), t. Porto Vecchio. De bewoners van liet vrij ruwe land, Corsi
(Kooaot'), waren bekend als woeste barbaren, die
den landbouw verwaarloosden en meest van veeteelt en roof leefden. Zoo ten minste beschrijft
Strabo hen, Diodorns schildert ze iets beter. De
bevolking was zeer gemengd, daar bij de inwoners
van iberische afkomst, zich zeer vele Liguriërs,
Tyrrheniërs, Carthagers en Grieken kwamen voegen, de laatsten echter verlieten spoedig hunne
Benige colonie 'AXuXi ri (Aleria ?) weder. De Romeinen die het kort na den eersten pun. oorlog
in bezit namen, vereenigden het met Sardinië tot
Bene provincie en voerden er onder Sulla en Marius coloniën heen.
-

Corsijte, Kopath art, stad in Mesopotamië aan
den Euphraat. Xenophon (ANAB. 1, 5.) vond haar
door de inwoners verlaten.
Coortóna , K6p twva, bij de Romeinen ook
Crotona, t. Cortona, stad in het 0. van Etrurië,
noordwaarts van het meer Trasimenus aan de rivier Cianis, een der oudste twaalf hoofdsteden,
welligt de eerste hoofdstad van noordelijk Etrurië,
zoo als Tarquiiiii van het zuidelijk (Lev. 9, 37.).
Als colonie der Romeinen kwam zij niet tot hoogen bloei, doch de overblijfsels harer pelasgische
muren getuigen nog van haar aanzien in overouden tijd.
Coruncanius, 1) Ti., een plebejer, streed
als consul in 280 v. C. tegen de Etrnscers en
Pyrrhus (EUTR . 2, 12.) en wer d daarna de eerste

plebejische pontifex maximus. Vriend van M'. Curius en Fabricius, stond hij om zijn wijsheid en
vroomheid, als ook om zijne regtsgeleerde kennis
in hoog aanzien (CIC . DE ASI . 5, 18. DE SEN. 6, 15.
.BRUT. 14, 55.). - 2). C. en

L.

Coruncanius,

twee broeders, gingen als gezanten naar Illyrië tot
de koningin Teuta, wier onderdanen door hunne
zeerooverijen den Romeinen veel nadeel hadden
toegebragt. Een der broeders sprak met zulk eene
vrijmoedigheid, dat Teuta de gezanten, die reeds
vertrokken waren terughalen en den woordvoerder
ombrengen liet (roL. 2, 8.) ; volgens Florus (2, 5.)
werden beiden ter dood gebragt.
Corvinus, z. M e s s a l a.
Corvus, 1) een belegeringswerktuig, z. bel egering; 2) z. sterrebeelden.
Corybantes. z. Rhea Cybele.
Corycus, z. Cilicia.
Corydallus, z. Attica, bl . 127.

CoryplLasium, Kopvcpuatov, voorgebergte
van Messeiiië aan de noordzijde van den pylischen boezem met een gelijknamige stad, t. Oud
(TRUC. 4, 118.).
-Navrino.
Corythus, Kop ►uhs, 1) Zoon van Zeus, man
van Electra, dochter van Atlas ; vader van Jasius
en Dardanus, stichter van Corythus (Cortona) in
Tuscië (VIRG . ANN. 3, 167 en v. 7, 209. 10, 719.). --
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Cos-----Cotys.
2) Lapith op de bruiloft van Pirithous (OVID. MET.
12, 290 .). --- 3) Zoon van Marmarus, op de bruiloft van Perseus (OVID. MET. 5, 125.). -- 4) Zoon

hij echter op een ongunstig gekozen terrein door
den vijand ingesloten, slechts door de onversaagd
beleid van zijn tribuun P. Decios Mus-heidnt
van Paris en Oenone, door zijn vader gedood, gered werd, zoodat hij zelfs eene beslissende overomdat hij met Helena in liefdesbetrekking stond; winning behaalde (Liv. 7, 32, 34.). Hem werd
bij anderen is hij een zoon van Paris en Helena. een zegepraal toegestaan en later werd hij nog
Cos, Kcu-, t. Co of Stanchio, vroeger Mero- consul en dictator (t. a. p. 8, 38 en v.)
p is, eiland van het dorisch verbond in de myrCossyra, Cosyra of Cosura, eilandje
toïsche zee, vooraan in de ceramische golf tus- tusschen Sicilië, Malta en Africa, niet een kleine
schen Cnidus en Halicarnassus, in de rigting van stad, t. Pantelaria.
het Z. W. naar het N. 0. met de voorgebergten
Costuns, gr. z6a LoS, de wortel van een struik,
Lacëter en Standaria, en het gebergte Prion. Het behoort met den nardus, het blad van een plant,
eiland was zeer vruchtbaar en leverde goeden wijn. tot de welriekendste indische specerijen, beiden
Op de noordoostelijke punt lag de reeds bij Ho- heetten daarom ook bij uitnemendheid radix et
meruis (IL. 2, 677.) vermelde stad Cos (t. Stan- joliuum (PLiN. 12, 12, 25. xon. OD. 3, 1, 44.).

chio), 40 stadiën van het vaste land, en leverde
een heerlijk gezigt op. Daar bevond zich de beroemde tempel van Aesculapius (aan wiep het

geheele eiland geheiligd was) met rijke tempel
onder andere den Antigonus en de Venus-gaven,
Anadyomene van Apelles. Hippocrates tot het geslacht van Aesculapius behoorende, was van Cos
afkomstig; daarenboven waren Apelles en de dichter Philetas geboortig van Cos. Behalve wijn leverde het eiland fijn coïsch lijnwaad, Coae vestes,
zijde, voortreflijk aardewerk en zalven.
Cosa, stad van Etrurië, die na den val van
Falerii in hare plaats in de rei der twaalf steden
werd opgenomen. Zij lag aan den berg Argentarius in de nabijheid der zee, met een goede
haven, Portus Ilerculis (nog t. p. d'Ercole), sedert 275 v. C. rom. colonie, t. slechts ruïnen.
Coseonius , 1) M. sneuvelde in 't jaar 203
V. C. als krijgstribuun in den strijd tegen den
carthaagschen veldheer Mago in Boven-Italië (LIV.
30, 18.). -- 2) C. C o s c o n i u s streed als praetor
in 99 v. C. in den bondgenootenoorlog tegen de
Samniten met afwisselend geluk, en onderwierp
verscheiden der oproerige volkstammen. Later
(78) schijnt hij in Dalmatië gelukkig gestreden te
hebben (APP . B. c. I, 52.). — 3) C. Coseonius,
in 't jaar 64 proconsul in Spanje, vanwaar hij na
het einde van zijn ambt wegens knevelarijen werd
aangeklaagd. Na de ontdekking der zamenzwering van Catilina (63) was hij lid van de door
Cicero aangewezen commissie, om al de verklaringen en uitgebragte gevoelens betreffende de zaInenzwering naauwkeurig op te schrijven (cie.

Cotlion, Kwawv, z. Carthago.
Cotiturnus, zó»opvos, een soort van hoogen schoen of zool, die met riemen aan den voet
bevestigd en vooral op de jagt gedragen werd.
Aeschylus voerde het gebruik er van op het
theater in, om aan de acteurs in het treurspel
een waardiger, bovenmenschlijke gestalte te geven.
In het blijspel was het schoeisel lager en heette
soccus. Beide woorden worden overdragtlijk ook
voor het treur- en blijspel gebruikt.

Cotta, z. Aurelius.
Cottiae Alpes, z. Alpes.
Cottius, koning over verscheiden ligurische
volkstammen, werd door Octavianus aan het hoofd
der door hem ten ondergebragte Alpen-volken,
gelaten, onder den titel van Praefectus. Voor
Octavianus rigtte hij te Susa een triomfboog op (8
v. C.) en legde verscheiden wegen over de Alpen
aan. Zijne waardigheid ging na zijnen dood zeker
op zijnen zoon over, die denzelfden naam droeg en
tot onder Nero regeerde, waarna dit gebied eene
rom. provincie werd (AMMIAN. 15, 10. SUET. NERO 18.).

Cottus, z. Hecatoncheiren.
Cotyöra, Ko rtwpa, colonie van Sinope aan
de W. kust der gelijknamige golf, in het land der
Tibareners, t. Boezoek Kaléh. Hier scheepten de
10000 Grieken zich naar Sinope in (XEN. ANAB.
5, 5 er. v.).

Cotys, Kó tv;, 1) koning van Thracië, omstreeks 380 v. C., schoonvader van den veldheer
Iphicrates, was burger van Athene, doch voerde
later oorlog tegen deze stad in 361 v. C.; kwam in
358 door sluipmoord om 't leven. Zijne wreed
bij de Grieken berucht. — 2) Zoon van-heidwas
Seuthes, ondersteunde de Romeinen tegen Perseus
van Macedonië, die hem desniettemin weder hulp
verleende bij een aanval van Eumenes, koning
van Pergamum, op Thracië (LIV. 42, 51 en v.). --

14, 42.). Hij stierf in 't jaar 59 (cie AD ATT .
2, 19.).— 4) C. C o s c o n i u s, tribuun in 59, 2 j aren later aedilis, regter in de zaak van Sestius
(56), daarna praetor en in dit ambt door zijne
soldaten vermoord (47). Hij was met Cicero zeer
bevriend (PLUT. CASs. 51.).
3) Haalde in 't jaar 57 den proconsul Piso over
SULL .

.

Cossus, eene familie die tot het c o r n e 1 i s e h e
geslacht behoorde (z. a.) waarvan de volgende
merkwaardig zijn: A. Corn. C. Maluginensis
velde als aanvoerder van een legioen den koning
der Vejenten Lar Tolumnius en was de tweede die,
spolia opima naar Rome bragt, was consul in 428
V. C. (LIV . 4, 19 en v.), in 425 tribunes militum
cons. potgist. en magister equituna van den dictator

Mam. A emilius (Llv. 4, 30 en v.). -- 2) Zijn
zoon met denzeifden naam, dictator in 384 v. C.

om de gezanten van verscheiden thracische volk stammen te vermoorden, en streed later aan de
zijde van Pompejus tegen Caesar (CAES. B. C. 3,
4.). -- 4) Leefde in twist met zijn broeder Rhescuporis, die alleen wilde regeren over het rijk dat
^ door Augustus tusschen de twee broeders ver
zijne-delwas.Cotybrghmdlisn
magt en liet hem ondanks de bedreiging van
Tiberius ter dood brengen (TAC. ANN. 2. 64 en
v.). — .5) Zijn zoon ontving later van keizer Caligula Klein- Armenië, nadat Thracië, dat eerst
gedurende zijne minderjarigheid door Rome bestuurd werd, eene rom. provincie was geworden.

(LIV . 6, 36, 42.) versloeg eerst den buitenlandschen vijand en stilde vervolgens de binnenlandsche onlusten door M. Manlius Capitolinus veroorzaakt. — 3) Cossus Arvina, consul in 343 v.
Cotys, Cotytto, K6TVs, Kotu r rt, thracische
C. moest terstond bij het uitbarsten van den sam- godin, gelijk aan Cybele en op gelijke wijze in
nitischen oorlog een inval in Samnium doen, waar uitgelaten woestheid vereerd. Haar dienst vond bij
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Covinus---Cretnera.

de Grieken en Romeinen ingang. Haar brooddron- bijzondere soort dezer schanskorven, metellae, en
ken feesten heetten C o t y t t i a, de deelnemers er hunne bestemming, z. belegering, 3. kol. b.
Crates, Kpc tres, 1) blijspeldichter te Athene,
aan B a p t e n, Pa7vrac, naar de reinigingen, die
daarbij plaats hadden (non,. E'POD.17, 56. auv. 2, 92.). omstreeks 460 V. C., ontwerper der eigenlijke attische comedie en schepper van haren vorm. Met
Covinus, z. vehicula.
weinig verscheidenheid van middelen verwierf hij een
Cragus, z. L y c i a en C i l i c i a.
Cranae, K pdvc t, eiland op de kust van La- zekeren bijval, totdat de Atheners van hem ver
waren. Men telde van hem 14 stukken;-zadig
conië bij Gythium, waarheen Paris de geschaakte
Helena voerde (HOM. IL. 3, 445.); t. Marathonisi. van 9 zijn nog fragmenten voorhanden. -- 2)
Cranaus, Kpc va6Q, attisch autochthon en Crates uit Thebe, van aanzienlijke afkomst, bekoning ten tijde van den deucalionischen vloed, gaf zich naar Athene, waar hij een leerling van
verdreven door Amphictyon. Hij was de vader Diogenes en weldra een der ijverigste aanhangers
der cynische wijsbegeerte werd. -- 3) C. uit Malvan Cranaë, Cranaecliime en Atthis.
Craneum, Kpayseov, druk bezochte plaats lus in Cilicië, leefde aan liet hof van Attalus,
voor de oostpoort van Corinthe met een cypres- koning van Pergamum, waar hij een philologische
senbosch, verzamelplaats der jeugd, waar de cyni- school stichtte en grooten roem verwierf. Omtrent
sche wijsgeer Diogenes zijn verblijf hield. Hier de verklaring en lezing van Homerus ging hij van
stonden • ook de tempels van Aphrodite Melanis en een ander standpunt uit dan Aristarchus, welke
laatste echter den meesten bijval heeft verworven.
van Bellerophon.
Cranii, -ium, Kprl uot, stad op het eiland Ce- Als gezant van koning Attalus kwam hij te Rome
phallenia, aan de Z. kust, t. Granea bij Argostoli (16 7 v. C.) en hield daar voorlezingen over de
grammatica, waardoor hij bij de Romeinen de zucht
(TRUC. 2, 33.).
Cranon of Crannon, Kp evcuv, stad in tot dergelijke studiën opwekte (SUET. DE ILL.
Pelasgiotis, landschap van Thessalië, in de vlakte GRA MM. 2.).
Cratliis, rivier in Beneden -Italië bij Sybaris,
niet ver van Larissa, t. Sarliki, bekend door den
vormt de grensscheiding tusschen Lucanië en Brutveldslag in den lamischen oorlog in 322 v. C.
Crantor, Kçxlvtwp, uit Soli in Cilicië, ijverig tium, t. Crati. Aanzijn mond stond een beleerling der academische wijsgeeren Xenocrates en roemde tempel van Minerva. -- 2) Rivier bij
Polemo, omstreeks 320 V. C. Hij schreef n7<oNvri- Aegae in Achaja.
Cratinus, KpctCvo;, 1) dichter der attische
Poa Te, voornamelijk van zedekundigen inhoud, en
de eerste uitleggingen op Plato; er is echter niets comedic, zoon van Callimedes, geboren waar
omstreeks het jaar 520, gestorven 423-schijnlk
van hem over. Cicero maakt melding van Bene
v. C. Vrij laat begon hij eerst blijspelen te matroostrede r`Epl c ou; (ctc. usc. 1, 48, 115.).
ken. Zijn eerste stuk heet 'ApxlXoxot, zijn laatste
Crassus, z. Licinia gepas.
7tuTívrl (de wijnflesch), een beroemd stuk dat kort
Crater, z. drinkgereedschap.
Craterus, Kpá Lspos, broeder van Amphote- voor zijn dood met buitengewonen bijval vertoond
rus, had eerst het bevel over een deel der lijf werd, waarmede hij op de wolken van Aristote voet, vervolgens over eene bende ruiters-wacht phanes en den Connus van Amipsias de overwin
behaalde. In dit blijspel heeft de dichter,-nig
gedurende de oorlogen in Indië en werd als een
bekwaam veldheer door Alexander hoog geschat die aan den wijn verslaafd was, zich zelf ten toon
en bemind. Op den terugtogt uit Indië voerde hij gesteld. Het aantal zijner stukken wordt op 21
een gedeelte van het leger aan dat over land gerekend, ' negen malen behaalde hij de overwinterugtrok. Verzwakt door de ontberingen gedu- ning. Cratinus gaf aan het nog ruwe, vormlooze
rende dezen veldtogt, ontving hij (324) van Alexan- comische feestspel een geregelden, kunstmatigen
der het bevel om de uitgediende soldaten naar vorm. De ouden prijzen in hem oorspronklijkhuis te geleiden en in Antipaters plaats het be- heid van vernuft, rijkdom van vinding, kernstuur van Macedonië over te nemen; het berigt achtige uitdrukking en een beeldrijke taal. —
evenwel van Alexanders dood deed hem in Voor- Wel te onderscheiden van 2) een j o n g e n CratiAzië zijn marsch staken. Hij kreeg nu met Anti- n u S, dichter der attische comedie, die tot een
pater de europesche landen van het groote rijk, veel later tijdperk behoort en tot in 224 v. C.
trok met een leger derwaarts om Antipater tegen schijnt geleefd te hebben. Hij schreef 8 stukken,
de Atheners te ondersteunen en overwon hen bij hoewel de maker en de titels echter niet geheel
Lamia. Door zijne tweede vrouw, Phila, schoon zeker zijn.
Cratippus, Kp'kttzro;, uit Mitylene op Levocht hij met hem tegen-zonvaAtiper,
Perdiccas (321) en tegen Eumenes. In den strijd sbos, peripatetisch wijsgeer te Athene en leeraar
tegen den laatste sneuvelde hij in Azië en werd van den jongen Cicero, bloeide omstreeks 50 v.
nog na zijn dood door dezen ouden vriend ge- C. De oude Cicero zwaait hem grooten lof toe
cerd (NEP. EUM. 4.). -- 2) Broeder van Antigo- (OFF. 1, 1. DIV. 1, 3.) ; zijne verhandeling over de
Ilus Gonatas, schreef eene verzameling van ge- voorzeggingskunst uit droomen is niet bewaard
schriften, die als zoodanig groote waarde hadden, gebleven.
Crat lus, Kpu u► o;, leerling van Heraclitus
daar zij meest uit officiele stukken bestonden
(PI.UT. ARIST. 26.). - 3) Arts te Rome, maakte en van den sophist Protagoras en leeraar van
Plato, die een zijner dialogen naar hem noemde,
veel naam (non. SAT. 2, 3, l61).
Crates, vlegtiverk uit buigzame takken, veel - waarin hij den oorsprong en den aard der taal zoekt
vuldig in den oorlog gebruikt, b. v. om bruggen uit te vorschen, en Cratylus het systeem van Hete dekken (cAES. B. G. 4, 17.), of tot borstwerin- raclitus tegen de eleatische wijsbegeerte van Hergen op wallen (vEG. 1, 24.), ook met steenen ge- mogenes laat verdedigen.
Cremèra, riviertje in Etrurië, valt bij Fidevuld tot schanskorven, waarachter slingeraars en
boogschutters de vijandlijke bezetting op de mu- nae in den Tiber, bekend door den ondergang
ren beschoten (CAES. B. G. 7, 81.). Over een van het geslacht der Fabii in 477 v. C. (Liv. 2, 49.).

Cremna—Creta.
Cremna, z. Pisidia.
Cremona, K psµwv r , nog t. Cremona met
ruïnen, oostwaarts van den mond der Addua aan
den Padus, in het land der Cenomanen, belang.
rijke voorpost in liet N., in 219 v. C. tot rom.
colonie gemaakt (LIv. 21, 25.) met de regten van
een municipium (TAC. RIST . 3, 30, 33.) . Prach tige gebouwen en het grootste amphitheater van
Italië versierden de stad, die in den oorlog tusschen
Octavianus en Antonius door de soldaten van den
eerste geplunderd en later in den oorlog met Vitellius
in 't jaar 70 n. C. door de krijgsbenden van Vespasianus verwoest werd. Eerst in de middeleeuwen
verrees de stad weder tot aanzien.
Cremu1 ius Cordus, geschiedschrijver uit
den tijd van Augustus en Tiberius; door zijne
vrijmoedigheid bragt hij zich bij den laatste in
verdenking; de roeinvolle vermelding van Brutus
en Cassius in zijne geschiedenis werd hem tot
misdaad aangerekend, en hoewel hij ter zijner
regtvaardiging op het voorbeeld van Livius en
A sinius Pollio wees, kon hij de voltrekking van
de doodstraf slechts door een vrijwilligen honger
ontgaan. Zijne dochter Marcia, aan welke-do
Seneca eene troostrede schreef , zou de werken
haars vaders gered hebben, hoewel zij niet tot
ons zijn gekomen (TAC. ANN. 4, 34 . SUET. TIR. 61.).
Creon, Kp wv, 1) zoon van Lycoethus, koning van Corinthe, z. A r g o n a u t a e, 3. kol. --- 2)
Zoon van Menoecus, vorst van Thebe, z. 0 e d ip u s. --- 3) Koning van Thebe, z. Hercules. 3. kol.
Creophylus , KptwcwXos, cyclisch dichter,
die met Homer us in naauwe betrekking gebragt
wordt. Hij zou een schoonzoon of een vriend
van hem geweest zijn en zijne gedichten geërfd
hebben. Volgens de overlevering ontving Lycurgus
van Sparta van zijne nakomelingen de zangen
van Homerus. Men geeft hem nu eens Samos, dan
Chios en los tot woonplaats, de streken, waar
de homerische poësie gebloeid heeft; ook wordt
hem de vervaardiging eener (_1iyuXia, &X.w6c; toegeschreven (PLAT. REPL. 10, 600. C. PLUT. LYC. 4.).
Crepidhe, Z. k1eeding.
Crepundia, eigenlijk een kinderratel, verder
ook allerlei speelgoed.

Crespliontes, z. Heracliden onder Hercules, 8. kol. en Aepytus, 3).
Crestonaei, Kp7T(U`JC:Crcu, een oorspronklijk
thracisch volk, gevestigd in Macedonië tnsschen de
rivieren Axius en Strymon (liDT . 7, 124). Daarnaar
heette het landschap C r e s t o n i a en de hoofdstad
Crestone.
Créta, Kprjrrl, t. Candia, bij de Grieken nog
Kriti, het grootste der grieksche eilanden, ten Z.
van de Cycladen, strekt zich uit van liet W. naar
het 0. in eene lengte van 35 mijlen, terwijl de
breedte afwisselt tusschen 9 en 11 m.; de vlakte-inhoud
bedroeg 190 (] m. Een hooge bergketen, in 4
deelen gespleten, loopt over het eiland, door de
tusschenruimteu voeren de wegen die het N. met
liet Z. verbinden. In het W. zijn de witte bergen, Awx ópri, 7000 v. hoog, t. Monti Lauki of
Aspra Vuna, ten N. waarvan de berg B e r e c y nt h u s en de takken en voorgebergten Corycus, t.
Capo Grabusa, Tyrus of Dictynnaeum met
kaap P s a c u m, t. k. Spada, met een tempel van
Artemis Dietynna of Britomartis, die zich hier in
zee stortte, om de omhelzingen van Minos te ontvlugten; verder dc voorgebergten C y a m u m en
1) r c p 'a 11 U nl . In het midden verheft zich de
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hoogste top des geheelen eilands ''I8r1 of 'I8a ov, t.
monte Giove of Psiloriti, 7200 v. hoog en meestal
met sneeuw bedekt, ten N. daarvan nog het voor
D i it In, t. Sassoso ; in het 0. eindelijk-gebrt
ligt het gebergte áí-z rr^, t. lassitisch gebergte, beroemd door de eerdienst van Zeus, naar het N.
loopt het uit in kaap Samomium t. Salomone.
Aan de Z. kust liggen van het 0. naar het W.
de voorgebergten Ampelos, t. Xacro, Erythraeum,
t. Sti Ponta of Stomachri Giallo, Lein, t. Lionda,
Mai la, t. Ponta. Matala, Hermaeum, t. Ponta Tri
Criu Metópum, t. St. Johann, de Z. W.-vida,
punt. — Het stroomend water bestaat slechts uit
onbeduidende beeken : op de N. kust van liet W.
aitgaande : Iardánus, t. Platania, westwaarts van
Cydonië ; Oaxes, t. Arcadi Fiume, van den Ida
afdalende ; Amnisus en Caeratus in het gebied van
Cnossus. op de Z. kust van het 0. af: Catarrhactes, t. Zuguro, Lethaeus, t. Malogniti, met de
Electra in het gebied van Gortys. -- Het klimaat
van het eiland is uitstekend en gezond en werd
reeds door Hippocrates aan zieken aanbevolen;
winden verkoelen de zomerhitte. De vlakten zijn
(en waren het vroeger nog meer) rijk aan oranje
olijven, graan en boomwol; overvloed van-apels,
allerlei boomen : platanen, ahorn, eiken, cypressen,
onder de planten vooral artsenijgewassen (b. v. die-

tanlnus), vervolgens honig, ijzer, zandsteen, doch
geen krijt. Het vruchtbaarst zijn de omstreken
van Gortys, bij uitnemendheid ttóiov geheeten.
De bevolking bestond uit zeer gemengde stammen.
Bij de oudste bewoners deels van pelasgischen,
deels van phry gisc h-carischen oorsprong, die zich
in het W. als KUwvs; (xoM. OD. 3, 192. 19, 17.6.)
in liet 0. als 'ETzóxprïts; ook later staande hiel
voegde zich eene dorische bevolking, bene -den,
algemeens naam-vensAclaër oi;de
was vervolgens KprjTes, Cretenses. Door zijne gelukkige ligging als middelpunt tusschen drie werelddeelen moest Creta wel zeer spoedig de zetel
van een bedrijvig leven en verkeer worden, gelijk
de met havens bezette N. kust aan deze bedrijvig
bij voorkeur de rigting naar Europa aan--heid
wees. Hier uit laat zich ook de belangrijke rol
verklaren, die Creta in de geheele grieksche my-

thologie speelt, en de overoude legenden van den
uitgebreiden handel en zeevaart, van de groote
zeemagt, van de vroege staatsregeling en de wijze
wetten van een Minos, Rhadamanthys, Idomeneus
en -leriones, die dit eiland den naam van vo Muxclptud deden verwerven ; eindelijk van den grooten
overvloed van welvarende steden, daar reeds homerus (IL. 2, 649 .) het eiland ix ópnoXcs noemt
(echter worden er OD. 13, 174 . slechts 90 vermeld, dat zal dus een rond getal wezen). De
verschillende zelfstandige republieken handhaafden
over 't algemeen hare vrijheid, totdat de Romeinen in 't jaar 67 v. C. door Metellus Creticus het
eiland onderwierpen en met Cyrenaïca tot Bene
provincie vereenigden. Sedert zonken de bewoners meer en meer ook van hun zedelijk standpunt en stonden als leugenaars en bedriegers in
een kwaad gerucht : Tpiu xá t u xuxoz, Cretensers,
Cappadociërs, Ciliciërs of Cariërsp7^Tc
;t- GtEC
' t)atat, xaxá lri pma, yaarFpac cipyal. De plaatsen
op de N. zijde van het W. naar het 0. zijn:
Phalasarna met een tempel van Artemis, Cisa•.
mus op de kust tusschen de voorgebergten Corycus en Psacum, en een weinig binnenwaarts Polyrrhenia, door Achacërs bewoond ; Pergamum
y
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Cretheus--Critó.

met de begraafplaats van Lycurgus en verder
oostwaarts het magtige C y d 5 n i a, t. Kanea, 40
stadiën van den Iardanus, volgens de overlevering door Minos gesticht en naar een zoon van
Apollo genoemd (van daar ook Apollonia), met
een voortreflijke haven beroemd door boogschutters en den tempel van Britomartis. Naar haar
heet de kweepeer pirus Cydonia (HDT. 3, 44,
49.). -- Aptéra, landinwaarts Lappa door Metellus bestormd, Amphimalla, aan een gelijknamige
golf, Rhitymna, Panormus, ten Z. daarvan aan
den voet van den Ida E 1 e u t h e r n a, t. Elevtherna, door Metellus bij verraad ingenomen; Axus.
Cnossus of Gnossus met de havensteden Heracleum en Amnisus, residentie van Minos, reeds
door Homerus (IL. 2, 646. OD. 19, 175.) als zeer
belangrijk vermeld, hier toonde men een gedenkteeken van Zeus. In de nabijheid bevond zich het
fabelachtige Labyrinth, waarschijnlijk niets anders dan de groote, ten deele onderaardsche steen
omtrek; Milëtus, reeds door Ho--groevnid
lnerus (IL. 2, 847.) genoemd ; Lyttus of Lyctus,
in het binnenland, de kweekster der beste burgers; Arcadia; Minoa op het smalste gedeelte des
eilands; Ol^rus, beroemd door een houten standbeeld van Britomartis door Daedalus; Praesus;
Itanus aan de 0. kust. Aan de Z. zijde van het
0. naar het W.: Hierapytna; Leben, met een prachtigen tempel van Aesculapius, havenstad van
Gortys, insgelijks Matala; Phaestus; G o r t y s of
G o r t y n a (ruïnen bij Hagios IDheka) aanzienlijke
,stad aan de rivier Lethaeus, reeds door Homerus
(IL. 2, 646. OD. 3, 293.) tettózaaa geheeten, later

echter zonder muren, 50 stadiën in omvang, in
Bene vruchtbare vlakte. — Op de noordkust van
Creta in de nabijheid van het voorgebergte Dium
lag het kleine eiland Dia, t. Itandia of Dhhhia. -Staatsregeling. De groote overeenkomst der
eretensische instellingen met de spartaansche
geeft allen grond om te veronderstellen dat
zij wegens de vroege vestiging der Doriërs aldaar, oud dorisch zijn. Ook luidt de sage, dat
Lycurgus zijne wetten uit Creta gehaald heeft.
Uit dezelfde elementen ontsproten in beide staten
overeenkomstige toestanden, en de cretensische
staatsregeling laat zich alleen verklaren uit de
eigenaardige kenmerken van het dorische volks ]even. De Doriërs hadden op Creta insgelijks de
inboorlingen onderworpen en zij werden alzoo de
kern der eigenlijke burgers. De andere bewoners werden onderscheiden in nz•r'i xooc, overeenkomende met de spartaansche perioecen, en µvwÉTac,

staatsslaven, en %XaocuTac (z. a.) of upuuth ac,
bijzondere slaven. — Ook op Creta vond men de
openbare opvoeding der knapen en hunne ontwikkeling door wapenoefeningen en muziek, eene getusia, Koc(tot, even als de spartaansche ophoren,
opzigters over de staatsregeling en het bestuur,
dat iu handen van 10 archonten was. Verder had
enen daar de gemeenschaplijke maaltijden, syssitiën, op Creta dv6p zc geheeten, vereenigingen der
jongelingen dydXac (z. a.); ook was daar de liefde
voor eerzame jongelingen een heerschend gebruik,
zoodat het voor schande werd gehouden geen
zoodanig liefhebbend persoon, ncXrj n ap, te hebben,
terwijl het geliefde voorwerp, %^nvo;, zeer geëerd
was. Zie verder urspn r n. Het huwelijk was
heilig, en echtbreuk werd streng gestraft.
Cretliens, z. Aeolus.
Credo, z. iiereditas.

Creüsa, 1i; io'Jax, 1) dochter van Oceanus en
Gé, moeder bij Peneus van den Lapithenkoning
Uypseus. — 2) z. X u t h u s. -- 3) z. A e n e a s. -4) z. Argonautae, 3. kol.
Critnissus, Kpcµcaaó^, rivier in het W. van
Sicilië, waarbij Timoleon in 332 v. C. de Carthagers versloeg; gewoonlijk wordt zij gehouden voor
een arm van den selinuntischen Hypsas, t. Belice
Destro, volgens anderen valt zij aan de N. kust

in zee, t. Bartolemeo of Freddo.
Crimen, van cerno, heette 1) het onderwerp
des onderzoeks, de zaak, die aan een geregtlijk onderzoek onderworpen werd ; 2) de overtreding zelve;
3) het regterlijk onderzoek, namelijk in criminele
zaken, z. v. a. quaestio.
Crinis, (trines, verg. coma) het hoofdhaar bij
de Romeinen, het voorwerp van bijzondere zorg
en oplettendheid bij de ouden, inzonderheid bij de
vrouwen, met kostbare naalden (acus) en andere
sieraden opgemaakt.
Crispirtus, wordt door Horatius (SAT . 1.4, 14.
en elders) als een langdradig zedepreker en vervelend dichter bespot. Misschien is het slechts een

verzonnen naam.
Crispus, z. Constantinus, 2. kol.
Crissa, • Kp (aca, overoude stad in Phocis,
door Homerus (IL. 2, 520.) de zeer godlijke
(yul} ï) geheeten, ten W. van Delphi aan de rivier Plisthus en 1 ¢ uur in het binnenland van de
crissaeïsche golf verwijderd. Zij werd op bevel
der Amphictyonen verwoest, daar de bewoners
zich gehaat maakten door de delphische bedevaart
aan tollen te onderwerpen. Het gebied-ganers
des lands werd aan den delphischen god gewijd,
de inwoners trokken naar Amphissa en naar
C i r r h a (K(pprh), de havenstad van Delphi, dat
geenszins, gelijk men vroeger aannam, dezelfde
stad is als Crissa.
Crista, z. ga lea.
Critias, Kpc shag 1) zoon van Dropides, bloed
zijn zoon Callaeschrus-verwantSol,d
grootvader van den jongen Critias, en door de
dochter van zijn zoon Glauco, overgrootvader vair
den wijsgeer Plato. — 2) De jongere, leerling van
Gorgias van Leontium, en van Socrates, eerst een
aanhanger der democratie ; hij wist in 411 v. C. bij
liet onderzoek naar den aan Phrynichus gepleegden
moord door te drijven, dat vooraf diens gedrag onderzocht werd, waarna dientengevolge de moord
voor een gewettigden erkend werd. Na in den
loop der volgende jaren naar Thracië verbannen
geweest te zijn, vinden wij hem na den val der
democratie in Athene terug onder de 30 tyrannen
(404) . E en in deze betrekking met Theramenes gesloten verbond werd spoedig weder verbroken en
Critias nam nu de eerste plaats onder de 30 in,
doch maakte zich door zijne teugellooze gestreng heid bij het volk uitermate gehaat en verloor in
403 in den strijd tegen Thrasybulus het leven
(NEP. THIIAS. 2. XEN. MEM. 1, 2, 12.). Critias be-

hoorde ten gevolge van zijn geheele opleiding tot
de beschaafdste mannen van Athene. Hij muntte
uit als dichter en redenaar, echter zijn van
zijne elegiën slechts eenige fragmenten overgebleven, van zijne redevoeringen bestaat niets meer.
Plato achtte hem zeer, zoo als blijkt uit de menigvuldige vermelding van Critias in zijne werken.
Crito, K.pírwv, leerling van Socrates, bekend
door zijne liefde en hoogachting voor zijn leerrncrster. Gaarne wilde hij hem riet zijn vermo-

Critolaus--Croton.
gen bijstaan om leem uit de gevangenis te bevrij(l en. Plato heeft ter zijner eere een zijner dialogen naar hem genoemd, waarin Crito zich met
Socrates in de gevangenis onderhoudt.
Critoláus, KptLóXao^, 1) uit Phaselis in
Lydië, peripatetisch wijsgeer en opvolger van
Aristo van Ceos, kwam in I 53 v. C. met Carneades (z. a.) en Diogenes, in het beroemde
ultheensche gezantschap, te Rome, waar hij zich
met ijver en grooten bijval aan de redekunst wijdde
en in hoogen ouderdom stierf. Cicero maakt bij
de behandeling der vraag over het hoogste goed
zeer veel van zijne beschouwingen gebruik ; al
zijne schriften zijn verloren gegaan. -- 2) Veldheer van 't achaeïsch verbond, die tot den laatsten beslissenden kamp tegen Rome aanleiding
gaf. In 147 v. C. door Metellus verslagen bij
Scarphaea in Loeris kwam hij na den slag niet
weer te voorschijn.

Criu metópum, (xptoi u^Tw rov, ramsvoorhoofd) 1) z. Chersonesus, 2) z. Creta, 2. kol. b.

Crius, z. Titanes.
Croesus, Kpoiaos, koning van Lydië uit het
geslacht der Mermnaden, zoon van Alyattes (HDT.
1, 7, 92.) volgde zijn vader in 560 v. C. op, doch
was vroeger of reeds mederegent of ten minste
satraap van Adramyttium, in welken vroegeren
tijd misschien ook het bekende bezoek van Solon
valt, 't welk Herodotus echter (1, 29.) onder zijn
koningschap laat plaats hebben. Als koning maakte
Croesus zich de aziatische Grieken cijnsbaar,
zonder evenwel in hun bestuur en onderlinge betrekkingen in te grijpen; hij sloot een verbond
met de eilandbewoners, en breidde zijn rijk naar
het 0. tot aan den Halys uit (HDT . 1, 26.). In
zijne familie was hij minder gelukkig. Zijn zoon
Atys werd bij ongeluk gedood door Adrastus
(z. a.) (HVT. 1, 35 -45.), hem bleef slechts een zoon
over die doofstom was, doch later bij een dreigeud levensgevaar zijns vaders de spraak terug
HDT . 1, 85.). Toen Cyrus Astyages, zwa--kreg(
ger van Croesus, van den troon had gestooten
(HDT . 1, 73, 74.), zocht Croesus van het delphische
orakel door rijke geschenken opheldering over
den uitslag van een oorlog te verkrijgen. Op het
dubbelzinnig antwoord: Kpoiao; "AX.vv óe pa ya),rw 6uvaµty xuTakuric, trok hij de rivier over en
begon den oorlog. Een slag bij Sinope bleef onbeslist, maar voor dat Croesus zich door nieuwe
uitrustingen versterken kou, rukte Cyrus naar
Sardes, dreef Croesus binnen de muren terug en
nam na een beleg van 14 dagen de stad in (546)
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wereldheerschappij beroofde. Hij huwde zijne
zuster Rhea, en deze baarde hem Flestia, Demeter,
Hera, Hades, Poseidon en Zeus (HESIOD. THEOG .
452 en v.). Door Ge was hem voorspeld, dat hij
door een zijner kinderen van den troon zou worden gestooten; hij verslond ze daarom terstond na
de geboorte, behalve Zeus (z. a.), dien Rhea redde. Deze zette zijn vader af en dwong hem, door
de kunsten van Ge en Metis geholpen, de verslonden kinderen weder uit te braken. Cronus, die te
gelijk met de werige Titans (z. a.) ten val gebragt en van de heerschappij beroofd was, ligt of
met de overige Titans in den Tartarus opgesloten, of hij heerscht met Rhadamanthys op het eiland der gelukzaligen (HESIOD. OPP . ET D. 169.
PIED . OL. 2, 76.). Cronus schijnt oorspronklijk
een god van den landbouw geweest te zijn (zpovo;
van xpchvw, %palvw, rijpen ? die op eenige plaatsen
van Griekenland vereerd werd; als zoodanig werd hij
vereenzelvigd met den italischen zaaigod Saturnus,
en men verdichtte dat hij , door Jupiter verjaagd,
naar Italië gevlugt was en daar van Janus de
heerschappij had ontvangen (OVID . FAST . 1, 232.).
Onder zijne regering heerschte de gouden eeuw
(OVID. FAST. 1, 193, 293 en V. MET. 1, 89 en v.).

Naar hem heet Italië Saturnia en de bewoners
Saturnia gans (OVID . FAST . 5, 625. 1, 237.). In
de maand December na het eindigen van den
oogst vierde men hem ter eere te Rome gedurende verscheiden dagen de Saturnalia, waarop men
de guldendagen zijner regering herdacht, terwijl
men allen arbeid staakte en zich onder het luid
geroep : lo Saturnalia, lo bona Saturnalia, aan
uitgelaten vrolijkheid overgaf; men smulde en
speelde, gaf elkander geschenken en onthaalde de
slaven aan den disch, ten teeken dat er onder de
regering van Saturnus nog geen onderscheid van
standen was. De god had een ouden tempel aan den voet van het capitool, waarin de
staatskas bewaard werd. Bij de Grieken vinden
wij dergelijke feesten als in Italië, de C r o n i a,
doch hunne viering was van weinig beteekenis en
niet algemeen. Te Athene had hij een heiligdom
aan den voet van den burg en een feest op den
12. Hecatombaeon. Te Olympia stond in het
heilige bosch van Zeus de Ironische heuvel
waarop aan hem geofferd werd. Cronus werd afgebeeld als een oud man met een kleed over liet
achterhoofd en een krom snoeimes in de hand
;

(falcifer, OVID. FAST. 1, 234. senex, senior, aid. 5,
34, 627.). Wegens de overeenkomst met het
woord p6' o heeft men hem ook voor den god

(HDT . 1, 53 en v. 73, 75, 84.). De overwonne des tijds gehouden.
ling werd door den overwinnaar edelmoedig beCroton, Kph Twv, t. Crotone, stad in Brutti
handeld en bleef voortaan een vriend van Cyrus,
jaar 710 v. C. door Achaeërs en Spar--um,in't
die ook aan Cambyses de vermaning gaf om hem tanen gesticht (HDT. 8, 47.) aan den mond van de
in eer te houden; echter kwam Cr. eens bij hem in rivier Aesarus, versterkt en eer dan alle steden
levensgevaar (HDT. 1, 88, 155, 207, 208. 3, 36.). De van Italië bloeijende door handel en scheepvaart.
redenen, die Cyrus tot zachtheid jegens hem stem- De stad was echter ook beroemd oni de reinheid
den, worden door Herodotus (1, 88.) en Ctesias der zeden harer bevolking en door hare wijze
verschillend opgegeven ; volgens den laatste werd wetten, door de school van Pythagoras, alsmede
Croesus, die in den tempel van Appollo gevlugt was, door de bijzondere lust voor de beoefening van
vier malen op wonderdadige wijze van zijne boeijen gymnastic en worstelen (geboorteplaats van den
bevrijd en daarop schonk Cyrus hein de vrijheid. atlileet Milo). Na de onderwerping van Sybaris
Crommuón , K po..,tiUwv, z. C o r i n t h i a, 3. (510) nam hare inagt nog toe, doch nadat zij van
kol. b.
de Locriërs eene nederlaag geleden had bij de riCronus , Kph' os, bij de Rom. Saturnus, zoon vier Sagras, verviel zij meer en meer en kon zich
van Uranus en Gaea, de jongste der Titans (IIESIOD . niet genoegzaam verdedigen tegen de aanvallen
THEOG . 137.), die door zijn vader te verminken en van Dionysius, van de Lucaners, van A gathoeles
af te zetten, hen met de overige Titans van de Cu van P yrrhus ; .Hannibal maakte haar tot liet
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steunpunt zijner krijgsoperatiën; zij werd daarna betrekking hadden op den strijd van Griekenland
in 195 V. C. door de Romeinen tot een colonie met Perzië, anders en wel niet steeds ten gunste
zijner landslieden op te vatten en voor te stellen,
gemaakt (Liv. 34, 45.).
Crustae, ook wel emblemata, heette bij de zooals het de dikwijls eenzijdige Grieken deden. Van
Romeinen half verheven beeldwerk of ingelegd een tweede werk 'Iv&txd, bezitten wij insgelijks
werk en gesneden figuren op drinkbekers of an- slechts brokstukken, meestal tot de natuurlijke hisdere kunstvoortbrengselen, het diende tevens voor torie betrekking hebbende ; de bouwstoffen voor dit
bekleedsel of korst, een soort van stukadoorwerk werk verzamelde hij zelf in Perzië en met veel
of mosaik. Behalve barnsteenen bekers met zorg. Van zijne overige werken is niets bewaard
sierlijk snijwerk, waren vooral gouden zeer gezocht, gebleven.
Ctesibius , Krr+ 6f Nto;, leefde omstreeks 240
waarin edelgesteente gezet was, deels opgesneden
ruwe, deels gesneden halve juweelen, die, om ook V. C. in Alexandrië onder Ptolemaeus Euergetes,
elders tot sieraad te dienen, er uit konden geno- had groote verdiensten als werktuigkundige, vooral
men worden, of ook wel in ringkastjes of dacty- met betrekking tot die werktuigen, wier werking
liotheken bewaard werden (cie. VERR. 4, 23 . PLIN . berust op de drukking der lucht en de daardoor
35, 12, 45. JUv. 5, 38.). Ook werden aldus ge- te weeg gebragte kracht. Onder anderen vond hij
noemd kleine stukken marmer van verschillende met zijn leerling Hero de pompen uit, den kromsoort en kleur, waarmede men den vloer der hui- men hevel en de persfontein, die nog thans den
zen inlegde; anders ook wel pavimenta sectilia naam draagt van Heronsfontein.
Ctesiplion, KTr^aupwv, 1) atheensch staats(sunT. CANS. 46.) of emblemata vermiculata geheeten. Verg. cie. DE on. 3, 43. Van daar heetten man, die na den slag bij Cliaeronea het voorstel
ook de kunstenaars in dit vak, die met de gra- deed om aan Demosthenes voor zijne groote verveerstift opschriften of figuren in metaal bragten diensten en opofferingen een gouden krans te
en deze verder met goud, zilver of email versier - schenken, waartegen Aeschines, de handlanger der
macedonische partij zich verzette; de redevoering van
den, crustarii (PLIN . 23, 12, 55.).
Crustumeria of- um, sabijnsche stad ten dezen benevens die van Demosthenes, waarin hij hem
N. van Rome en Fidenae, niet ver van den linker zegevierend bestreed, zijn bewaard gebleven. -- 2)
oever van den Tiber, zij was een der eerste ver- C t e s. in het Perzisch. TaisafQn (t. ruïnen van Eloveringen van den rom . staat (LIV . 1, 9. 2, 19. 5, 37.). Madain) stad aan den linker oever van den Tigris,
Crux, het kruis en de straf aan het kruis, die tegenover Seleucia, was in lateren tijd de aanzien
stad van Assyrië en de winterresidentie der-lijkste
uit het ophangen aan de arbor infelix voortgekomen is. Deze straf was de hardste en werd ei- parthische koningen, sedert den tijd der Romeinen
genlijk slechts op slaven toegepast, later ook op ook een sterke vesting, die onder Trajanus, Sepvreemdelingen en burgers, die huniiles waren. timius Severus, Probus, den Romeinen meermalen
Struikrooverij, zeerooverij, sluipmoord, oproer en in handen viel.
Cubicularius, z. s e r v i, 2).
hoog verraad werden aan het kruis gestraft. De
Cubiculum, z. do in u s, 2. kol.
veroordeelde werd, na gegeeseld te zijn, met touCubital, een soort van armkussen, dat men
wen opgetrokken, aan handen en voeten vastgenageld en leefde zoolang, tot dat hij van uitput- bij het eten of andere gelegenheden onder den arm
schoof; soms ook om het hoofd gemaklijker te
ting en honger bezweek.
Crystalhna sc. vasa, waren van zuiver, hel doen rusten, zoo als bij de Grieken het Tpo;xrcp-^^doorschijnend glas, wat wij ook kristal noemen.-der, Xr1toy (HOR . SAT . 2, 3, 255.).
v
Cubitus, z. maten, rom.
Cteatus,
z. Moliones.
Cucullus of eueullio, een soort van
Ctesias, K r•r^^iu , tijdgenoot van Xenophon,
werd te Cnidus in Carië geboren, kwam waar kap, die aan de lacerna of paenula bevestigd
aan het perzische hof, ver-schijnlk416v.C werd, als men op reis ging of zijn gelaat wilde
zijn veldtogt te--gezldArtaxsMnmop verbergen.
Culèifa, eigenlijk een zak met veeren, wol,
gen Cyrus, genas des konings wond, die hij in den
slag bij Cunaxa had ontvangen, en keerde in 399 stroo of andere dingen gevuld, daarom ook soms
naar zijne vaderstad terug. Als lijfarts des ko- in den oorlog gebruikt, om den stoot van den
nings genoot hij groot aanzien en maakte van zijn stormram af te weeren ; inzonderheid een peluw of
verblijf in Perzië gebruik om een naauwkeurige matras, dikwijls zeer prachtig en kostbaar bewerkt,
kennis van den toestand des lands te verkrij gen om bij den maaltijd op de sopha of lectus neer te
en die in een groot, uit 23 hoeken bestaand werk, leggen (cie. TUSC. 3, 19, 46. SUET. TSB. 54 en
I1spatxcí getiteld, neer te leggen en aan zijne lands- 0. n i . p.).
Culéus, 1) een leeren zak, waarin de parri
lieden, waaronder daaromtrent eene groote onwetendheid heerschte, mede te deden. Ctesias be- cidae genaaid werden, en zoo in de rivier neergehandelde daarin eerst de assyrische, dan de perzi- laten (cie. Rose. Am. 15, 16, 25.). -- 2) Een
sche geschiedenis tot op den tijd van zijne terug maat, z. maten rom.
Ciíl ex, een der kleinere aan Virgilius toegeuit Perzië, waarbij hij van de archiven des-komst
lands gebruik maakte. Wij bezitten slechts schreven gedichten, waarin de schim van een gebrokstukken er van. Ook de oude geschied doode mug verschijnt en hare begrafenis verlangt;
hebben er veelvuldig gebruik van ge--schrijve waarschijnlijk uit de 2. helft der 1. eeuw n. C.
C uh n a, z. domus, 2. kol.
maakt, doch leggen hem gebrek aan waarheid
Culpa, in ruimeren zin elke onzedelijke of
en geschiedkundige trouw ten laste, de reden
hiervan is misschien ook daarin te zoeken, dat wederregtlijke handeling, in ergeren zin het niet
Ctesias, wiens waarde men evenwel ook niet te aanwenden der noodige voorzorg. Deze onder
burgerlijk regt van belang-scheidng t
hoog moet schatten, door de gelegenheid die hij
had om inlandsche bronnen te raadplegen, dikwijls bij de schadeloosstelling voor culpa, en in liet
aanleiding vond, om de gebeurtenissen, vooral die strafregt bij de verdcelinb der misdaden.
-

Culparia.--Curius.
Culpara,, z. ,v a s a, 1) a.
Cultrarius, z. o f f e r, einde.
Cumae, z. C y m e.
Cünaxa, KoUvc x, bij het tegenw. Feloejah,
in de nabijheid van den Euphraat en 500 stadiën
van Babylon, bekend door den slag tusschen den
jongen Cyrus en zijn broeder Artaxerxes (401),
waarin de eerste sneuvelde, na wiens dood de 10000
Grieken van zijn leger den bekenden terugtogt
ondernamen (PLUT. ARTAX. 8.). Xenophon (ANAB.
i 10, 11.) geeft de plaats niet op.
Cuneus, 1) een wigvormige afdeeling van
de zitplaatsen voor de toeschouwers in het theater,
amphitheater en den circus, gevormd door de trappen en treden, die van de onderste naar de bovenste zitbanken opliepen; gr. xgpxty, z. the atr u ni, 7. kol. — 2) Een wigvormige slagorde om
den aanval op een punt te vereenigen en daar door
te breken (VEG. 3, 12. CANS. B. G. 6, 40.). In
gemeene soldatentaal werd zulk eerre wig met een
zwijnskop vergeleken en caput porcinum geheeten
(VEG. 3, 19.). Men ontweek dezen schok door de
zoogenaamde forfex of forceps, tang, d. i. een omgekeerde cuneus in den vorm van de letter V;
men liet de wig in de opening binnen dringen en
greep haar dan van ter zijde aan (Liv. 39, 31.).
In den slag bij Cannae (LIv. 22, 37.) sloegen de
Romeinen den aanval eener wig af ; terwijl zij
echter te driftig vervolgden en deze al verder en
verder achter de overige gelederen terugweek,
werden zij eindelijk overvleugeld. Soms beteekent
cuneus hetzelfde als phalanx (LIV. 32, 17.), een
diepe smalle legerafdeeling (LIV. 8, 10), ook wel
slechts in 't algemeen een digt vierkant (TAC. xlsT.
4, 20.).
Cunieuli, Cunieularii, z. b e 1 e g e ring,
3. kol.
Cupa, een groot aarden wijnvat, dat in den
kelder lag, even als de dolla en seriae. Voor het
gebruik werden zij met pek uitgebrand.
Cupido, z. Eros.
Cupra maritime, belangrijke zeestad in
Picenum in de nabijheid van het tegenw. Marano,
met een fraaijen tempel van Juno, waarschijnlijk
door Pelasgen gesticht, en door Hadrianus hersteld.
Cupressus of naar het gr. cyparissus, een
steeds groene (sentper virens, LINN.) zuidelijke
woudboom, is op Creta inheemsch, voornamelijk op
liet gebergte Ida en vereiscit weinig zorg. „ De
vrouwlijke in pyramidenvorm, stond bij afwisseling in de rijen van pijn- of denneboomen in de
tuinen der Romeinen (VIRG. G. 4, 112.); den manlijken snoeide men, even als de palmboomen, tot
heggen en stelde daarin landschappen, jagten, vloten voor." (voss op vIRG. G. 2, 84.). Hij verheft zich
tot zeer hooge pyramiden en levert het duur
timmerhout (IIOM. OD. 17, 339. IL. 24,-zamste
192. VIRG. ECL. 1, 25.). Hij was aan Pluto geheiligd en werd voor de huizen van afgestorvenen, bij de brandstapels en op de graven geplant
(daarom funebris, HOR. EPOD. 5, 17. feralis, VIRG.
AEN. 6, 216. OVID. TRIST. 3, 14, 21. invisa, lion.
OD. 2, 14, 23.), volgens de verklaring van Festus
ideo, quia hujus generis arbor caesa non renascitur.
Cura, z. t u t e l a, 2).
Curatóres, lage, beambten, die over zekere
dingen het opzigt hadden, en onder de keizers
zeer algemeen waren; b. v. alvei et riiarum,
over de oevers en de kaaijen van den Tiber,
a q u a r u ni over de waterleidingen, c lo a c a r it in,
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over de riolen, f r u ni e n t i, over de uitdeeling
van koren (z. l a r g i t i o), vionumentorum publicoruni tuendorum, operum publicorum, pecuniae publicae, tabularurn publicaruin, viarum, regionurn en a.,
wier bediening uit hun naam genoegzaam blijkt.
Ook hadden verscheiden corporatiën curators, die
dikwijls op opschriften voorkomen.
Cures, ium, Kvpsis, t. het dorp Correse, de
oude door de Sabijnen gestichte hoofdstad des
volks, geboorteplaats van Titus Tatius en Numa,
van waar ook de naam Quirites zou afgeleid zijn
(LIV. 1, 28).
Curétes, Kouprr;, z. Zeus c r e t. en Rhea.
Curia. Ieder der drie oorspronklijk patricische
tribus te Rome, Ramnes, Tities en Luceres, werd in
i o afdeelingen, curiën, verdeeld, zoodat er in 't geheel 30 curiën waren. leder curie, als een grooter verzameling van geslachten, bevatte 10 gentes
en had afzonderlijke sacra, tot welk einde elke
curie eene plaats om te vergaderen en te offeren
bezat, ook curia geheeten. Uit de curiën werden
de senatores en equites genomen, de gezamenlijke leden der curiën maakten de comitia curiata
uit. Van de namen der 30 curiën kennen wij
slechts enkele, b. v. Titia, Faucia, Calabra,
Foriensis. — Curia werd eindelijk ook genoemd
een gebouw voor de senaatszittingen en het locaal
der salische priesters.
Curiatii, drie broeders uit Alba Longa, die
in den oorlog tusschen Rome en Alba om de opperheerschappij, met de hun aanverwante Horatii,
insgelijks drie broeders, vochten om den krijg te
beslissen. Nadat reeds twee Horatii gesneuveld
waren, werden de Cur. de een na den andere door
den derde door list overwonnen en gedood (LIV. I,
24-27. DION. HAL. 3, 11, 22.). Een van hen
Attus Curiatius was met een zuster van Horatius
verloofd. Dit is de gewone vertelling. Volgens
later onderzoek schijnen beide namen, en der Curiatii en der Horatii, zooveel als patriciërs te
heteekenen : alzoo mannen van patricische afkomst
streden met elkander (geen mannen uit het gemeene volk), weshalve ook voor Janus Curiatius,
d. i. den god der patriciërs, een altaar werd opgerigt. Later bestond, ongetwijfeld uit Alba afkomsti, te Rome een geslacht van Curiatii, waaruit
Livius (3, 32.) van een consul in 453 v. C. en
van een tienman (t. a. p. 33.) melding maakt.
In lateren tijd 138 v. C. komt een tribuun C.
Curiatius voor, die de consuls van dat jaar liet
gevangen zetten, omdat zij van de werving voor
de krijgsdienst niet wilden vrijstellen (cie. LEGG.
3, 9, 20.).

Curiatius i laternus leefde ten tijde van
Domitianus als zaakwaarnemer te Rome en was
tevens redenaar en dichter. In den dialogus de
oratoribus treedt hij zelf als hoofdpersoon op en

als lofredenaar der dichtkunst, waarin hij ook

zijne krachten beproefde. Hij schreef treurspelen,
een Thyestes en een Medea, doch behandelde ook
onderwerpen uit de rain. geschiedenis, b. v. Cato,
Dornitins; wij bezitten niets ;neer van hem.
Curio, 1) het hoofd van elke curie, de eerste
heette curio mnaximus; zij zorgden voor de sacra
der curie. 2) z. S c r i b o n i i.

Curáus,111'. ])entátus, 1) uit plebejisch geslacht, een homo novus (cic. muR. 8, 17.), trad het
eerst als volkstribuun tegen Appius Claudius
Caecus op, toen deze de verkiezing van een plebejer
tot consul tegenwerkte, en versloeg in 290 v. C.
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als consul de Samniten, daarna de Sabijnen, die
onderworpen en romeinsche burgers werden. In
het jaar 275 v. C. werd hij voor de tweede maal
consul, rustte met alle gestrengheid en kracht een
leger uit tegen Pyrrhus en overwon hem in den
beslissenden slag bij Beneventum, waardoor hij
Rome redde. Na een schitterende zegepraal ver
dankbare volk hem voor de derde maal-koshet
tot consul, waarna hij de op nieuw in opstand
gekomen volken van Beneden-Italië onderwierp
(274). Hij stierf in 272 kort nadat hij censor
was geworden. Hij was een toonbeeld van zeldzame eenvoudigheid en belangeloosheid, en daar
verkondigen de dichters meermalen in hunne-om
zangen zijn lof (verg. xoa. OD. 1, 12, 41 .), als
vertegenwoordiger der oud eerwaardige zeden, en
tucht. Na het overwinnen der Sabijnen nam hij
van het veroverde land slechts een kleinen akker
voor zich, zoo als de geringste burger dien bezat,
en bebouwde met eigen hand den grond, zoo
dikwijls hij uit het openbare leven terugkeerde.
Daar wees hij eens de geschenken van samnitische gezanten af, zeggende dat hij liever wilde
heerschen over hen die geld hadden dan het zelf

bezitten (PLUT. CAT. M. 2. CIC. DE SEN. 16, 55.).
Ook van den grooten buit op Pyrrhus behaald
eigende hij zich slechts een houten offervaas toe. —
2) Q. G u r ill s, senator en gewezen quaestor, dong
in 64 v. C. te vergeefs naar het consulaat; later
werd hij zelfs om zijn slecht gedrag uit den senaat
gezet (SAL . CAT . 23.). Hij was deelgenoot van de
zamenzwering van Catilina, doch verried de geheimen daarvan aan zijne vrouw Fulvia, die er
Cicero van onderrigtte ; z. C a t i 1 i n a.
Currus, I) a r c uá t u s, een met linnen overdekte wagen, waarvan vooral de flainines gebruik
niaakten (LIV. 1, 21.) ;— 2) [a l c a t u s á pµ2
*Spir avr^mópov, zeissenwagen, waaruit van alle kan
sterke stevige zeissens uitstaken, en die, met-ten
moedige paarden bespannen, met snelheid in de
vijandlijke drommen gestuurd werd; vooral, hoewel
niet uitsluitend, werden zij in het 0. gebruikt;
Curtius geeft er een naauwkeurige beschrijving
van (4, 35, 5.); over c. triuniphalis, z. dona
militaria onder triunzphus.
Cursor, z. Papirius.
Cursus, z. in d i, 1. kol.
Curtius , l)Mettius of Mettus, uit een oor
althans patricisch geslacht, wordt als de-spronklij,
eerste dezer familie genoemd. Hij was een Sabijn,
streed na den sabijnschen maagdenroof met zijn landslieden tegen de Romeinen, waarbij hij in een moeras
geraakte, waaruit hij ter naauwernood ontkwam;
na de verzoening met de Romeinen vestigde hij
zich te Rome (LIV . 1, 12 en v). -- 2) M. C u rt i u s, een moedig jongeling, wierp zich in 't jaar
362 v. C. in een op liet forum gapenden kuil, die
daar waarschijnlijk door een aardbeving ontstaan
was, en door niets, hoe veel aarde er ook in werd
geworpen, scheen gedempt te kunnen worden. Op
een fraai opgetuigd paard de kostbaarste schatten
bij zich dragende, stortte hij zich er in om volgens eene godspraak den toorn der goden te ververzoenen. De gapende diepte sloot zich terstond
boven zijn hoofd (LIV. 7, 6.). — 3) C. Curtius,
in 445 v. C. consul, die niet zijn ambtgenoot M.
Genucius Augur. de voorstellen van den volkstribuun Canulejus hevig bestreed.
Curtius, Q. Rufus, schrijver van het werk
de rebus gestis Alexandri X. in 10 b., waaraan de

2 eerste ontbreken. Over den leeftijd van dezen
schrijver, hebben wij geen enkele naauwkeurige
opgave, en wij moeten slechts op gissingen afgaan, die zich dan ook van Augustus tot op
Theodosius uitstrekken. Zijn vader was waarschijnlijk de quaestor Curtius Rufus (later proconsul in Africa, TAC . ANN . I1, 20 en v.) en de geschiedschrijver leefde dus welligt onder Claudius.
Daarmede stemmen dan ook Curtius eigen woorden overeen (10, 9, 3.), waarin hij den toestand
van het macedonisch-perzische rijk na Alexander
den G., vergelijkt met dien van het romeinsehe
rijk voor den aanvang der monarchie en aantoont,
hoe na de binnenlandsche verwarring ten gevolge
der burgeroorlogen weder een gezegend bestuur is
hersteld geworden, waarbij hij den wensch uit, dat
het in dezelfde familie (ejusdem domus) lang moge
voortduren. Anderen passen deze woorden toe op
de burgeroorlogen na den dood van Nero en
plaatsen Curtius alzoo in den tijd van de regering,
van Vespasianus. Daar er nu onder de opvolgers
van Augustus geene binnenlandsche onlusten of
inwendige ontevredenheid heerschte, schijnt het
't waarschijnlijkst dat Curtius onder Vespasianus
geleefd heeft. Hij was zeker nog in de kracht
van den manlijken leeftijd toen hij zijn geschied
werk schreef. Hij begaat wel eens feilen,-kundig
inzonderheid tegen de krijgstaktiek, tijdrekenkunde
en aardrijkskunde, en is ook te zeer voor Alexander ingenomen, wat gedeeltelijk aan de door hem
gebruikte grieksche bronnen van Clitarchus en
Megasthenes (welke Diodorus ook heeft gevolgd)
mag toegeschreven worden. De ingelaschte redevoeringen, alsmede vele schilderingen hebben iets
levendigs en aanlokkends. Zijn stijl, die tusschen
beiden bloemrijk en poëtisch wordt, verraadt de
sporen van het zilveren tijdvak, doch over 't geheel is hij zuiver en edel. Men moet het werk
meer uit een rhetorisch dan historisch oogpunt
beoordeelen.
Curulis, z. inagistratus en sella.
Custodia, z. career.
Custos, 1) de huisonderwijzer, paedagogus; -2) de opzigter over de stembussen in de comitia,
die dit of vrijwillig, of daartoe uitgenoodigd, of
door het lot aangewezen op zich nam , oni alle
bedriegerijen te voorkomen ; z. d i r i b i t o r.
Cutitiae , oude sabijnsche stad, waarschijnlijk
door Oenotriërs gesticht, ten 0. van Reate, t.
Contiglione (Liv. 26, 11.), in wier nabijheid Vespasianus op zijne villa stierf (SUET . VESP . 24.).
Aan het water van het meer, waaraan zij lag,
werd geneeskracht toegeschreven.
Cyáne, Kudvrl , sicilische nymph, speelnoot
van Proserpina, uit verdriet over het verlies harer
meesteres versmolt zij tot tranen en werd eene
bron, die zich niet ver van Syracuse met den Anapus vereenigt (OVID . MET . 5, 412 en v.).
Cyaneae insulate, Kuuviac vrjaoc, ook
u z JATc.^ s„ Sylnpleyicdes, t. Oereklaki, 2 kleine
rotseilanden aan den mond van den thracischen
Bosporus in den Pontus Euxinus, die volgens de
mythe tot op den Argonautentogt drijvende waren en de schepen verbrijzelden (HDT . 4, 85.
EUR. MED.

2.), z. Argonautae, 2. kol.
Cyaxáres, KuaScíp^c, zoon van den medi-

schen koning Phraortes, besteeg in 't jaar 634
V. C. den troon van Medië. Schoonvader van
Nebucadnezar, voerde hij, in verbond met Nabopolassar, den koning van Babylon, oorlog tegen
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de Assyriërs, toen de inval der cimmerische Scy- met name voor: Brontes, Steropes, Pyrathen hem tot den aftogt noodzaakte (HDT. 1, 103.). e m o n, A e a m a s. Wegens de reusachtige grootte
Terwijl de woeste horden der Scythen Azië over- en sterkte der Cyclopen beschouwde men de zoostroomden, werd Cyaxares in een oorlog gewik- genaamde cyclopische muren, die als ontzaglijke
keld met Alyattes koning van Lydië, die echter gevaarten uit de oudste tijden afkomstig zijn, als
door een vredesverbond eindigde ten gevolge eener werken der Cyclopen; echter hield men deze Cyzonsverduistering, die de strijdende partijen schrik clopen voor nog andere dan de boven vermelaanjoeg (HDT. 1, 73 en v.). Volgens latere bere- de; zij zouden uit Lycië naar Argolis gekomen
kening viel deze door Thales voorzegde eclips zijn en de cyclopische muren van Tiryns en Myvoor in het jaar 510 (30 Sept.). In de volgende
jaren verdreef Cyaxares (607) de Scythen, nadat
zij 28 jaren lang in Azië gehuisvest . hadden, in het
volgende jaar veroverde hij de magtige stad Ninive
en verwoestte het assyrische rijk (HDT. 1, 106.).
Cybéle, K X , z. Rhea Cybele.
*biltra
stad in Cataonië ten Z.
Cy
^ ^,S ^S taTpa,
van Tyana. Zij lag aan den voet van den Tanrus op • de grenzen van Cappadocië en Cilicië
(CIC. AD FAM .

15, 2, 4. AD ATT. 5, 18, 20.).

Cyclades, ai K►>xXcc6s;, groep eilanden in de
aegaeïsche zee, zoo geheeten, quia in orbem jacent
2, 7, 10.), of omdat zij in een kring rondom het heilige Delos als middelpunt lagen, &v
7vxX(p, in tegenstelling van de verstrooide S p or a d e n op de aziatische kust. Zij zijn allen van
vulcanischen oorsprong, sommigen tegenw. nog
werkzaam. De ouden nemen oorspronklijk 12
cycladen- aan, vandaar de tegenwoordige naam
1) o d e k a u i s i a; daartoe behooren : Andros, Tenos,
Myconos, Delos, Ceos, Cythnos, Paros, Naxos,
Melos, Ios, Thera, Siphnos.
Cyclici, z. Epos.
Cyclops, Cyctópes, KuxXco4 (van x6xXo;
(NJ, rondoog). Volgens Hesiodus (TIIEOG. 139 en
v.) zijn de Cyclopen zonen van Uranus en Ge,
drie in getal, Brontes, Steropes en Arges,
geweldige reuzen met één oog, die aan Zeus den
donder gaven en hem den bliksem smeedden.
Uranus verborg ze, even als al zijne kinderen, in
de diepte der aarde, en nadat zij Cronus aan de
heerschappij hadden geholpen, werden zij ook door
hem weder aan banden gelegd, totdat Zeus hen
bevrijdde en tot zijne gehoorzame dienaren aan
(HESIOD. THEOG . 503.). Later werden zij door-nam
Apollo gedood, omdat Zens Aesculapius met den
(HELA

bliksem verdelgd had. Bij Homerus verschijnen

de Cyclopen onder eene andere voorstelling; hunne
betrekking tot Zeus laat hij ter zijde, en schildert
ze als een ruw, geweldig reuzenvolk, dat in het
verre W. zonder eenige beschaving, zonder wet
en staatsregeling leeft. Het land, hoe vruchtbaar
ook, bebouwen zij niet, doch drijven veeteelt en
wonen, afgezonderd van elkander, ieder met zijne
familie in holen; om de goden bekommeren zij
zich niet in hun overmoed. De Phaeaciërs, hunne
naburen, zijn door hunne roofzuchtige aanvallen
uit hunne nabijheid verdreven. De vertegenwoordiger dezer woeste, onbehouwen wezens is de
menscheneter Polyphemus (z. U 1 y s s e s) (xoM. OD.
9, 106 en v. 231 en v. 6, 5. VIRG . AEN . 3, 616 en
v.). Toen men later Sicilië voor de woonplaats

der homerische Cyclopen hield, maakte men, terwijl men de voorstelling van Hesiodus daarbij op
den voorgrond plaatste, hen tot dienaren van den
god Hephaestus (Vulcanus), die binnen in den
Aetna of op het naburige vulcanische eiland Lipara zijne smidse had en daar voor Zeus donder
en bliksemflitsen en voor goden en helden wapens
smeedde (VIRG. GEORG. 4, 170 en V. AEN. 8, 416
en v.). Van deze Cyclopen komen de volgende

cene gebouwd hebben ; daarom heet Argolis bij
Euripides (OR. 965.) cyclopisch land. Ook in
Epirus, Arcadië en in Latium treft men zulke
cyclopische muren aan. — Door de kunst werden
de Cyclopen als reuzen afgebeeld niet één oog
in het voorhoofd, doch zoo dat daaronder de
oogen op de gewone plaats ten minste worden
aangewezen.
Cycnus, RSxvo;, 1) zoon van Apollo en
Thyria (Hyria, OVID . MET. 7, 371.), een schoon jager, wonende tusschen Pleuron en Calydon, die,
door zijn onverdraaglijk en stuursch karakter al
zijne vrienden van zich stootte. Slechts Phylius
hield het bij hem uit; doch als deze eens, na vele
koene ondernemingen hem door Cycnus opgedragen, verrigt te hebben, ook op zijn bevel een
stier gevangen had, doch dien niet aan hem afstond, sprong hij, over deze weigering verbitterd,
te gelijk met zijne moeder in het meer Conope;
beiden werden toen door Apollo in zwanen, die
aan dezen god geheiligd zijn, veranderd. Volgens
Ovidius versmolt Hyr:a tot tranen en werd het
meer van dien naam. -- 2) Zoon van Poseidon
en Calyce, door visschers die hem op het strand
vonden, Cycnus geheeten, omdat zij een zwaan op
hem zagen vliegen; hij werd koning van Colonae
in Troas. Zijne beide kinderen, Tenes en Herithea, die door hunne stiefmoeder mishandeld werden, wierp hij in een kist gesloten in zee ; zij
landden op Tenedos, waar Tenes koning werd.
Toen Cycnus later tot inkeer kwam erkende hij
zijn euveldaad, zocht zijn zoon op, en beiden trok
oorlog den Trojanen te-kenidtrojasch
hulp, doch werden bij de landing der Grieken
door Achilles gedood; Cycnus, die onkwetsbaar
was, werd met den helmriem geworgd, nadat hij
reeds 1000 man geveld had. Poseidon, veranderde
hem in een zwaan (OVID . MET . 12, 72 en v.).
3) Zoon van Ares en Pelopia, schoonzoon van
Ceyx, bij de stad Ion in Thessalië door Hercules
in een tweegevecht gedood (z. H e r c u l e s, d).
I)e strijd wordt beschreven in het Scutum Herculis van Hesiodus. -- 4) Zoon van Ares en Pyrene, insgelijks door Hercules in een tweegevecht
gedood. Toen Ares den dood zijns zoons wreken
wilde, scheidde Zeus door den bliksem zijne veehtende zonen. Ares zou hem hij zijn dood in een
zwaan veranderd hebben. Hij wordt dikwijls met
den vorige verward. -- 5) Zoon van Stlienelus,
koning der Ligariërs, vriend en aanverwant van
Phaëthon; treurende over den dood van Phaëthon,
werd hij door Apollo in een zwaan veranderd
en onder de sterren geplaatst (OVID. MET. 2, 367
—

en v. vIRG . AEN . 10, 189 en v.).

Cyenus (cygnus), xuxvo-, de zwaan, aan Apollo
geheiligd, die volgens de rneening der ouden, kort
voor zijn dood weeklagende zangen aanheft. Deze
mythisch ingekleede voorstelling werd echter reeds
door de ouden bestreden; in anderen vond zij echter verdedigers en deze beschreven de zaak naauwkeuriger, verg. cie. TUSC. 1, 30, 73. Het eerst
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Cydnus—Cyprus.

vindt men hem op deze wijze bij Hesiodus voor- (Liv . 4, 44.) sedert 215 werd zij een romeinser
municipium, sedert Augustus eene colonie. Begesteld.
Cydnus, Ku^voc, z. Cilicia.
Cydonia, z. C r e t a.
Cyl1 éne, KuXAr^v rl, z. A c 1i a j a, 1. kol. en Arcadia, 1. kol.
Cylon, K►UXwv, Athener uit het geslacht der
Eupatriden, had in 640 v. C. te Olympia eene
overwinning behaald en was gehuwd met de dochter van Theagenes, tyran van Megara. In 't jaar
612 stelde bij zich ter onderdrukking der overige
Eupatriden aan 't hoofd eener zamenzwering,
waarbij hij ondersteund werd door eene godspraak,
om op het groote feest van Zeus den burg te bezetten ; daarvoor hield hij de olympische spelen,
niet bedenkende, dat de Atheners op een anderen
tijd, ter eere van Zeus Milichius buiten de stad
de Diasia vierden. De archont Megacles, zoon
van Alcmaeon, sloot den bezetten burg in, zoodat
er spoedig gebrek ontstond. Cylon en zijn broeder namen de vlugt. De anderen zetten zich als
smeekelingen bij het altaar van Athene op den
burg, hetwelk zij niet verlieten dan na de belofte
dat hun leven gespaard zou worden, ontvangen te
hebben. Men brak die echter en vermoordde hen,
sommigen zelfs bij de altaren der Erinyen, werwaarts zij de wijk hadden genomen. Dit met toestemming van Megacles gepleegd verraad (KuXcuvEtov (yo;) was een groote heiligschennis, en
daarom werd zijn geheel geslacht, de Alcmaeoniden, beschouwd als gebukt gaande onder den
vloek en de wraak der godin -- &vagzts xai dXt'r-ripot Tij; Oso-5, -- en in de volgende partijtwisten kwam dit telkens weer op den voorgrond, ofschoon door Epimenides van Creta eene reiniging
en verzoening van dit geslacht beproefd was

kend is de Sibylle van Cumae. Vele Romeinen
hadden in hare omstreken buitenplaatsen. Ruïnen

vindt men tusschen Fusaro en het Lago di Paria.
Cynaegirus, Kuvul1Ftpo;, was de zoon van
Euphorion en de broeder van den dichter Aeschylus. Hij sneuvelde in den slag bij Marathon;
terwijl hij een der wegvarende perzische schepen
met de hand aangrijpen en terughouden wilde,
sloegen de vijanden hem den arm af (HDT. 6, 114.).
Zeer overdreven schijnt de voorstelling bij Justinus
(2, 9.) te zijn.
Cynaetila, Kuvc uDa, stad in Arcadië, z. a. 3 kol.
Cynes i , K u'itot, een volkstam bij Herodotus (2, 33.) vermel(l , waarschijnlijk van celtischen
oorsprong in het uiterste W. van Europa.
Cynici en Cynosarges, z. Athene onder
Attica, 7. kol. m.
Cynoscephálae, Kuvós %e(paXaf, 2 heuvel
veel op hondskoppen geleken bij-topencli
Scotussa in Thessalië, waar Pelopidas Alexander
van Pherae in 365 v. C. en Flamininus Philippus
van Macedonië in 197 versloeg (Liv . 28, 5, 7.33, 7.).
Cynosséma, Kuvó; 6i ce, 1) landtong van
den thracischen Chersonesus, bij Maditus, zoo geheeten naar de in een hond herschapen Hecuba
(nun. HEC . 1275. THUC. 8, 102.). -- 2) Kaap van
Carië, tegen over het eiland Syme.
Cynosüra, z. Attica, 2. kol.
Cynurïa, z. Argos, 3. kol.
Cynthia en Cyntlius, Kuv bo;, z. Delos.
Cyparrissiuui, Kurap aacov, voorgebergte
van Messenië aan de ionische zee (aan de gelijk
een weinig noordwaarts-namigeolf),t.C
van daar de stad 1) C y p á r i s s i a, t. Arcadia, met
tempels van Apollo en Artemis; het schijnt de(TRUC. 1. 126. HDT. 5, 71. PLUT. SOL. 12.).
Cymbálum , een hol, bekkenvormig instru- zelfde stad te zijn die voorkomt bij Homerus (IL.
ment, meestal van geel koper, met schellen klank, 2, 593.); 2) Cyparissia, lag in Laconië bij den
vooral in gebruik bij de Bacchanaliën en de fees- Asopus, t. Castell Rampano.
Cyparissus, Kundiptaaos, 1) een schoon jon
ten van Cybele.
glit Coos, zoon van Telephus, bemind door-gelin
Cymbium, z. drink gereedschap.
Cyme, KuNrl, de belangrijkste stad in Aeolis Apollo, Silvanus of Zephyrus en uit spijt over een
(Klein-Azië) aan de cymaeïsche of elaïtisclie golf, geliefd hert, dat hij onvoorzigtig had doodgeschoontving van hare stichters, Locriërs van den berg ten, in een cypressenboom herschapen (OVID. MET.
Phricius, den bijnaam (ptxwvl;. Zij had een vei- 10,. 1 20 en v. -- 2) Stad in Phocis, niet ver van
lige haven, waarin de vloot van Xerxes na de Delphi, t. Arachova, HOM in. 2, 519.).
Cyprianus, Thascius Caecilius, vroenederlaag bij Salamis overwinterde (HDT. 8, 13(.).
Zij was de geboorteplaats van Hesiodus (?) en ger heidensch rhetor, later bisschop van Carthago,
Ephorus. In de geschiedenis speelt zij geen be- gestorven als martelaar onder Valerianus 258 n.
langrijke rol, onder Tiberius, 17 n. C., werd zij C. Hij vormde zich naar de schriften van Terdoor een aardbeving bezocht (TAC. ANN. 2, 47.). tullianus, zonder in diens ruwheid te vervallen;
Onder hare coloniën zijn merkwaardig Side in zijne werken en zijn leven getuigen van zijne inPamphylië en Cumae in Campanië. — Laatst nige en vurige gehechtheid aan het idee der kerk,
een steile helling van den Gaurus,-genomd,p als ook van zijne trouw en wijsheid in het uitoeeen weinig ten N. van het voorgebergte Misenum, fenen zijner bediening.
Cyprus, Ku rpo;, in het 0. V. Kittim naar
omstreeks 1050 v. C., door Cyme in verbinding met
Chalcis en Eretria gesticht, was de oudste en vroeger de stad Citium, t. Kibris, een der aanzienlijkste
de bloeijendste der grieksche coloniën in Italië. eilanden van de Middellandsche zee in den hoek
Spoedig rijk en aanzienlijk geworden legde zij in tusschen Cilicië en Syrië, van liet eerste gescheide nabijheid exueup k aan, het latere Puteoli, den door de cilicische zeeëngte (Aulon). i)e ouvervolgens Palaeopolis en Neapolis, benevens Zan- den vergeleken de gedaante met een ossenhuid,
cle, het latere Messina, op Sicilië. Met hulp van daarom noemden zij de N. O. punt D i n a r é t u ni
Hiero van Syracuse, verdedigde het zich tegen ook Hobs o'ipu, t. kaap Andre. Aan de N. zijde
de magtige Etruscers `475 v. C.), terwijl het zich is het voorgebergte C r o m m y o n, t. Cormachiti,
50 jaren vroeger alleen had staande gehouden te- ten W. A c a m a s, t. Hagios Epiphanos, ten Z.
gen de Etruscers en Umbriërs, bij welke gelegen C u r i a s, t. kaap Gavata, in het Z. O. P e d al i urn
zich van de opperheerschappij-heidArstomu t. kaap della Grege. Behalve de salaminische
meester maakte, tot wien Tarquinius Superbus de vlakte in het 0., is het geheele eiland bergachtig :
wijk nam. In 417 kwam de stad aan Campanië de Olympus, t. Stavro of St= Croce, Aous en het
.

Cyprische gedichten --Cyrus.
Idalische woud, lievelingsverblijf van Aphrodite,
loopen over het eiland van liet W. naar het 0.
Onder de rivieren is de Pediaeus in de salaminische vlakte de aanzienlijkste. De oudste bewoners
waren Phoeniciërs, waarbij zich na den trojaanschen oorlog Grieken voegden (HDT. 7, 90.), ver
ook Aegyptenaren, wier koning Amasis-volgens
Cyprus onder zijne heerschappij bragt (560 v. C.)
daarna kwam het onder perzische heerschappij,
waaraan de Grieken ('ausanias en Cimon) het te
vergeefsch zochten te ontrukken (IIDT. 5, 104-116.
TRUC. 1, 94, 112.). Na den slag bij Issus onderwierp het eiland zich aan Alexander den G., bleef
vervolgens in het bezit der Ptolemaeën, tot dat in
't jaar 57 v. C. de Romeinen liet tot een provincie maakten en in 4 districten verdeelden : Paphia
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zwermen sprinkhanen dikwijls groote verwoesting
aanrigtten. Grieken van het eiland Thera lieten
zich in de 7. eeuw v. C. (631) daar neder (z.
B a t t u s en B a r c a) en stichtten eenen door
scheepvaart, handel, nijverheid en kunst bloeijenden staat, die echter (321) door Ptolemaeus Lagi
onderworpen werd (JUSTIN . 13, 16. Liv. 23, 10.).

De laatste der Ptolemaeën in Cyrenaïca, A p i o n,
maakte de Romeinen tot erfgenaam (in 't jaar 73
of 95 v. C.), die eerst de Pentapolis vrij verklaarden, maar later het land met Creta tot ééne provincie vereenigden. Onder Trajanus maakten de
talrijke daarheen verhuisde Joden een opstand en
bragten 220000 Cyrenaeërs en Romeinen om 't
leven, tot dat zij met moeite overwonnen werden.
I iet land bleef echter ontvolkt. Langs de kust
-

in het W., Lapethia in het N., Salaminia in het 0.,
Amathusia in het Z. Oorspronklijk had ieder der 9
hoofdsteden (met * gemerkt) afzonderlijke koningen.
Op de N. kust : *A r s i n o ë of Marioë, t. Kolikrusoko,
*S o 1 i, havenstad aan een riviertje, t. Solea, *L ap e t h us, t. Lapitho, *C e r y n é a, t. Garines, C h yt r i, C a rp a s i a, digt bij den N. 0. uithoek. Op
de 0. zijde : *Salamis, sedert Constantijn den
G. Constantia, de grootste en belangrijkste stad
aan den Pediaeus, met een haven. Op de Z. kust:
*C i t i u in met een haven en zoutgroeven, geboorteplaats van den wijsgeer Zeno en den arts ApolIonius; ook stierf hier Cimon; *A m a t h u s, *C ur i u m. Op de W. zijde: *Paphos. Het eiland
aan Aphrodite geheiligd was rijk aan allerlei
soort van voortbrengselen en kon zich in dat opzigt met elk land meten; het bezat alles om sche-

der Syrte liepen de duinen van Hercules
(oi 4ves T65 `Hp.) waaruit naar het W. de rivier.
L a t h o n ontspringt, welke volgens Ptolemaeus
met een meer T rit o n i s in verbinding staat, terwijl Strabo een meer der Hesperiden noemt. Onder de volkstammen in het binnenland worden genoemd de Barciten, Araraucelers, Asbysten, Macatuters en Psyllers, de Anschisae en Nasamonen.
De belangrijkste steden van het 0. naar het W.
zijn : Darnis, *Apollonia, haven van Cyrene, (die
der Pentapolis zijn met * gemerkt) Phycus,
*Ptolemaïs, vroeger slechts haven van Barca, t.
Dolomeita, *Tauchira, later Arsinoë, *Berenice,
vroeger Hesperis. In het binnenland *C y r é n e,
Kupr'rjvri, t. ruïnen bij Grenneh, de door Thera gestichte hoofdstad des lands (631), in een heerlijk
oord, op een tafelland bij de bron Cyre, 80 sta
kust. De stad was versierd met-diënvae
pen volledig uit te rusten.
Cyprische gedichten, z. Epos, 3. kol. prachtige tempels, waaronder vooral een tempel
Cypséla, Kw.Ina, t. Ipsala, zeer oude ver van Apollo uitmuntte, waarheen Battus een gestad tusschen den Hebrus en Melas, aan-sterk plaveide straat liet aanleggen ; de acropolis was
den egnatischen weg in Thracië (r iv. 31, 16. 38, 40.). goed versterkt (IIDT . 4, 158, 164.). Cyrene was
Cypsélus, Kuc sxos, uit Corinthe, van moe vermaard door hare kundige artsen (HDT. 3. 131.);
aan de Bacchiaden vermaagschapt, was-derszij het was de geboorteplaats der wijsgeeren Aristipeen zoon van Eëtion, die volgens de uitspraak van pus en Anniceris, van den dichter Callimachus, van
het dclphiseh orakel voor zijne familie gevaarlijk Eratosthenes en Carneades. -- Eindelijk lag hier
zou worden. Om hem daarom tegen de aansla nog Barca, 100 stadiën van de zee, ten Z. 0. van
te beveiligen werd hij door-gendrBachi Ptolemaïs. -- Ten 0. aan de kust lag het eiland
zijne moeder in een kist (xuXi ), vanwaar zijn P 1 a t é a, t. Bomba, waar de Theraeërs zich eerst
naam, verborgen gehouden. Op volwassen leeftijd

verdreef Cypselus zijne bloedverwanten van moe
maakte zich van de tyrannie meester,-derszijn
doch regeerde zeer gematigd, versierde Corinthe
roet prachtige gebouwen en liet na eene regering
van 39 jaren aan zijn zoon Periander het bestuur
na, in 62S v. C. (HDT . 5, 92.). I)e kunstig uit
cederhout vervaardigde kist waarin Cyps. gered
werd, werd door zijne nakomelingen aan Hera te
Olympia gewijd en nog in de 2. eeuw n. C. ver
-tondem
dat kunststuk in haren tempel.

nog Cyrene gesticht hadden.
Cyréne, Kuprjvr^, dochter van Hypseus, klein
ook wel dochter van dezen,-dochtervanPéusf
door Apollo bemind en uit Thessalië naar Libye
overgebragt, waar zij hem Aristaeus baarde. Cyrene in Libyë was naar haar genoemd.
vestigden, voordat zij

Cyresc aata, Kupgayara of KupouiroAt;, de
uiterste grensvesting van Cyrus aan den Iaxartes,

door Alexander den G. verwoest.

Cyrus, Kvpo,,"hebr. Koresh, d. i. zon, (PLUT.
1.) heet de stichter des perzischen rijks.
Cyréne, Cyrenaica, Kuprj vcixrl, land- Onder de verschillende verhalen over Cyítas verschap op de N. kust van Africa, het tegenw. pla- meldt Herodotus (1, 95.) het volksverhaal der
teau van Barca, sedert den tijd der Ptolemaeën Perzen. De koning van Medië Astyages, door
naar hare 5 hoofdsteden ook P e n t a p o l i s ge- droomen gewaarschuwd voor zijne onttrooning
heeten, strekte zich langs de kust uit van de al- door zijn kleinzoon, geeft zijne dochter ten huwetaren der Philaeni (z. a.) bij de groote Syrte (grens lijk aan een perzisch edelman Cambyses. Door
aan de rivier Paliu--scheidngmtCaro) een toeval wordt de zoon van dezen, dien Har
rus (bij Marmarica), in het Z. tot aan de woestijn
vertrouwde van Astyages, dooden moest,-pagus,de
Phasania (Fezzan). Geheel verschillend van de in het leven gespaard; hij wordt als herdersknaap
aangrenzende landen was Cyrenaica een waterrijk, opgevoed, later voor den kleinzoon van Astyages
vruchtbaar landschap, waarin de oogst voluit 8 herkend en door hem in het leven gelaten, terwijl
maanden duurde : tarwe, olie, wijn, dadels, groen- Harpagns voor zijne nalatigheid bij den ontvangen
ten, silphium, honig, paarden, muildieren waren de last gruwlijk gestraft wordt. Door hem opgehitst
voornaamste voortbrengselen. Jammer dat talrijke plaatst Cyrus zich op rijperen leeftijd aan het
ARTAX .
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hoofd der Perzen en overwon het medische leger,
daar Harpagus met zijne troepen tot hem overliep.
Zoo werd Astyages na eene regering van 35 jaren (559 V. C.) van den

troon gestooten en ge-

vangen genomen, doch bleef verder ongedeerd bij
Cyrus leven (HDT . 1, 107 - 130.). Ctesias daarentegen ontkent een oorspronklijke verwantschap
tusschen hen beiden en zegt dat Cyrus eerst als
overwinnaar de dochter van Astyages Amytis ten
huwelijk nam, en dit verhaal is wel zoo waar
wijkt-schijnlk.DeCyropadvXnh
van de geschiedenis af, zij is een roman. Cyrus
bragt een naanwen band tusschen de Perzen en
Meders tot stand, vergrootte vervolgens zijn rijk
door verovering van Lydië (z. Croesus) en onderwierp de steden van Klein-Azië door zijn veldheer M a z a r e s. Hij zelf trok naar Babylon, behaalde eene overwinning, en nam de stad in door
den Euphraat af te leiden (HDT . 1, 191 .). Zijn
plan was verder ook tegen Aegypte op te trekken,
zoodat hij misschien daarom de Joden, ten einde
hen tot dankbaarheid te stemmen, verlof gaf om
uit de ballingschap terug te keeren. — Herodotus
(3, 201, 204.) laat Cyrus sneuvelen in een oorlog
tegen de scythische Massageten, die hij eerst door
list had overwonnen. Hij had 29 jaren geregeerd.
Volgens Ctesias trok hij tegen de scythische Derbicers op, viel in den slag van een olifant en
stierf op den derden dag in het leger, na cone
regering van 30 jaren. In de koninklijke begraaf
graftombe van-platsvnPrgdew
Cyrus. — 2) De jonge Cyrus, was de zoon van
Darius Ochus, die hem tot stadhouder over Lydië,
Groot-Phrygië en Cappadocië benoemd en tevens
tot bevelhebber aangesteld had over de gezamenlijke krijgsmagt van Voor-Azië (XEN . HELL . 1, 4,
1. ANAB. 1, 9, 7.), welke laatste waardigheid aan
Tissaphernes ontnomen was. Cyrus stond in
naauwe betrekking met den sluwen Spartaan Lysander, van wien hij waarschijnlijk ondersteuning
hoopte bij zijne plannen na den dood zijns vaders,
want sedert den ouden Cyrus hield men hem voor

den waardigste om den koninklijken scepter te
voeren (XEN . ANAB . 1, 91.). De pogingen zijner
moeder Parysatis om hem, als na de troonsbestijging zijns vaders geboren, den koningskroon te
verschaffen leden schipbreuk. Artaxerxes liet zelfs
na zijne troonsbeklimming hem gevangen nemen
(405) en op raad van Tissaphernes ter dood ver
welk vonnis slechts op voorbede van-ordeln,
Parysatis niet ten uitvoër werd gebragt (XEN. AN An.
1, 1, 1--3. PLUT. ARTAX. 3.). In zijne provincie
teruggekeerd rustte hij zich ten oorlog uit om den
smaad te wreken. Onder schijn van zich tegen
Tissaphernes te wapenen, verbond hij zich met de
steden van Klein -Azië, liet overal grieksche huur
vooral Peloponnesiërs in dienst nemen,-troepn,
en sloot met sommige grieksche veldheeren eene
overeenkomst om hem troepen te leveren (xE'r.
ANAB . 1, 1, 6.) In de lente van het jaar 401 ver
hij zijn leger bij Sardes, eerst trok hij-zameld
onder voorwendsel van de Pisidiërs te gaan bevechten, naar Tarsus, vervolgens door de cilicische
passen over den Euphraat naar Mesopotamië tot
bij C u n a x a, 500 stadiën van Babylon, waar hij
Artaxerxes, die op zijne komst voorbereid was,
ontmoette. Deze had 400000 man (XEN . ANAB . 1,
7, 12.), terwijl Cyrus slechts 100000 man aziatische
troepen en 10000 Grieken bij zich had (XEN. t. a.
p. 1, 2, 9. 7, 10, FLUT. AITAX. 10.) . De Gr ieken

op de regtervleugel geplaatst overwonnen, zoo ook
Cyrus in het centrum. Doch door drift vervoerd,
drong hij tot Artaxerxes door, wondde hem,
maar sneuvelde zelf door een uit 's konings gevolg
gedood. Men hieuw het lijk het hoofd en de regterhand af (XEN. t. a. p, 1. 10.). Andere verhalen over zijn uiteinde vindt men bij PLUT . ARTAX.
10, 11. I)e Grieken ondernamen nu . den door
Xenophon beschreven terugtogt. 3) Rivier van
Iberië, t. Koer, ontspringt op liet gebergte Corax
ten Z. van den Caucasus en stroomt in eene 0.
rigting naar de caspische zee, in zijn benedenloop
vormt hij de grensscheiding mets Albanië. Zijne
zijtakken zijn links, Argus, t. Arak, Cambyses, t.
Gori, met den Alazonius, t. Alasan; regts de
Araxes, t. Aras. — 4) Rivier in Persis, ook Coriva
geheeten. -- 5) Rivier in Medië, t. Sjah -Roedh.
Cythêra, T á Kul spa, eiland aan den ingang
van de laconische golf, digt bij kaap Malea. Het
eiland is 41 Q m. groot en bestaat grootendeels
uit kale rotsen, in wier valleijen evenwel olie, boomwol en wijn verbouwd worden. Voor een vijand
van Sparta was het eiland van groot belang, weshalve de Atheners het ook in den peloponn. oorlog bezetten; de eerste vredesvoorwaarde was ook
weer de afstand er van (HDT . 7, 235. THUG. 4 -, 53,
118 . 5, 18.), De Phoeniciërs die hier zeker de

dienst van Aphrodite (van waar haar bijnaam
C y t h e r é a) invoerden, moesten al spoedig voor de
Argivers wijken (HDT . 1, 82.). De stad Cythera
lag binnenwaarts, de haven Scandaé was goed versterkt (THUG. 4, 54.). Tegenwoordig Cerigo.
Cythnus , Kvllvoy, Cycladeneiland met vele
warme bronnen, vandaar de tegenw. naam Thermia ; hier wierp zich de bekende Pseudo-Nero op
(TAC. IIIST. 2, 8.).

Cytinium, Ku'r(wov, een der 4 steden van
het landschap Doris aan de zamenvloeijing van
den Pindus en Cephissus, waar tegenw. Camara ligt.
Cytissórus, z. A t h a m a s, 2. kol.
Cytórus, Kurwpo;, stad op de kust van Paphlagonië, stapelplaats van Sinópe, t. Kidros. Bij
Catullus (4, 11.) komt een berg van dien naam
voor, rijk aan paimboomen. (Verg. VInG. G. 2,
437.).

Cyzicus , K►^^txo; 1) colonie van Milete op
de landengte van een schiereiland in de Propontis, Dolion, t. Capoethagi, met 2 versterkte havens,
Panormus in het 0. Ephytus in het W., aan den
voet der bergen Dindymus en Arctus. Tot aan
den peloponn. oorlog was C. van weinig beteekenis, doch het verval van Milete en Athene bevorderde spoedig haren bloei; nadat in 365 v. C.
de perzische bezetting verdreven was, werd de
stad zoo kunstmatig versterkt en door het in bezit nemen van het nabijgelegen eiland Proconnesus zoo goed verdedigd, dat zij in staat was aan
alle aanvallen weerstand te bieden, vooral toen zij
ondersteund werd door de vriendschap der koningen van Pergamum en dien ten gevolge door de
Romeinen. De trouw der stad in den 3. mithridatischen oorlog (waarin Lucullus haar van een
hardnekkige belegering ontzette) schonk haar de
regten eener libera civitas, tot dat in 20 v. C. gedurende eenigen tijd, en later onder Tiberius voor
altijd de vrijheid verloren ging, tot straf voor mis

-handeligvromscbue.Cyziwas
door handel, vestingwerken en gebouwen een der
belangrijkste steden der oudheid, tot aan de verovering door de Arabieren in 675 n. C. Bekend
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zijn ook vooral hare gouden munten (Ku^cxrivoí) MAN . 8. ARCH. 9. 9. PLUT. LUC. 9-12. SUET.
en hare zalf (I.upov K., unguentum irinum, ama- TIB. 37. TAC. ANN. 4, 36.). - 2) z. A r g on a u t a e.
racinuna) uit het sap der irisplant (cie. LEG. 2. kol. be

D.
Dáae, z. Dahae.
Dacia, t. Wallachije, Moldavië en Zevenbergen, was rijk aan granen, hout en metalen, in het
Z. nog al vlak, in het N. zeer bergachtig. De
bewoners, Daciërs of Dacers geheeten, waren
krijgshaftig en krachtig, tevens uitmuntende door
reinheid van zeden. Augustus ontnam hun de
bezittingen ten Z. van den Donau ; eerst Trajanus,
die tegen hunnen dapperen en magtigen koning
Decebalus een hevigen strijd te voeren had, onder
legde romeinsehe coloniën in hun land-wierphn
aan. In lateren tijd ontruimden de Romeinen het
land en Iieten het vrij voor de indringende germaansche volken, met name de Gothen, met welke
de oorspronklijke bevolking verwant was (I3oR. OD.
3, 6, 13 . TAC. RIST. 1, 79.

EUTR. 8, 6.).

Dactyli Idaeii, 'Inatoc AaxruXot, zeer oude
phrygische godheden op den berg Ida, aan welke
de uitvinding en eerste bearbeiding van het ijzer
wordt toegeschreven. Het begrip dat godheden
zich met de kunstige bewerking van metaal bezig
hielden, breidde zich van lieverlee uit, zoodat zij
eindelijk in 't algemeen voor kunstenaars, ja zelfs
voor toovenaars gehouden werden. Als phrygische
godheden werden ze in verbinding gebragt met
Rhea Cybele, wier bedreven dienaren zij waren,
en werden dien ten gevolge met de Cureten en
Corybanten vereenigd ; ook met de samothracische Cabiren en Telchinen werden zij dikwijls
verwisseld. Hun naam &&xrukoc verkregen zij
van hunne kunstvaardigheid; hij beduidt v i n g e r s,
kunstvingers ; Cicero (r AT . DEOR . 3, 16.) vertaalt hem door D i g i t i. Van de phrygische Da ctylen worden er 3 genoemd : C e l m i s (smelter,
van xr^Agw smelten), D a m n a m e n e u s (hamer, van
óaµváw bedwingen), A c m o n (aanbeeld). Men ver
ook wel met de dienst van Rhea Cy--platsehn
bele op den Ida in Creta; hier waren zij 5 in getal, benevens den idaeischen Hercules. Ook nam
men wel eens 10 aan (5 van liet manlijk, 5 van het
vrouwlijk geslacht) ook 52, zelfs 100, welligt naar
het aantal steden op Creta.
11 á s v v p p x a , huwelijksfakkels, die, door
de moeder der bruid ontstoken, bij den plegtigen
optogt, waarin de bruidegom de bruid naar zijn
huis voerde, vooruit werden gedragen.
]Dadieae, &a Ixac, perzische volkstarn op de
grenzen van Sogdiana, welke met de Sattagyden,
Aparyten en de Gandariërs de zevende satrapie
uitmaakten. Zij hadden dezelfde oorlogsuitrusting
als de bevolking van Bactrië en Sogdiana.
Dadu.chus, z. El e u si n i a, 3 kol.
Daedala, 11aíóaXa, gebergte op de lycische
grenzen in een landstreek van Carië dat door
Rhodiërs ingenomen werd, liet Peraea der Rhodiërs.
Ten Z. daarvan lag aan de golf Glaucus de stad
Daedala (LIv . 37, 22 .). Ook in Indië komt eene
stad van dien naam voor (CURT . 8, 10 . JUSTIN .
12. 7.), wier ligging echter onzeker is.
1laedala, at'aaXa, (beeldenfeest), feest van
Zeus en Hera in Boeotië, waarop men een tooneel

uit het huwelijk dezer beide godheden zinnebeeldig
voorstelde. Men voerde het beeld van Hera, als
bruid getooid en met eene gezellin ter zijde, op een
wagen in feestlijken optogt naar den top van den
Cithaeron en offerde daar aan Zeus een stier en
aan Hera eene koe. Men had de g r o o t e en de
k 1 e inc D a e d a 1 e n. De laatste werden door de Plataeënsers ongeveer om de 7 jaren (?) in een groot
bosch bij Alalcomenae gevierd. Telkens werd een
door een zeker vogelteeken aangewezen eik omgehakt en uit het hout hiervan vervaardigde men
het gesneden beeld (naí&Xos) van de godin. Op
de g r o o t e Daedalen, die om de 60 jaren door
al de Boeotiërs gevierd werden, waren 14 gesneden beelden, die op de kleine Daedalen bewerkt
waren, voor de 14 bondstaten gereed; deze werden nu door de steden in een door het lot bepaalde volgorde in een gemeenschaplijken optogt
naar den Cithaeron gevoerd, waar men dan door
ze bij het offer te verbranden den grootera feestcyclus van 60 jaren besloot (Pius. 9, 3.).
Daedalion, z. Ceyx.
Daedalus, DafóaXo;, de beroemdste kunstenaar uit het mythische tijdvak, zoon van Metion
of van Palamaon, kleinzoon van Eupalamus, achterkleinzoon van koning Erechtheus van Athene,
tijdgenoot van Theseus en Minos. Hij wordt gehouden voor den uitvinder der standbeelden, die
met uitstaande beenen en geopende oogen werden
voorgesteld, en tevens van verscheiden werktuigen,
zoo als de bijl, de zaag, de boor, de waterpas
enz. Ook was hij een bekwaam bouwmeester.
Uit naijver doodde hij den zoon zijner zuster Talus, zijn leerling, die het pottebakkersrad, de draaib ank en andere werktuigen uitvond, en moest
daarom uit Athene vlugten. Hij begaf zich naar
Creta tot koning Minos, voor wien hij bij Gnossus
het labyrinth, een onderaardsch gebouw met vele
dwaalwegen bouwde, tot verblijf voor den Minotaurus. Behalve meer andere kunstwerken ver
hij hier ook een reidans voor de doch -vardige
Ariadne, welke Hephaestus op het-tervanMios
schild van Hercules (IL. 18, 590.) nabootste. Daar
Daedalus aan Ariadne den draad gaf, waardoor
Theseus in de kronkelwegen van het labyrinth den
weg vond, werd hij zelf met zijn zoon Icarus in
het labyrinth opgesloten; doch Daedalus kocht de
wachters om en ontvlugtte met zijn zoon over de
zee op vleugels die hij uit veeren en was kunstig
had zamengesteld. Onder het vliegen steeg Icarus te hoog, zoodat de gloed van de nabijzijnde
zon het was deed smelten, waardoor hij in zee
viel en verdronk (OVID . MET . 8, 183 en v.). Zijn
lijk dreef naar een eiland in de nabijheid van Samos (Icaria), waar het begraven werd. Daedalus
bereikte Cumae in Beneden-Italië, waar hij voor
Apollo (Cumaeus) een tempel bouwde (VIRG. AEN .
6, 14.). Vernuftige uitleggers verklaren dit aldus :
Daedalus (of ook Icarus) vond de zeilen uit en
met hunne hulp ontvlugtte hij over zee de heer
vervolgingen van Minos. Van Cumae-schapijend
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begaf Daedalus zich naar Camicus in Sicilië tot
koning Cocalus; Minos, die hem achtervolgd was,
eischte hem van Cocalus terug, doch de dochters
van Cocalns, die Daedalus om zijne kunst lief
hadden gekregen, sloegen hem dood. Ook Sardinië zou Daedalus bezocht hebben. Hij stierf op
Sicilië. Daedalus was de mythische stamvader
van het I:)aedalidengeslacht te Athene, waartoe
ook Socrates behoorde, en was de mythische ver
kunst.-tegnwordi aschenti
Verg. beeldhouwers, 1. kol.
JJaemon, Daíµwv. bij Homerus vindt men,
nog geen onderscheid gemaakt tusschen de woorden óaí& wv en aeó;; slechts uit sommige zamenvoegingen, als ook uit de bijvoeglijke naam
ontwaart men, dat-wordenEis7tµ6vc;
ór2(Nwv, een duistere, vrees en schrik verwekkende
godlijke magt beteekent. Eerst bij Hesiodus
verschijnen de Daemonen als een tweede klasse
van bovenmenschlijke wezens (OPP . ET D. 12.).
Hij zegt daar dat de menschen uit de gouden
eeuw na hun aardsche leven Daemonen zijn geworden, goede, bovenaardsche wezens, beschermers
der menschen, die onzigtbaar overal op aarde
rondzweven, een wakend oog houden over regt en
onregt, en rijkdom verleenen, eene werkzaamheid
die bij Homerus aan de goden zelve toekomt (oD.
17, 485.). Bij de Romeinen zijn de dii Indigetes,
als Romulus, Aeneas, Latinus, dergelijke wezens.
Volgens de begrippen der latere Grieken staat
iederen mensch van zijne geboorte af een beschermende Daemon ter zijde (z. Genius). De onderscheiding tusschen goede en booze Daemonen
(dz aaTopss) wordt aan Zaleucus toegeschreven;
Thales- zou het eerst het onderscheid gemaakt hebben tusschen Goden, Daemonen en Heroën. Volgens de leer der wijsgeeren zijn de Daemonen
bovenaardsche wezens, die als bemiddelaars tusschen de menschen en goden geplaatst zijn, de
menschen beschermen, hunne wenschen en gebeden naar boven tot de goden dragen en de gaven
en bevelen der goden op aarde overbrengen.
u, een uitgebreide scythische volkDahae, Mc
stam, vooral aan de O. zijde der caspische zee,
langs den Oxus en Margus, in het tegenw. I)a
Wij vinden ze als ruiters zoowel in het-histan.
leger van Darius als van Alexander en in dat van

versloegen zij meer dan &n romeinsch leger, wel
onderwierpen zij zich later aan hem, maar na zijn
dood stonden zij weer op. Eerst Augustus (23)
bedwong hen geheel en al, nadat reeds in 't jaar
39 Asinius Pollio gelukkig tegen hen gestreden
had. Verg . HOR . OD. 2, 1, 16. Zij namen deel
aan den opstand der Pannoniërs in 't jaar 5 n.
C., doch werden, toen deze onderdrukt was, geheel en al onderworpen en maakten voortaan een
gedeelte uit van de provincie Illyricum.
Dalmatius, 1) stiefbroeder van Constantijn
den G., zoon van Constantius Chlorus en van
Theodora (echter niet, zoo als sommigen meenen,
dezelfde als zijn broeder Hannibalianus) stierf nog
voor Constantijn, die hem tot de waardigheid van
censor verheven had. -- 2) Zoon van den eerste,
schijnt een uitstekender aanleg en groote bekwaamheid gehad te hebben, zoodat Constantijn de G.
hem zeer hoogachtte en in 't jaar 335 tot caesar
benoemde. Bij bedwong een opstand in Cyprus,
ontving van Constantijn bij de verdeeling des rijks
de thracische landen en verloor na diens dood in
een soldatenoproer het leven (EUTR. 10, 9.).
ilamális, Ad(V akt of rl Bob,, kaap en vlek
bij den ingang van den thracischen Bosporus, tegen
dorp Karak Saraï.-overByzantium,hgw.
Hier zou lo overgezwommen zijn, ter wier eere de
Calchedoniërs een koperen koe oprigtten (POL. 5,
43.), en Damalis, de echtgenoote van den atheenschen veldheer Chares, zou daar begraven zijn
Damascus, z cq aaxós, in het O. V. Damasek, de zeer oude, beroemde en vooral sedert de
romeinsche heerschappij aanzienlijke hoofdstad van
Coelesyrië, aan de rivier Chrysorrhoas, in een heerlijke landouw niet ver van de grenzen van Palaestina. De stad, door David onderworpen, werd
spoedig voor de rijken van Juda en Israêl gevaar
kwam sedert in 't bezit der Assyriërs,-lijk,en
Perzen en van Alexander den G. (ARR. 2, 11, 15.
CURT . 3, 12 en v.). De romeinsche keizers be^
gunstigden de stad buitengemeen, vooral Dioeletianus door zijne groote wapenfabrieken, wie- klingen nog tegenwoordig beroemd zijn.
famasippus, L. L i c i n i u s, bloeddorstig
handlanger van Marius, die zich berucht maakte
door het vervolgen en vermoorden van de partij
van Sulla, waaronder Carbo, Seaevola (pontifex),
Antiochus (ARR.. 3, 11, 3. 5, 12, 2. CURT . 7, 3. Antisti'us en a. Na de overwinning van Sulla
LIV. 35, 48. 37, 38.). Volgens Tacitus (ANN. 11, werd hij op zijne beurt met den dood gestraft
10.) waren zij door de rivier Sindes van de Ariërs (SAL. CAT. 51. ClC. AD FAM. 9, 21, 3.). --- Een
gescheiden.
ander L i c i n i u s D. komt bij. Cicero voor (AD
Dalmatia, een gedeelte van het oude Illy- FAM. 7, 23, 2. AD ATT . 12, 29, 2. 33. 1.) als
rië, de smalle landstreek langs de kust van den liefhebber van standbeelden en opkooper van parnoordelijksten hoek der adriatische zee, zuidwaarts ken ; misschien is hij dezelfde als de door bratot aan de grenzen van Epirus, ongeveer het te- tins (SAT . 2, 3.) gehekelde zwetser, die na zijn
genw. Dalmatië. De hoofdstad heette Delminium vermogen doorgebragt te hebben, zijn troost zocht
((zXµfvcov of MXuov); onder de overige steden, in de stoïsche wijsbegeerte.
Damasithymus, vorst van Calynda in
in 't geheel 10, munt Salona uit, t. Spalatro. Het
bebische gebergte doorsneed het land, langs welks Carië, sneuvelde gedurende den togt van Xerxes
kusten, door talrijke inhammen en baaijen gesple- tegen Griekenland in den slag bij Salamis (HDT.
ten, een tal van groote en kleine eilanden lagen. 8, 87.).
Het was vruchtbaar in wijn, olie en granen. De
Damastes, z. Theseus.
bewoners leefden van jagt, visscherij en veeteelt,
Dainia, z. Auxesia.
doch dreven ook zeerooverij, die door de gesteldJJamnum, de te vergoeden schade, in regtsheid hunner kusten begunstigd werd. Het eerst gel. zin de wederregtlijk reeds gepleegde of dreiworden zij vermeld in 156 v. C. toen de consul gende schade, waarvoor hij die haar veroorzaakte
Marcus Figulus hen beoorloogde. Zij werden vergoeding moest geven. Dikwijls komen de voloverwonnen en hun land werd verwoest. Met gende zamenvoegingen voor : 1) damnum injuria
denzelfden uitslag ondernam later Caecilius Me- datum, d. i. de schade aan een ander toegebragt
tellus een veldtogt tegen hen. In Caesars tijd door het verwonden of verminken van een aan
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hem toebehoorend dier of slaaf, die reeds volgens uitdroogen. Zij werden in Argos vereerd, dewijl
de XII tafelen moest vergoed worden. De lex zij het land van bronnen hadden voorzien, en vier

4quilia in de 2. of 3. eeuw v. C. wijzigde deze bronnen waren haar daar geheiligd. Eene daar
geliefde van Poseidon,-van,Amyoewsd
bepalingen en voerde de actin legfis Aquilia in
(CIC. BRUT. 34. TULL. 8, 11, 41 en v.); --- 2) die uit liefde voor haar een bron van gelijken
damnum infectum, de nog niet toegebragte schade, naam deed ontspringen. Danaus werd door Lynmaar die waarschijnlijk was door de dreigende in- eens vermoord, of hij stierf een natuurlijken dood
storting of door den gevaarlijken aanleg van na- en liet de regering aan Lynceus na. Toen Abas,
burige gebouwen. I)e bedreigde partij had een zoon van Lynceus en Hypermnestra, die later
aanklagt tegen of kon zekerheid van den buurman Abae in Phocis bouwde, aan zijn vader het berigt
van den dood van Danaus bragt, schonk deze
vorderen (cic. TOP. 4 . VERB . 1, 56.).
Uamneles, LXcgchoxXrjs, een gunsteling van hem het schild van Danaus, dat de wonderdadige
Dionysius den oude aan het hof van Syracuse. kracht bezat, om volksoproer te stillen. Abas
Het is bekend hoe deze hem de onzekerheid en het hing het op in den tempel van Hera en stelde
gevaar van alle aardsche grootheid deed gevoelen, voor de godin de heraeïsche spelen in (`Hpaia).
door hem te midden van den rijksten overvloed De grafzuil van Danaus stond op de markt te
en al wat de zinnen streelt te plaatsen, doch te- Argos; ook Lynceus en Hypermnestra hadden te
vens een blinkend zwaard aan een paardenhaar Argos een gemeenscha-plijk heiligdom.
Danclarii, Davadpcot, volkstarn aan de Palus
boven zijn hoofd te laten zweven (Crc. TUSC. 5,
Maeotis en aan den N. arm van den Cubanstroom
21, 61. verg . HUR . OD. 3, 1, 17.).
Damon, 1) z. Phintias.---2)z. Pericles,

(TAC. ANN. 12,

15.).

1. kol. en musica, 2. kol.

UanuUius, Davo ►uptoy, vroeger Ister, ó "la rpo;,
welke naam voor den benedenloop der rivier tusDamóplion, z. Pantaleon.
A a µ o a t a, het gevolg der lacedaemonische konin- schen Pannonië en Moesië ook later gebruikt
gen te velde (at izspi daµoat ti, XEN. HELL . 4, 5, 8, werd, was volgens de meening der ouden de
4, 6, 14.). Het bestond uit de polemarchen, grootste stroom van Europa , die in Germanië op
den Abn ibaberg (TAC. GERM. 1) ontsprong, ver
waarzeggers, artsen enz.
oostwaarts stroomende Germanië van-volgens
]Dana, A2v(,, aanzienlijke stad van Cappadocië,
misschien dezelfde als Tyana (XEN. ANAB. 1, 2, 20.). Rhaetië en Noricum, Pannonië van Dacië, en Dacië
van Moesië scheidde en zich eindelijk door de
Danaë, z. Perseus.
volgende 7 monden in den Pontus Euxinus ont1)anai, z. Graecia, 4. kol.
lastte : (van liet Z. naar het N.) Pence of kkpóv
Danaides, z. Danaus.
!X a v á x rl , de obool, die men den afgestorvenen 6T6l.LE, NlpuxAV a r., r xaXGV ar., 'J^u 6 ro(i•a, Boals veergeld (vabWov) voor Charon in den mond stak. pEiov 6T ., OcaT6Xa of tXóv ar.; tegenwoordig zijn
zij geheel anders. Eerst ten tijde der Romeinen
iDanapris, z. Borysthenes.
Danaster, 4ris, vroeger Tyras (Tópas) ge- werd de oorsprong en de loop der rivier naauwheeten, t. Dniestr, rivier op de Carpathen ont- keuriger bekend, terwijl de vroegere voorstellingen
springend stroomt in Z. 0. rigting tusschen zeer verward waren. Reeds Hesiodus (THEOG. 338.)
Sarmatië en Dacië en valt ten N. 0. van den kent de rivier, die volgens Aeschylus van de
Donau in den Pontus Euxinus. Reeds vroeg hyperboraeïsche en de rhipaeïsche bergen komt,
volgens Herodotus (2, 33. 4, 50, 99.) van Pyrene
wordt zij bevaarbaar.
Danaus, vavaós, zoon van den aegyptischen af uit het land der Celten geheel Europa doorkoning Belus (wiens ouders Poseidon en Libya stroomt. Gedeeltelijk liet men hem zelfs in de
waren) en van Anchinoë, vertegenwoordiger van adriatische zee uitloopen.
Daphne, z. Apollo, 2. kol. o.
de achaeïsche Danaers. De gewone sage maakte
Daphne, Mpvr^, voorstad van Antiochië in
hem tot een Aegyptenaar en vertelde dat hij gevlugt was uit Chemnis in Boven -Aegypte, met Syrië door Seleucua Nicator aan Apollo gewijd,
zijne 50 dochters, de Danaïden (Beliden na ha- met een zeer beroemden tempel van Apollo en

ren grootvader genoemd) voor de 50 zonen van
zijnen broeder Aegyptus, die een opstand ver
hadden, en dat hij aldaar ten gevolge van een-wekt
regterlijke uitspraak der Argivers de heerschappij
had verkregen. Hij bouwde den burg van Argos
en leerde het volk liet graven van bronnen. De
zonen van Aegyptus echter volgden hem weldra
en dongen naar de hand zijner dochters. Danaus
stond ze hun af, doch beval zijne dochters, in den
eersten nacht des huwelijks hare mannen in den
slaap te vermoorden. Zij volbragten dien last en
begroeven de afgehouwen hoofden in [erna; slechts
H y p e r ni n e s t r a spaarde haren bruidegom L y ne e u S. Voor deze misdaad werden de Danaïden
in de onderwereld gestraft, door ten eeuwigen
dage water in een bodemloos vat te moeten gieten, een beeld van een nimmer eindigenden, ver
arbeid. Wanneer men de fabel der-gefschn
Danaiden op de natuur toepast en zoo zoekt te
verklaren, dan beschouwt men haar als vertegenwoordigende de stroomen en bronnen van het
dorre argivisehe land, die jaarlijks in den zoener

Artemis, die in 362 n. C. een prooi der vlammen
werd. Spelen en een asylregt waren er aan
verbonden (LIv . 33, 49.). Een nabijgelegen lusthof van cypressen en laurierboomen, 80 stadiën
in omtrek, maakte die plaats tot een lievelingsverblijf der Seleuciden, van Pompejus en van latere Romeinen. Weelderigheid en verwijfdheid
van zeden (Daplinici mores) maakten dit oord
later echter berucht.
Daplinephoria, pvr^popta, feest van
Apollo Ismenius, dat alle 9 jaren te Thebe gevierd werd. Een schoone knaap (apv cpópo;)
droeg in feestlijken optogt naar den tempel van
den god een olijventak met laurieren, bloemen en
wollen banden versierd, die van boven voorzien
was van een metalen kogel, waaraan weer kleinere
kogels hingen, en van onderen insgelijks van een
dergelijken, iets kleineren kogel. Die kogels beduidden zon, maan en sterren, en liet feest had
eerre chronologische beteekenis.
i)aplhnis, Dlpvt;, de schoone, jeugdige heros
der herders op Sicilië (en ook op Creta). Hij was
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de zoon van Hermes en eene nymph, jager en vee- merische Ilias gedicht hebben. Onder zijnen naam
hoeder, ervaren in het bespelen der syrinx. , Zijne bestaat eene latijnsche vertaling de exidio Trojae,
moeder legde hem te vondeling in een dal van die men aan Cornelius Nepos toeschrijft. Volgens
het heraeïsche gebergte in een laurierbosch (vançaar de naam &ccrvt;), en nymphen en herders
voedden hem op. Naas of Nomia of Xenia beminde hem, en hij beloofde haar, zich met geen
ander meisje te zullen verbinden. Toen hij echter zijn
woord verbrak, strafte de vroegere beminde hem
met blindheid (of veranderde hens in een steen).
Hermes voerde hem naar den hemel en liet op
de plaats waar dit voorviel, eene bron (Daphnis)
opwellen, waarbij de Siciliërs jaarlijks offerden.
De geschiedenis van Daphnis was een hoofdonderwerp der bucolische poësie ; hij zelf zou de eerste
herderszangen gezongen hebben. Bij Theocritus (ID.
1. en 7.) heeft deze fabel eene andere gedaante; hier
sterft Daphnis van minnepijn door de wraak der
vertoornde Aphrodite. Virgilius verheerlijkt in
zijne 5. Ecloga Caesar onder den naam van
Daphnis.
Dara of faraa, sterke grensvesting in het
N. van Mesopotamië tegen Perzië, niet ver van
Nisibis, in 507 n. C. gesticht door keizer Anastasius; in de geschiedenis van zijnen tijd wordt zij
dikwijls vermeld.
Harádax, pc c, kanaal of arm van den
Euphraat, voorkomende bij XEN. ANAB . 1, 4, 10.
fardanariátus, korenwoeker, welke onder
de keizers streng gestraft werd.
»ardani, &lp& riot, bewoners van het landschap Dardanië in Boven-Moesië, ten N. van den
berg Scardus tot aan de rivier Margus (t. Morawa), een morsig, maar muziekaal volk (LIV. 40, 57.
'

CAES. B. C. 3, 4.).

Dardania, X7pkvía, 1) z. Dardani. —
2) Stad der Dardanii waarover Aeneas regeerde,
lag waarschijnlijk in eene vallei van het Idagebergte (xoM. IL. 2, 821. 20, - 216.),

niet dezelfde

als Dardanus.
fardanus, Aap&cvoc, zoon van Zeus en
Electra, dochter van Atlas, de mythische stamvader der Trojanen (en door Aeneas van de Romeitien). Hij verhuisde uit Arcadië naar Samothrace
en van daar naar Phrygië; hier stond koning
Teucer hem land af voor het bouwen van de stad
Dardanus. Zijne eerste vrouw Chryse had bij haar
huwelijk het Palladium en de heiligdommen der
groote goden als huwelijksgift van Athene ontvangen; Dardanus voerde voor deze goden op Samothrace de eerdienst in en nam de godenbeelden
mede naar Dardanus, vanwaar zij later door zijne
nakomelingen naar Troje kwamen. Zijne tweede
vrouw was Bata, dochter van 'Teuter; bij haar
verwekte hij Erichthonius, den rijkste der menschen,
vader van Tros (zL. 20, 215 en v.). Volgens.
sommigen stamde Dardanus af uit Creta, of uit
Italië, of uit het trojaansche land zelf.
Ilardanus, Aap^ccvo;, stad aan den Hellespont, bij een gelijknamig voorgebergte, ten Z. van
Abydus . In den peloponn. oorlog had hier een
zeeslag plaats, die voor de Atheners gunstig uitviel (rime. 8, 106 en v.). Uit dankbare herinnering verklaarden de Romeinen in den vrede met
Antiochus den G. deze stad benevens Ilium vrij
(LIV. 38, 39.); hier werd ook de vrede gesloten
die een einde maakte aan den eersten mithridatischen oorlog.
1J res, priester van Hephaestus in
Troje, zou (volg AFL . V. x. 11, 2.) eene voorho.

taal en stijl te oordeelen is zij zeker niets anders
dan een knutselwerk uit de middeleeuwen, hoewel
uit verloren bronnen geput, en levert den bouwstof
voor vele dichtwerken uit dat tijdvak over den
ondergang van Troje.
Daricus, z. muntwezen.
Darïus, LXapeio;, naam van verscheiden koningen van Perzië; volgens Herodotus (6, 98.) beteekent hij „ de krachtige." 1) 1) anus, zoon
van Hystaspes, diende onder Cambyses in den
veldtogt tegen Aegypte en beklom na den moord
van den valschen Smerdes, door Wien Cambyses
was opgevolgd, door een list van zijn stalknecht
(HDT . 3, 70, 84.) den perzischen troon. Door
huwelijk verbond hij zich nog nader met de familie van Cyrus, waarmede hij reeds door geboorte
verwant was. Het streven zijner regering was
zoowel vergrooting van gebied, als een goed binnenlandsch bestuur. Het afgevallen Babylon onderwierp hij weder (517) door de zelfopoffering en
het verraad van Zopyrus (HDT. 3, 150.), en ondernair daarop met 700000 man in 513 v. C. een

veldtogt tegen de Scythen. Hij stak naar Thracië
over, sloe; met behulp der Grieken van KleinAzië een schipbrug over den Donau en vervolgde
de Scythen, die hem in schermutselingen afmatten
zonder een slag in het open veld te wagen, tot in
hunne wildernissen, doch moest tot den terugtogt
besluiten en bereikte na ontzettende verliezen den
Donau weder, waar slechts Histiaeus (z. a.) de
Grieken, die door den raad van Miltiades (z. a.)
bijna reeds overreed waren, had tegengehouden
om de brug af te breken (HDT. 4, 87--120.) De
veldheer Megabazus, die in Thracië was achter
onderwierp de landen aan den Bosporus,-gelatn,
terwijl Darius na zijne terugkomst in Azië het rijk
naar andere zijden uitbreidde in het 0. tot aan
den Indus, in het W. door de

verovering van

Barca in Africa. De opstand der ionische Grieken dien hij, in spijt van de hun door de Atheners en Eretriërs gezonden hulp, weder bedwong,
noopte hem maatregelen te beramen ter onderwerping van de Grieken in Europa. Zijn schoonzoon
Mardonius werd in 't jaar 495 v. C. daartoe afgezonden. De vloot werd grootendeels bij het
voorgebergte Athos vernield, het leger te land
veroverde wel Macedonië, doch leed ook groote
verliezen en Mardonius moest terugtrekken. Nu
verlangde Darius door gezanten van de Grieken
onderwerping, welke slechts Athene en Sparta
weigerden, terwijl zij de gezanten mishandelden.
Daarop zond Darius Datis en Artaphernes met
een talrijk leger en vloot naar Griekenland; Eretria op Euboea werd ingenomen en verwoest, de
inwoners werden naar Azië weggevoerd in de omstreken van Susa, doch de bestraffing van Athene
werd door de nederlaag der Perzen bij Marathon
(490) verijdeld (PLUT. ARIST. 5. HDT. 6, 102 en v.).
De over deze nederlaag verbitterde koning werd
in zijne nieuwe plannen door den dood gestuit in
486 (HDT. 7, 1.). --- 2) Darius II. Nothus (eigenlijk Ochus), onechte zoon van Artaxerxes Longinmanus, baande zich door het vermoorden zijner
broeders den weg tot den troon, 424, had met
vele opstanden te kampen en liet zich door zijne
slimme vrouw Parysatis beheerschen. Door omkooping en list dempte hij de meeste opstanden;
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slechts Aegypte, waar Amyrtacus zich tot koning veldheer werd volkomen geslagen, doch diens ophad opgeworpen (408) kon hij niet weer ten onder volger Julianus was gelukkiger en overwon zijn
brengen. Aan den peloponnesischen oorlog nam
hij geen werkdadig deel. Darius stierf in 404,
zonder, naar den wensch van Parysatis, haren
lievelingszoon Cyrus de regering na te laten. -3) Darius III., Codomannus, kleinzoon van Artaxerxes II. uit diens dochter Sisygambis deed
zich het eerst kennen in den oorlog tegen de
Cadusiërs en werd door den aegyptischen eunuchus Bagoas, na den moord van Arses, op den
troon verheven. Darius, een vorst van edele
hoedanigheden en aangenaam uiterlijk, bezat evenwel meer de deugden van een bijzonder burger
dan van een vorst die in staat was om een zoo
verward rijk, als het perzische, te regeren. Wel
verhief hij zich met kracht tegen Bagoas, dien hij
liet ombrengen, toen deze hem naar het leven
stond, doch in den strijd tegen Alexander den G.
kon hij het rijk niet redden. Hij stierf na den
slag bij Gaugamela door het verraad van Bessus
en andere satrapen, 330 v. C.; (z. verder A l e x an-

der deG.).
Da,eon, duaxwv, stad en haven bij Syracuse,
tusschen deze stad en het voorgebergte Plemmurium.
Bassarêtae, Duaauprjrue, bewoners van het
landschap Dassaretia in grieksch Illyrië, op de
westelijke grenzen van Macedonië, net de stad
Lychnidu s aan een meer (LIV. 27, 32. 45, 26.).

Dat»tmes, MaTaµ1s, zoon van een Cariër
Camissares; wegens zijne betoonde dapperheid in
den oorlog tegen de Cadusiërs ontving hij Cappa,docië als satrapie van Artaxerxes Mnemon, die
hem ook in andere opzigten wegens zijne groote
verdiensten zeer begunstigde en bevoordeelde.
Daarover door de overige gunstelingen des konings
hard gevallen en opgezet, stond hij tegen den
koning op en streed langen tijd met geluk en bekwaamheid tegen de koninklijke legers, tot dat hij
,eindelijk door verraad viel (NEP . DAT., DIOD . 15, 91.).
Dataphernes , Aarc p p' r, een deelgenoot
van Bessus, dien hij later aan Alexander den G.
verried (ARR. 3, 30.); ook hij werd aan Alexander, tegen wien hij opgestaan was, uitgeleverd
(CURT. 8, 3.).

Datis, Adres, de bekende veldheer van Darius
(z. a.) Hystaspis in den oorlog tegen de Grieken,
die met Artaphernes (z. a.) verscheiden eilanden
in de aegaeïsche zee veroverde en plunderde en in
490 V. C. bij Marathon geslagen werd (HDT. 6, 94.).
Datum, ©drov, een rijke stad van Macedonië
aan de strymonische golf, die door hare goudmijnen tot een spreekwoord werd.
Daulis, ác ukt;, t. Daulia, stad in Phocis,
aan den weg van Orchomenus naar Delphi, amphitheatersgewijze op de oostelijke helling van

den Parnassus gebouwd, met een cyclopischen
burg, volgens de sage het treurtooneel van de
fabel van Tereus, Procne en Philomele (Hofvr. IL.
2, 520 . TIIUC . 2, 29.).

Daunva, z. Apulia en Italia.
Daunus, z. Diomedes.
Debitor, z. obligatio.
Decanus, z. contubernium.
Decebalus, AufflaXo;, eigenlijk Dorpaneus,
zoodat de naam Decebalus zooveel beteekent als
koning of vorst, regeerde over de dacische volkstammen en door zijn inval in de provincie Moesië noopte hij Domitianus tot een krijgstogt tegen
hein (TAC. AGR. 41. SUET. DOM. 6.); de romeinsche

dapperen vijand in een nieuwen veldtogt; maar
andere ongelukken die de Romeinen troffen, nood
een min voordeeligen-zaktenDomius
vrede (DIO cASS. 68, 6.) waarschijnlijk in 't jaar
' 90 n. C. Eerst Trajanus overwon Decebalus in
verscheiden gevechten, nam zijn hoofdstad Sarmizegethusa in en dwong Decebalus tot onderwerping.
(103). Toen . deze den vrede weder verbrak, werd
hij in 't jaar 106 door Trajanus geheel ten onder
gebragt, ten gevolge waarvan hij zich van 't leven beroofde. Zijn rijk werd eene rom. provincie.
Deeelia,as°i^ Xzta, z. Attica, 8. kol. o.
December, z. jaar, rom.
Decemprimi, z. senatus.
Deeemvviri, een collegie van overheden, uit
10 mannen bestaande, dat naar zijne v ersehillende
bezigheden een verschillenden naam droeg : 1)
Deeeinviri agris dividundis, eene commissie
waaraan de assignationes van den alter publicus
waren opgedragen, z. a g e r publicus en c o l o n i a.
2) Deceniviri legibus scribendis of ferendis ingevolge de lex van den tribuun C. Teren
gekozen in 451 v. C., om de door gebruik-tilus
en gewoonte bekrachtigde wetten in geschrift te
brengen en daardoor aan regterlijke willekeur
paal en perk te stellen. Tevens was dat een
voortreflijk middel om de beide standen van patriciërs en plebejers door gelijke regten zaam te
smelten. Alle andere overheden werden zoo lang
opgeheven, zoodat de 10 mannen de regering in
handen hadden, welke ieder op zijn beurt 10 dagen voerde. In het eerste jaar werden er reeds
I0 tafels van wetten in gereedheid gebragt, waarbij in het volgende jaar nog 2 gevoegd werden, z.
Tabu lee d u n d e ci m. In het derde jaar werd
ten gevolge der wreedheden en tyrannie der laatste
tienmannen hunne regering weer afgeschaft, twee
er van bragten zich zelve om 't leven, de overige
acht gingen in ballingschap en verloren hun ver
44 -58.). De 12 tafels bleven-mogen(LIV.3,
evenwel voor altijd bestaan. 3) D e c e m v Ir i t i
i b u s j u d i c a n d i s, een zeer oud, raadselachtig-t
regterlijk collegie, hetwelk regtsgedingen over vrijheid, burgerschap en dergel. zaken besliste. Augustus maakte leen tot voorzitters van het geregtshof der 100 mannen, welk voorregt zij zeer lang
behielden. 4) .Decemviri sacrorum of sacris
fa c i u n dis, opzigters en uitleggers der siby llijnsche boeken, die reeds ten tijde der koningen zou
ingesteld zijn (Liv . 3, 10. 5, 13.). In den-den
beginne waren er slechts 2, later 10 (5 pratriciërs
en 5 plebejers) eindelijk 15. Z. lib r i b'i b y ll i n i,
onder d i v i n a t i o, 8. kol. Ook droegen zij zorg
voor de ludi Apollinares.
Deciá,nus, 1) C. Appulejus, bekend (99
V. C.) als volkstribuun door zijne aanklagt tegen
Valerius Flaccus (crc . FLACC . 32, 77.) en den tribuun Furius ; hij moest wegens zijne verdediging
van Saturninus naar Pontus tot Mithridates vlugten. — 2) Zijn zoon Appulejus Decianus was
een tegenstander van Flaccus, zoon van Valerius
Flaccus, omdat hij hem in 't jaar 59 v. C. wegens
gepleegd geweld tegen de inwoners van Apollonis
in Lydië veroordeeld had (cie FLACC . 29, 33.).3) D e c i a n u s C a t u s, procurator van Britannië,
ten tijde van Nero, moest ten gevolge zijner hebzucht voor de opgestane Britten naar Gallië vlugten (TAC . ANN . 14, 32.).
.

.
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DeeidI'us, 1) L. S a x a, uit Spanje afkom
werd door Caesar, onder wien hij tegen-stig,
Pompejus gestreden had, tot volkstribuun benoemd,
vocht vervolgens als aanhanger van Antonius bij
Mutina mede, had daarna het bevel over Bene afdeeling van het leger in den oorlog tegen Brutus
en Cassius en verloor later als stadhouder van
Syrië in den oorlog tegen de Parthen en Labienus het leven (40), (cie. PHIL. 11, 5, 12. 13, 13,
27. 8, 9, 26. DIO CASE. 48, 24, 25.). --- Zijn broeder
2) D e c i d i u s S a x a voerde onder hem het bevel
in Syrië, waar hij Apamea verdedigde, doch na
den dood zijns broeders zich moest overgeven.
Decimatio,z. dis ciplina militar is, 5. kol.

Deci4, een aanzienlijk plebejisch geslacht te
Rome. Een der beroemdsten er van is 1) P.
D e c i u s Mus, die als krijgstribuun in 't jaar 343
V. C. het rom. leger dat door de Samniten ingesloten was, redde en veel bijdroeg tot de volkomene overwinning die vervolgens op hen behaald
werd (LIV. 7, 34 en v.), waarvoor hij rijk beloond
en hoog vereerd werd. In 't jaar 340 consul met
T. Manlius Torquatus tegen de Latijnen, bezorgde
hij den Romeinen een schitterende overwinning,
door een vrijwilligen heldendood, waartoe een
droomgezigt hem aangespoord had (Liv. 8, 6 en
v. cic. DIV. 1, 24, 51. TUSC. 1, 37, 89.). --- Zijn
zoon P. D e c i u s Mus, consul in 312 v. C.,
streed 3 jaren later tegen de Samniten, vervolgens
in 208 als consul tegen de Etruriërs, en was in
300 als censor verdediger van de regten der plebejers. In de jaren 297-295 vocht hij wederom
tegen de Samniten en hunne bondgenooten, en
stierf, even als zijn vader, een vrijwilliger dood in
den slag hij Sentinum, waarin zijne zelfopoffering
den Romeinen de overwinning verzekerde (LIV.
10, 27 en v.). --- Zijn zoon 3) P. Decius Mus
werd consul in den oorlog met Pyrrhus (279) en
nam deel aan den onbeslisten slag bij Asculum.
Later voerde hij het bevel tegen de slaven, die
in Volsinii tegen hunne meesters waren opgestaan
(FLOR. 1, 18, 21.). - 4) Een ander is P. Decius, die als volkstribuun den consul C. Opimius
wegens gepleegd geweld in regten betrok, doch
later in 116 v. C. door den consul Aemilius
Scaurus, dien hij niet de hem toekomende achting
had bewezen, met smaad behandeld werd (cie. DE
oR. 2, 30, 132.). Cicero (BRUT. 28, 108.) prijst
hem als een niet onbegaafd redenaar. - 5) Een
andere P. D e c i u s wordt door Cicero (PHIL. 11,
6, 13.) bespot, omdat hij zich op het voetspoor
zijner voorvaderen, voor zijne schulden had opgeoffferd, d. i, om er van bevrijd te worden, zich aan
Antonius had prijs gegeven. In den mutinensischen
oorlog werd hij door Octavianus gevangen genomen, doch weer op vrije voeten gesteld. --- 6) C.
Messius Quintus Trajanus D e c i u s, rom. keizer
van 249-251 n. C., geboren te Budalia in de nabijheid van Sirmium in Pannonië, voerde als senator
onder Philippus oorlog tegen de Gothen (245),
werd aldaar door de legioenen gedwongen (249)
den keizerlijken titel aan te nemen en sloeg Philippus bij Verona. Behalve andere oorlogen
streed hij vooral tegen de Gothen, die zijnen zoon
Decius bij Beroea overwonnen, waarop hij zelf tegen hen optrok, ze versloeg, doch door verraad
van een bevelhebber in een moeras geraakte en
daar niet zijn zoon het leven verloor (251). Volgens anderen sneuvelde hij na een dapperen strijd.
I Jet binnenlandsch bestuur zocht hij goed te regelen,
-

doch bij de Christenen maakte hij zich door vervolging gehaat.
1)ecimii, een aanzienlijk geslacht in Samnium, dat door rijkdom en geboorte uitmuntte. --1) N u m e r i c s 1) e c i m i u s onderscheidde zich in
't jaar 217 v. C. in een gevecht van Q. Minucius
tegen Hannibal (LIV. 22, 24.). --- 2) Een C. D e c i m.
Pl a v u s diende (209) onder M. Marcellus, en
streed met roem tegen Hannibal (Liv. 27, 14.). 3) Een ander C. I) e c i m i u s ging als romeinsch
gezant tot Antiochus en Ptolemaeus (170) en gedroeg zich met groote toegevendheid tegen de
Rhodiërs, die in verbond met Perseus van Macedonië zich vijandig tegen de Romeinen gedragen
hadden.
Decoctor, de verkwister, die zijn vermogen
heeft doorgebragt. Zulke menschen waren te
Rome zeer veracht en werden door den censor
gestraft. Door de lex Roscia was aan de bankroetiers eer, afzonderlijke minder fatsoenlijke plaats
in het theater aangewezen.
Deerétumt, bevel, besluit, beslissing, uit
een coIlegie (b. v. decreta Senatus,-sprakvn
z. Senatus), van een overheid (b. v. decreta
Tribunorum, Consulum) of van een regter, in welk
geval het synoniem met sententia kon gebruikt

worden.
»eeuma, Sc. pars, het tiende van den oogst,
dat de bebouwer van den ager publicus (z. a.) aan
den staat moest afgeven. Daarom heette het
tiendland ager decumanus.
Decumáua ports, z. castra, 4. kol. m.
feeuria, 1) eene afdeeling van 10 personen
in 't algemeen, vooral van oudsher van toepassing
bij de patricische curiën, ridders en senatoren. Ook
de regters en de meeste collegiën waren in decuriën verdeeld, zonder dat men streng vasthield aan
het denkbeeld van tien. Daarom is decuriare,
eenvoudig zooveel als indeelen. -- 2) z. dux. -

3) decuria equitum, z. e q u i t e s.
lleeurio, 1) het hoofd eener decuria, b. v.
bij de ridders en in de collegiën, ook al telde de
afdeeling meer dan 10 leden. - 2) De senator
in de municipiën en coloniën ; z. s e n a t u s m u n icipalis. -- 3) z. dux.
Deeursio, deeursus, 1) een krijgsoefening,
een manoeuver van het geheele leger, om de rekruteri te gewennen de vaandels te volgen en in
linie of in gelederen gesloten te blijven (LIV. 23,
35. 24, 48.). Ten tijde der republiek werd zij
dan vooral aangewend, wanneer het leger grootendeels uit jonge soldaten bestond en de vijand nog
rust veroorloofde. Zij kostte veel inspanning, daar
het, behalve het bewaren der orde, vooral aankwam op vlugge ligchaamsbeweging onder den
last van pak en zak. Door Augustus werd de
decursio driemaal 's maands voorgeschreven (VEG.
1, 9, 27. 3, 4.), daarenboven ook bij buitengewone
feestlijke gelegenheden opzetlijk verordend (SUET.
NER. 7.). - Hiervan verschilt 2) de decursio
fu n e b r is, 7rIpiOpoµrl, een omgang om den grafheuvel van een gesneuvelde reeds bij Homerus
(IL. 23, 13.), ook door Virgilius (AEN. 11, 188.) en
bijzonder door Statius (THEW. 6, 213.) beschreven,
eene afbeelding is er van voorgesteld op het
voetstuk der colunina Antonini Pil. (Verg. Liv.

25, 17, 5. TAC. ANN. 2,, 7.).
1)edicatio, de plegtige inwijding en opening
van een openbaar gebouw, inzonderheid de inwijding van een tempel (dedicare aedem deo, maar

Dediticii---Asx (zJoUxo,.
ook dedicare deum), 't zij door een der consuls,
't zij door hem die den tempel uitbesteed en had
laten bouwen, 't zij door twee opzetlijk door het
volk daartoe gekozen commissarissen (duumviri
dedicando templo). Deze benevens een priester
vatten de deurposten aan terwijl de opperpriester
een in geschrift vervat wijformulier uitsprak, 't welk
die beambten hem nazeiden. Ten slotte gaf het
volk in luid geschreeuw zijne gelukwenschen te
kennen.
Dediticli, 1) de onderdanen der Romeinen,
die met de wapens in de hand onderworpen waren
en zich dientengevolge de hardste voorwaarden
moesten getroosten, namelijk de uitlevering der
wapens. Dediticii heetten ook zij, die zich vrijwillig aan de romeinsche heerschappij onderwierpen en wier lot met betrekking tot de vrijheid,
belastingen en oorlogslasten geheel van de wille
Romeinen afhing. Eene zoogenaamde-keurd
wet regelde dit alles in bijzonderheden, terwijl de
socii een foedus hebben; z. fo e d u s. — 2) Een
zeer lage en gemeene klasse van vrijgelatenen werd
sedert de lex Aelia Sentia, 3 n. C., dediticii geheeten. Zij konden noch burgers noch latini worden, en misten vele van de regten der andere
vrijgelatenen.
1) de begeleiding van den patroon
Deduct
door zijne clienten en vrienden inzonderheid naar
het forum en den campus Martins; 2) het voeren
van de bruid naar het huis van den bruidegom,
z. nuptiae.
Defensor, 1) zoo veel als patrotaus, zaak waarnemer; -- 2) de fensor civitatis heette
voor Constantijn den G. bij aan wien de waarneming eener zaak voor de een of andere stad was
opgedragen, zoo ook actor of procurator. Later werd het een vast ambt om de bevolking tegen
verdrukking der stadhouders en andere ongeregtigheden te beschermen en dat ook aandeel aan de
regtspraak verkreeg.
Defensóres, z. p o n t e s.
DeYanira, z. Achelous en Hercules, d.
Derdamia, z. Neoptolemus.
Dej eetum. Hij die door onvoorzigtig iets
op straat te werpen of uit te gieten (efusuni)
schade veroorzaakte, was gehouden die dubbeld te
vergoeden.
0 e i ' µ a, het monster der koopwaren, waarnaar
de groothandelaar (iropo;) verkocht. Gedeeltelijk
liep men met de monsters rond, gedeeltelijk werden
zij op een daartoe bestemde plaats in den Piraeens, ook siyµu geheeten, uitgestald.
Asiµos, z. Ares.
DeYon, z. Aeolus, 2. kol. b.
Dejoces, Xrlïóxis, werd, nadat hij rust en
orde in het land hersteld had, tot koning van
Medië (709-657 v. C.) gekozen. Hij stichtte de
hoofdstad Ecbatana en voerde een streng ceremonieel aan zijn hof in (HDT. 1, 96 en v.).
I)eloneus, z. I x i o n.
Dejófarus, tetrarch (viervorst) van Galatië,
warm aanhanger van het rom. volk, weshalve hij
ook de romeinsche veldoversten die in Azië tegen
Mithridates oorlog voerden, ijverig ondersteunde.
Tot loon daarvoor ontving hij van Lucullus en
Pompejus, die hulp van hem genoten hadden, ver
onderscheidingen (73 v. C. en volgende-schilend
jaren) en de senaat schonk hem den koningstitel
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en Pompejus koos hij de partij van den laatste,
vocht onder zijn bevel bij Pharsalus en vlugtte
na den ongelukkigen afloop van den slag naar
Azië om zijn rijk, dat door Pharnaces, den zoon
van Mithridates, aangevallen was, te verdedigen.
Dejotarus, die zich aan Caesar onderworpen en
zich tot het betalen van geldsommen bereid ver
verloor evenwel bijna al zijne bezit -klardh,
aan den zegevierenden Pharnaces en werd-tinge
slechts gered toen Caesar in persoon in zijn gebied verscheen (HIRT. B. ALEX. 65 en v. cic. DEJ.
5, 14.). Caesar vergaf hem zijne verbindtenis
met Pompejus en liet hem het grootste gedeelte
van zijn koningrijk. Eenige jaren later (45 v. C.)
werd hij door zijn kleinzoon Castor en zijnen arts
Phidippus aangeklaagd van een moordaanslag tegen Caesar, toen deze in der tijd na zijn togt tegen
Pharnaces aan het hof van Dejotarus vertoefde.
De aanklagt schijnt het werk geweest te zijn van
zijne eigene bloedverwanten, namelijk van zijn
schoonzoon Brogitarus) die door Dejotarus wegens
heiligschennis van het heiligdom te Pessinus, van
het bezit dier stad, die hij van den tribuun Cledius gekocht had, beroofd was) en van zijn tweeden schoonzoon Castor, met den gallischen bij
nijdig was, dat niet zijn-namSrcodius,e
zoon, de bovengenoemde Castor, maar slechts de
oudste zoon van Dejotarus, ook Dejotarus geheeten, te gelijk met zijn vader den koningstitel voerde.
Cicero verdedigde intusschen den aangeklaagde,
en met dat gevolg althans, dat Caesar de zaak
liet varen. Na den spoedig hierop gevolgden dood
van den dictator bevestigde Antonius, door een
groote som gelds gewonnen, Dejotarus ook in
zijne vroegere bezittingen. Kort daarna brak een
oorlog uit met Dolabella, waarin Dejotarus tegen
hem vocht en hem versloeg (43). Toen de burgeroorlog weer uitbarstte, hield hij het eerst met
Brutus en Cassius, doch ging na den slag bij
Philippi tot de zijde der driemannen over. Dejotarus stierf in 't jaar 40 v. C. (DIo. CASE.
48, 33.).
Deïplióbe, z. Sibylla.
Deïphobus, A4yo(3os, zoon van Priamus
en Hecuba, vriend van Aeneas en Paris, na Hector
een der dapperste helden onder de Trojanen. Hij
en Paris zouden Achilles gedood hebben. Reeds
Homerus brengt hein met Helena in aanraking; hij
vergezelde haar naar het houten paard der Grieken (oD. 4, 276.), vandaar dat de latere sage
haar na den den dood van Paris met Deïphobus
laat trouwen. Daar hij steeds tegen de uitlevering van Helena geijverd had, treft hem na Paris
en Hector, het meest de haat der Grieken. Zijn
huis wordt bij de verovering der stad het eerst
verwoest (on. 8, 517.) en hij zelf wordt, door
Helena verraden, door Menelaus jammerlijk ver
deerlijk verminkt (VIRG. AEN. 6, 494-morden
en v.).
Os 7tvov,z. maaltijden der Grieken,l.kol.
Deïpylus, A47uko;, krijgsmakker van Diomedes voor Troje (IL. 5, 325.).
o t, de 14 oligarchen te Athene, die
LX s x a ó o
na den val der dertig, door Lysander ondersteund,
een korte tusschenregering voerden, totdat ten
gevolge eener overeenkomst door Pausanias gegetroffen de democraten terugkeerden. De tien
trokken insgelijks af naar Eleusis, totdat door de
en Bene vergrooting van gebied (Cie. DEJ. 5, 13. amnestie van Thrasybulus de inwendige vrede
PHIL. 2, 37, 94.). In den oorlog tusschen Caesar hersteld was.
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AsxáT4—Delectus militum.

A e x Tr r^, een door Alcibiades en de overige
atheensehe veldheeren in 't jaar 4I 1 v. C. bij Byzantium ingevoerde tol voor alle schepen, die uit
den Pontus Euxinus kwamen (XEN . HELL . 1, 1,
22 .), en misschien ook voor hen die den Pontus
binnenliepen. Het tolhuis (as xareuTlipwwv) stond te

beide legioenen van iederen consul kreeg het Bene
uit de gezamenlijke tribunen 2 seniores en 4 juniores, het andere 3 sen. en 3 jun. Na deze ver
lieten de consuls of krijgstribunen (tribuni-deling
militum consulari potestate) uit het capitool een
rood vaandel (voor de ridders) en een groen
(voor de pedites) uitsteken, als teeken ter verzameling van alle dienstpligtigen of op het capitool
of op het veld van Mars. Hier zaten ze *op hunne
ambtzetels (sellae curules), omringd door de 24
tribunen, en lieten uit een register den naam van
elk dienstpligtig lid van iedere tribus naar stand
en ouderdom oproepen (citare). Nu kozen de
tribunen van elk legioen, om beurten het eerst, uit
4 in alle opzigten ongeveer gelijkstaande manschappen, hun man, waardoor het mogelijk werd
dat in ieder legioen jongere en oudere, kloeke en
zwakke manschappen gelijkmatig verdeeld werden.
Buitendien werd bij deze keuze ook gelet op namen van een goed voorteeken, en waren de zoodanigen reeds in de opgemaakte registers der tribus boven aan gesteld (cie DIV . 1, 45.). Was
men met de ligting van het voetvolk klaar, dan
volgde die der ruiterij, later ging het omgekeerd,
en werden bij elk legioen 300 equites gekozen.
Eindelijk werden deze consents (conscripti) ingedeeld (centuriare) als triarii, de oudsten, principes,
de sterksten en hastati, de jongeren, waarbij nog
kwamen velites, de armsten, als ligtgewapenden en
tirailleurs (milites velites of velitantes). Nadat men
echter ten tijde der burgeroorlogen door en sedert
Marius van oordeel werd, den soldaat te nemen
waar men hem vond, en men zonder op den eensus te letten slechts op ligchaamlijke geschiktheid
zag, ging de burger in den soldaat verloren, en
dienden de legers voortaan niet meer den staat,
maar slechts hun aanvoerder. Vroeger was ieder
verpligt van zijn 17. tot 50. jaar (Liv. 42, 34.) in

Chrysopolis in het gebied van Chalcedon. Door
de nederlaag bij Aegospotamos ging de tol te
niet. Omstreeks het jaar 392 v. C. herstelde
Thrasybulus hem weder en verpachtte hem (XEN.
HELL . 4, 8, 27.). Door den vrede van Antalcidas
ging hij waarschijnlijk weder verloren (387). Uit
het groote handelsverkeer langs dezen weg kan
men ligt begrijpen dat deze tol voor de Atheners
een rijke bron van inkomsten was. -- Buitendien
vindt men nog gewag gemaakt van andere tiend en, tiendpi chters (BsxaTwvoc), tiendontvangers
(6 xwry A6yot) ; bij andere voortbrengselen waar
van tolhuizen (6sxnrau rlipca) gesproken wordt, is
immer van zeetollen sprake. -- 2) Een familie
te Athene, dat op den 10. dag na de ge--fest
boorte van een kind gevierd werd. Dit feestvieren
heet : Ssxdtiv 4uscv of &artay. Het kind ontving
geschenken van de bloedverwanten en kreeg gewoonlijk op dezen dag zijn naam, Het vieren van
dit feest was ook een bewijs dat het kind door
den vader erkend was.
Delatio sominis, het indienen van een
criminele aanklagt in den tijd der quaestiones perpetuae, z. judicium publicum.
Delstor, aanbrenger of aanklager van zulke
misdrijven die boete of geldstraffen ten gevolge
hadden. Onbeschaamde menschen maakten hier
tijd der keizers een winstgevende-vanide
zaak (daar zij een bepaald gedeelte van de opgelegde boete voor zich verkregen), en in spijt van
al de straffen waarmede valsche delators van onschuldigen bedreigd werden, nam deze schandlijke
handelwijze geen einde (TAC. ANN . 4, 30.).
het leger te dienen, zoo dikwijls hij opgeroepen
])electus niiÏi um. Over de 1 igting werd, doch na het eindigen van den veldtogt
.

van troepen in de vroegste tijden der romein
republiek, toen de verdeeling naar het ver -sche
ingevoerd, daarbij nog als-mogen,drTulis
maatstaf gold, vinden wij bij de oude schrijvers
met name bij Polybius (lib. 6.) de volgende berigten : jaarlijks werden 2 consulaire legers elk van
2 legioenen uit de 5 eerste klassen met uitsluiting
der capite censi geligt; spoedig echter gaf men de
voorkeur aan de verdeeling van het volk in tribus
als gemaklijker om het register der namen op te
maken en te overzien (LIv. 4, 46.). Zoo niet een

keerde hij tot zijn haardstede en zijn akker terug.
Doch sedert den 2. punischen oorlog was het
reeds gebruiklijk geworden, dat de soldaten niet
eerder ontslagen werden, dan dat hun 45. jaar hen
van de dienst bevrijdde. Langzamerhand werd de
diensttijd op een getal van 20 jaren vastgesteld,
en dit getal werd ook door Augustus bij zijne
nieuwe regeling van het krijgswezen behouden, en
bleef, behalve eene korte uitzondering onder Tiberius (TAC. ANN. 1, 36, 52.), ook onder de latere
keizers regel. Na verloop dezer dienstjaren had

oogenbliklijk gevaar tot spoed dwong, (in welk
geval ook de proletarii zich voor een tijdelijke
krijgsdienst moesten aanbieden en van den staat
wapens ontvingen, militia tumultuaria, GELL . 16
10.) dan duurde het werk der ligting 30 dagen
(EEST. S. V. j u s t i sc. dies.). Eerst werden nu de
vereischte - 24 krijgstribunen (voor elk legioen 6)
benoemd, en wel 10, die reeds 10 veldtogten te
voet (seniores) en 14, die 5 veldtogten te paard,
en dus uit de ridders (juniores), hadden meegemaakt. De keus daarvan geschiedde oorspronklijk
door de consuls, doch sedert 361 v. C. had het
volk zich de benoeming van 6 (Liv. 7, 5.) voor
sedert 311 door eene wet van den-behoudn,
volkstribuun L. Atilius, van 10 (volgens LIV. 9,
30. zelfs van 16, doch waarschijnlijk moet men
daar volgens Huschke voor seni deni, seniores deni
lezen). Evenwel deed het volk soms afstand van
de uitoefening van dat regt (LIv . 42, 31 .). Van de

er echter nog geene volkomen vrijstelling van
de dienst plaats, tenzij men haar door opstand
met geweld afdwong, maar de oud gedienden werden of voorloopig tot nader order in de coloniën
gezonden, of zij moesten bij het leger, in straks te
vermelden betrekkingen, op hun ontslag (missio, z.
a.) wachten. Dit maakt het verschil tusschen
C v o c a t i en v e t e r a n i. De eersten waren wat
den vorm betreft wel ontslagen en hun waren door
hunnen aanvoerder tot loon voor hunne diensten
landerijen toegewezen geworden, evenwel onder
verpligting, om bij de eerste oproeping (nomina-

;

tim evocare) zich weder onder de oude va-

nen te begeven. Echter volgden zij ook gaarne
de roepsteln van een gelijk gezinden opvolger of
van iemand in 't algemeen die prijs stelde op
hunne hulp (SAL . CAT. 59. CIC. AD FAM. 15, 4, 3.,).

Deze terugkomst in de gelederen van het leger,
gaf hun een aanzienlijker plaats en den rang van

Delectus militum.
centurio's (CAES. B. 0. 1, 3.), en zij werden als
zoodanig over het geheele leger verdeeld (t. a. p.
3, 88.); meer bepaald was aan hunne bescherming
de adelaar toevertrouwd, die zich bij de eerste cohorte bevond (verg. a q ui Ia). Zij waren soldaten
te voet, ofschoon hun volgens Caesar (B. G. 7, 65 ),
wegens hun hoogeren rang toegestaan was een
paard te houden. Octavianus riep de door Caesar
ontslagen en met landerijen begiftigde evocati,
10000 in getal, weer op (Dio cASS. 45, 12. APP.
B. C. 3, 40.). Deze gewoonte moest onder de
monarchie na de oprigting van een staand leger,
zoo lang ten minste geen burgeroorlogen plaats
hadden, in onbruik geraken. Van nu af werd het
corps uitgediende maar nog niet afgedankte sol
veterani genoemd, ook wel coloni, xXrpoo,-daten
dewijl hun weldra land zou geschonken worden.
Tot hun werklijk ontslag (honesta naissio), bleven
zij onder een eigen vaandel (vexillum weshalve zij
ook vexillarii heetten) in het leger bij hun legioen,
of werden afzonderlijk naar andere provinciën gezonden (TAC. ANN. 1, 44. ), doch waren even als
de vroegere evocati van alle dienst in het leger
vrijgesteld, en konden slechts ter afweering van
den vijand gebruikt worden (t. a. p. 1, 36.). 'russchen hen en de legioensoldaten bestond een zekere wedijver, wie eigenlijk den kern van het legioen (vires legionis) uitmaakten (TAC. RIST. 2, 66.).
Van dit corps van veteranen zijn wel te onderscheiden de uitdrukkingen vetus miles (CAES. B. G.
6, 40.) en veterani (cAES. B. C. 3, 28 en v. E.
AFR. 1.) als uitdrukking voor geheele legioenen in
tegenstelling van de recruten (tirones). Nadat
door de lex Plautia Papiria aan alle italische
bondgenooten het burgerregt verleend was, en voor
de dienst in de legioenen door geheel Italië ligtingen plaats hadden, werd deze taak door den veldheer of aan legaten of aan senatoren opgedragen
(conquisitores), waarbij zich zeker velen door list,
en nog meer door omkooping aan de krijgsdienst
konden onttrekken, ofschoon de misdaad van onttrekking met den dood, of ten minste met het
verlies der vrijheid gestraft werd (cie. CAEC. 34.
VAL. MAX. 6, 3 en V. SUET. OCT. 24.). Redenen

van vrijstelling van de dienst (vacatio inilitiae)
waren alleen ligehaamsgebreken (causaria vac., eausarii, LIV. 6, 6.), ouderdom van 50 jaren of aan
gedaan te-wijzngvaderschtlogn
hebben (justa, emerita stipendia), waarneming van
een overheidsambt of eener priesterlijke waardig
(PLUT. CAM. 41.), en eindelijk bij uitzondering-heid
eene bijzondere belooning voor groote verdien
(cie. PHIL. 5, 19. LIV. 39, 19.). Plaatsver--sten
vanging was oorspronklijk niet in gebruik (de
daarvoor aangevoerde bewijsplaats (LIV. 42, 34.)
is verkeerd begrepen), tot op den tijd van Trajanus, toen zij wettig geoorloofd was (PLIN. EP. 10,
39.), vindt men er geen spoor van. Zoodra lig
geschiktheid bij de ligting op den voor -chamlijke
stond, was het een natuurlijk gevolg, dat de-grond
vrijgelatenen, die anders slechts met de proletarii
tot de minder eervolle dienst op de vloot geligt
werden en geen nailites, maar classici of classiarii (z. a.) heetten, insgelijks tot de eer van dc
dienst in de legioenen werden toegelaten (verg.
CAES. B. AFR. 36.), hoewel zij bij de eerste verleening dezer gunst (in den bondgenooten oorlog)
slechts 12 afzonderlijke cohorten uitmaakten. Pompejus en Caesar hielden zelfs onder buitenlandsche
volken ligtingen voor het oprigten van nieuwe le-
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gioenen (CAES. B. C. 3, 4. CIC. PHIL. 5, 5, 12.).
Dat zelfde deed Brutus in Macedonië en beloonde
deze vernaculae legiones, gelijk men ze ter
onderscheiding van de overige legioenen noemde
(CAES. B. lIsP. 7, 12. E. C. 2, 20.), bij hun ontslag even als de romeinsche burgersoldaten met
landerijen (VIRG. ECL. 1, 70.); ook Caesar had hun
gezamenlijk het romeinsch burgerregt geschonken.
Eindelijk werden zelfs de slaven en gladiators
door het geschenk der vrijheid voor de krijgsdienst
geworven, zoowel als ruiters (cAES. B. C. 1, 24.
B. AFR. 19, 76.) als in de legioenen (PLUT. BRUT.
45.); zelfs weggeloopen slaven werden door Sext.
Pompejus niet afgewezen, doch Octavianus zond
ze in hunne vroegere betrekking terug. --- Onder
de , keizers keerde men eerst terug tot eene strengere inachtneming van het vereischte van 't romeinsch burgerregt om tot de eervolle dienst in
de legioenen te worden toegelaten en nam slechts
in tijd van nood tot vrijgelatenen en slaven zijn
toevlugt. Later gedurende de keizerlijke burgeroorlogen onder Nero, Galba enz. verhief men de
soldaten der vloot, dat geen burgers waren, tot
legiones adjutrices, en schonk hun eerst bij hun
ontslag het burgerregt. In het algemeen gold
echter de regel, dat in de legioenen slechts romeinsche burgers dienen mogten, weshalve in geval
van uitzondering niet burgers terstond bij hunne in
dienst stelling daartoe werden verheven. Deze ver
gaf reeds onder Augustus aanleiding tot het-mengi
oprigten onder de geboren burgers van cohortes
of alge civium romanorunt (voluntariorurn), verg.
het testament van Augustus (TAC. ANN. 1, 8.).
Doch ook hier drongen spoedig vreemde bestand
binnen. Tot onder Nero werden geene-deln
nieuwe legioenen opgerigt, doch men was verpligt
vaker eene ligting te houden, om de oude bestaande aan te vullen, of om één legioen in twee afzonderlijke te verdeelen; daarbij gold tevens als
regel, de nieuw geworven soldaten onder de legioenen die in afgelegen provinciën gelegerd waren te verdeelen (TAC. ANN. 13, 7. 16, 13.), opdat
zij door geene banden van natuur of bloedverwantschap tot weerspannigheid zouden verleid
wor(len. — De praetorische cohorten waren een bevoorregt corps van italische volken, en de eervolste dienst, de leioenen en de auxiliares werden
uit de provinciën voltallig gemaakt; de verdien
uit de auxiliares gingen over in de-stelijkn
legioenen en hieruit in de praetorische cohorten. -Een bepaalde ligchaamsmaat was voor de ligtint;
niet voorgeschreven. Soldaten van zes voet of
iets minder werden welligt in de eerste cohorten
ingedeeld, ook had men er wel eens een grap
mee, zoo als Nero (SUFT. NER. I9). De nieuw geworven manschappen moesten eerst als, tirones geoefend worden, tenzij oorlog dit verhinderde; zij
kregen wel soldij, maar werden nog niet als mimilites gerekend, daar zij nog niet bij een legioen wa,ren ingelijfd. Voordat dit geschiedde, moesten zij
eerst den krijgseed (sacramentuin) afleggen. Ten
tijde van Polybius deed men er twee, den een
terstond na de ligting, den anderen bij het betrek
eerste legerkamp. Sedert Marius was er-kenvaht
maar één krijgseed, die overigens steeds den persoon
van den veldheer (jurare in verba consults), later van
den keizer gold. De woorden er van zijn niet
met juistheid bekend. De soldaten antwoordden,
nadat hij hun door een uit hun midden was voorgelezen (groeire verba) : ita in me. De burgeroor-
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DelplhinIum, AEky(v!ov, 1) stad op de 0.
logen bragten een herhaalde vernieuwing van den
eed te weeg, wat echter ook reeds ten tijde van kust van het eiland Chios, versterkt en met een
Scipio had plaats gehad, verg LIV . 28, 29 . Van fraaije haven (THUG. 8. 38.). — 2) Havenplaats
.

dit sacrautentum verschilde een andere vrijwillige bij Oropus in Attica met een orakel van Amphiaeed, ju. jurandum, waardoor de soldaten elkander raus. — 3) Geregtshof te Athene in den tempel
onderling tot dapperheid verpligtten (CAES. B. C. 1, van Appollo Delphinius, waar over hen werd regtgesproken, die beweerden een geoorloofden moord
76. 3, 13.).
Delegatie, betaling eener geldsom door aan gepleegd te hebben; z. 'E cp F T a t .
Delpiilnus, ook Delphin, 8eXcpts, 6 Xp&v.,
een derden persoon, z. nomen.
-wijzngva
Delietum , misdrijf, gewoonlijk del. priva- de dolfijn, 1) een soort van kleinen walvisch, zinnetum geheeten, b. v. roof, diefstal, beleediging, beeld der zee en van hare goden, tevens een zinspe-.
die den beleedigde slechts het regt gaf om een ling op de zeevaart en den zeehandel der ouden.
private aanklagt tot schadevergoeding in te stel- De vlugheid van het dier, zijn lust om de schelen. Het crimen publicum had echter een open- pen te volgen, vooral gelokt door liet fluiten der
zeelieden, zijn onrustig springen op de zee bij het
bare aanklagt ten gevoIe.
Delium, 0 ktov, t. Dramesi, stad van Boeo- naderen van een storm, als het ware tot waartië in het gebied van Tanagra aan den Euripus scliuwiug voor de zeelieden, gaven aanleiding en
met een grooten tempel van Apollo, die naar liet stof tot dichterlijke voorstellingen. Dit ging in de
model van dien te Delphi gebouwd was; de Athe- mythen over: Melicertes, met wien Ino zich in de
ners gebruikten hem in den peloponnesischen golven had gestort, wordt door een dolfijn naar
oorlog als vesting; in het jaar 424 v. C. leden de Corinthe gedragen. Eveneens het gebeurde met
Atheners hier eene nederlaag van de Boeotiërs Arion (z. a.), wiens wijgeschenk reeds ten tijde van
(THUC . 4, 90, 100. CiC. DIV. 1, 54 . LIV . 31, 45. 35, 50.. Herodotus (1, 23) in Taenarum getoond werd. —
Dellius , Q., uit den ridderstand, volgeling 2) z. s t e r r e b e e l d e n. -- 3) Een oorlogswerkvan Antonius, die hem naar Aegypte zond om tuig op de schepen in de gedaante van een dol
bestond uit een groot stuk lood of ijzer,-fijn;het
Cleopatra af te halen (in 41 v. C.) ; hij vergezelde
Antonius op zijn veldtogt tegen de Parthen en dat met katrollen en touwen aan de raas der
ging kort voor den slag bij Actium tot Octavia- masten hing en met groote kracht op de vijandenus over (PLUT. ANT . 25, 59.). Hij zou eene ge- lijke schepen geslingerd werd, om ze te doorboschiedenis van den oorlog tegen de Parthen geschre- ren (TIIuc. 7, 41.). Ook droegen verscheiden
ven hebben. Zonder twijfel is deze Dellius dezelfde aan pronksieraden om hun vorm dien naam.
Delphiseh orakel. Volgens Aeschylus
wien de schoone ode van Horatius (2, 3 .) gerigt is.
Delos, .Jus, DrXoy, het kleinste der Cycla- (BUM. 1 en v.) was de oudste profetes Gaea het
den, t. Dili, doch wijd vermaard en vereerd als eerst in 't bezit van het orakel; zij gaf het aan
geboorteplaats van Apollo en Artemis; bij de dich- hare dochter Themis, deze aan hare zuster Phoebe,
ters draagt het ook de namen Kuvaia, 'Opruyka, welke het als een peetgeschenk (yFvii Xtov óó6ív)
XXaµu&fa. De voornaamste berg, een ruwe _gra- aan haren kleinzoon Phoebus Apollo afstond.
nietrots, heet Kuv4o;, Cynthus, een beek Inopus, Volgens andere legenden was het orakel eerst in
'Ivwirós. Volgens de sage deed de aardschudder het bezit van Gaea en de promantis Daphne, eene
Poseidon door een slag met zijn drietand het nymph van het gebergte, vervolgens van Gaea en
eiland uit de zee verrijzen, hetwelk nu vlottende Poseidon; Gaea stond haar aandeel af aan Themis,
ronddreef, totdat Apollo het tusschen Mycbnus en deze daarop aan Apollo, die ook het aandeel van
Gyárus vast legde. Weldra werd het een alge- Poseidon voor Calauria inruilde. Volgens den
meene handelsplaats, inzonderheid de slavenmarkt, homerischen hymnus op. den pythischen Apollo
voor Griekenland, ontzaglijke rijkdommen wer- neemt Apollo, van Delos komende, spoedig na
den hier opgehoopt, die slechts door de heiligheid zijne geboorte bezit van het orakel, terwijl hij den
der plaats beschermd werden, want de stad zelf draak Pytho (of Delphine), een zoon van Gaea,
had geene muren ; doch Menophanes, een bevel- die het bewaakt met zijn pijlen velt en cretensihebber van Mithridates, plunderde en verwoestte sche mannen uit Cnossus tot zijn priesters aanhet jammerlijk; terwijl het door de Perzen ge- stelt. Ter verzoening van den moord van Pytho
spaard was (HDT. 6, 96 . CIC. L. MAN. 18.). De en ter bevrediging van den toorn van Ge moest
prachtige tempel van Apollo lag digt bij de ha- Apollo vlugten en 8 jaren (een groot jaar) in
ven; daarbij werden alle vijf jaren feestlijke spe- dienstbaarheid doorbrengen. Een om de 8 jaren
len gevierd, waarheen de grieksche staten gezant terugkeerend feest der Delphiërs was een zinnezonden (^4swpkac, het schip hewpí;, de-schapen beeldige herinnering aan deze boete van Apollo
deelgenooten Oswpol onder den upxc ^wpo;). De en zijne reiniging. Een knaap, die Apollo ver
trok, nadat men een hut voor den tempel,-beld,
ionische bevolking van het eiland was hier gekomen onder de zonen van Codrus en in 't jaar 506 de hut van Pytho, in brand had gestoken en in
door attische volkpianters, cleruchen, versterkt ge- allerijl van daar gevlugt was, met een processie
worden; hier bevond zich de schatkist der bond- uit Delphi door Locris, Doris, over den Oeta,
genooten (THUC. 1, 96.), hier werden hunne vergade- door het land der Aenianen en Maliërs tot naar
ringen gehouden, totdat in 460 v. C. de schatkist Tempe, waar hij door allerlei zoenplegtigheden
naar Athene werd overgebragt. -- Geen lijk mogt gereinigd werd. Eerst na zijne reiniging nam
op Delos begraven worden, men bragt daarom Apollo bezit van het orakel, om aan de menschen
dat alles op het nabijgelegen eiland `Prlvis of den wil zijns vaders Zeus te verkondigen en een
`Prjvsca over, t. Sedli. Tegenw. is het eiland eene beteren tijd van reinere zeden aan te brengen.
doodsche wildernis, waar de puinhoopen zelfs allengs De plek van het orakel was een opening in de
verminderen, daar zij door de naburen voor bouw aarde die bedwelmende dampen uitwasemde, waargebruikt worden.
-stofen over het Z urov van den grooten tempel van
Apollo gebouwd was. Herders zouden eens die
Delphi, z . Phoeis .

Delta--

bl ek ontdekt hebben door een geit die daar stuip
kreeg. Over de opening stond een-treking
hooge drievoet, waarop een cirkelvormige, doorboorde schijf rustte en op deze stond cie zetel voor
de profetes Pythia. In vroegeren tijd was de
Pythia een meisje, later een vrouw boven de 50
jaren in maagdlijk costuum. Toen het orakel
het meest in bloei was wisselden twee Pythia's
elkaar in de dienst af, en nog een derde deed
dienst als plaatsvervangster. Het lot bepaalde de
beurt van hen die raad kwamen vragen. Met
een laurierkrans versierd, bragten zij hunne gebeden en offeranden aan de godheid; daarop beklom de Pythia, na zich gebaad en gereinigd te
hebben, met gouden versierselen in het haar en in
een lang, golvend gewaad, den drievoet, en door
de opstijgende dampen in geestvervoering gebragt,
uitte zij de orakeltaal, die, zoo zij niet reeds in
verzen was, door dichters, in dienst van het orakel, in versmaat gebragt werd. Deze was episch.
In lateren tijd echter gebruikte men proza. De
uitspraken werden meest in verbloemden vorm
gegeven en hadden iets duisters en raadselachtigs.
Tot het overige personeel van het orakel behoorden de tot, de offerpriesters uit de 5 delphische
priestergeslachten, de
oprj rat, de orakelpriesters
of uitleggers, 7rpoa7roXo
t yuvntxs„ dienaressen,
,rperYrïrcd, rondgeleiders der vreemdelingen. Het
delphisch orakel is zeer oud, hoewel jonger dan
(lat van Dodona, reeds ten tijde van Homerus
is de pythische god en zijn orakel beroemd (oD.
8, 79.). Het had van oudsher een veelzijdigen
invloed op de belangen der grieksche staten (z.
Apo 11 o), waarvan de eerste aanleiding waar
te zoeken is in het pythische Am--schijnlkred
phictyonenverbond (z. A m p h i c t y o n e n; vooral
had het een groot gezag bij de dorische stammen,
inzonderheid te Sparta. Ook vreemde volken,
barbaren, vereerden het delphisch orakel; in 't
bijzonder de lydische koningen (HDT. 1, 13, 14,
19, 25, 46 en v.) en de volken van Italië. Bij de
Hellenen bloeide het ongeveer tot aan den peloponn.
oorlog, den tijd eener meer doorbrekende verlichting. Gedeeltelijk lag de schuld des vervals
aan het orakel zelf, daar het door staatkundige
partijdigheid en omkoopbaarheid wantrouwen tegen zich verwekte en zich verachting op den
hals haalde, zoodat Cicero (DIv. 2, 57.), in den
geest van grieksche wijsgeeren zeggen kon : cur
isto modo jam oracula L)elphis non eduntur, non
modo nostra agitate, sed jam diu, ut nihil
p o ssit esse contemtius? Ten tijde van Hadria-

kwam het orakel weer iets meer in aanzien;
doch de zaken waarover men liet raadpleegde
waren nu niet meer van staatkundigen aard, doch
meestal nietige bijzondere aangelegenheden. Door
de kerkvaders bestreden, door de keizers geplunderd en mishandeld, werd het eindelijk door Theodosius geheel gesloten. -- De groote prachtige
tempel van den pythischen Apollo, die
den afgrond der aarde gebouwd was, was
omringd door een ruim tempelhof vol met kleinere
tempels, schatkamers, standbeelden en wijgeschenken. De oudste tempel, die gebouwd zou geweest
zijn door Agamedes en Trophonius, was in 't jaar
548 v. C. afgebrand (HDT. 2, 180. 5, 62.); hij
werd prachtiger in den dorischen stijl herbouwd
door de Alemaeoniden die door Pisistratus waren
verdreven, en het werk voor 300 talenten aangenomen hadden. In 480 v. C. was hij voltooid.
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In het veld van den gevel aan de voorzijde bevonden zich de drie delphische godheden Artemis, Leto
en Apollo te midden van de muzen, benevens het
dalende vierspan van Helius ; op de achterzijde
Dionysus niet de tierende Thyiaden. De hoofd
waren versierd met de gouden schilden der-balken
overwonnen Perzen en Galliërs, die beiden den
tempel bedreigd hadden. In den pronaos zag
men de wijze spreuken: rvti tt asauróv en N1rlai v
Lynv, en het reeds voor de ouden onverklaarbare
Ei. Bij deze spreuken der wijzen stond het beeld
van Homerus. In den tempel zelven waren de
standbeelden der Moiren, van Zeus Motp ayd rris
en van Apollo NlotpaYTrl ;. In het adytum, het
binnenste heiligdom, waar de gapende kuil zich
bevond, stond een gouden standbeeld van Apollo.
In de nabijheid van den drievoet was een laurierboom, en een door kunst afgeleide zijtak van de
bron Cassótis; voor dat Pythia den drievoet beklom, at zij van de bladeren van den laurier en
dronk uit de bron. Ook zag men daar het beeld
van den navel der aarde uit wit marmer met de
op beide zijden staande gouden beeldtenissen der
adelaars, die eens van de tegenovergestelde einden
der aarde door Zeus afgezonden, elkander hier
ontmoetten, waaruit men opmaakte dat deze plaats
het middelpunt der aarde was.
Delta, z. Aegyptus en Nilus.
Delubrum, (luere) eigenlijk de plaats der
verzoening en reiniging, de tempel, inzonderheid
het stille, heilige verblijf der goden, vandaar bij
uitnemendheid zoo als bij de , Grieken vaóc, de
plaats waar het standbeeld der godheid en het
daarbij behoorende altaar. stond.
Demádes, een Athener van lage
afkomst, maar die zich door zijn redenaarstalent tot
groot aanzien wist te verheffen, hoewel tot nadeel
van den staat, want hij was een tegenstander van
Demosthenes dien hij meermalen bestreed, en
wiens dood hij ook zou bevorderd hebben (PLUT.
DEMOSTH. 28.). Nadat het hem door zijne vrij
gelukt was om zich en zijne mede -moedigh
bij Chaeronea gevangen genomen-burges,di
waren, de vrijheid te verschaffen, was hij geheel
en al in het belang van den macedonischen koning werkzaam, en wist zich ook de gunst van
Alexander den G. te verwerven, zoodat het hem
dan ook in gemeenschap met Piocion gelukte, om
de wraak des konings van Athene af te wenden.
Zijn ongebonden en losbandig leven kostte hem
meermalen geldstraffen en zelfs de atimie. Toen
hij naar Antipater gezonden werd, om te bewerken, dat de macedonisehe bezetting uit Munychia
werd teruggenomen, liet deze hem gevangen nemen en teregt stellen, daar uit onderschepte brieven bleek dat Demades een complot tegen hem
gesmeed had, 318 v. C. Zijn karakter miste eiken
zedelijken grondslag; Plutarchus noemt hem de
schipbreuk (vauclTtov) van Athene; echter sprak
hij, zelfs voor de vuist, zoo uitmuntend en met
zoo veel vernuft, en zoo onweerstaanbaar, dat hij
zelfs Demosthenes de loef kon afsteken (dc. BRUT.
9. OR. 29. QUINCT. 2, 17, 12. 12, 10, 49. PLUT.
DEMOSTH. 8, 10, 11.).
IXi1 ic y w Y ó S. De demagogie is een eigen
zich-ardigeplnt kschvoregin,d
vooral te Athene tot een wasdom en bloei heeft
ontwikkeld, die voor het staatsleven wrange en
heillooze vruchten opleverde en het eindelijk geheel ondermijnde. — Te Athene heerschee het
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beginsel (en in 't algemeen in alle democratiën)
om de magt der overheden zoo veel mogelijk te
beperken en alle aangelegenheden in de volksvergaderingen te behandelen. Gerugsteund door de
vrijheid van spreken (ia i1opfa) kon zich daardoor
een magt ontwikkelen, die alleen op persoonlijk
aanzien berustende en vooral op de kunst der
welsprekendheid, het ligt bewogen volk leidde: dit
was de demagogie, kunst om het volk te leiden.
De demagoog (ook komen de uitdrukkingen voor:
7tpoa rdrrt; tot) ó• j u.ov, Ot) ail µ ou tposa rw;) leidde
het volk, zonder ambtshalve eenigzins verantwoordelijk te zijn, slechts door de kracht zijner taal.
Zoolang de oude zeden van kracht waren en de
achting voor de wet in het volk leefde, openbaarde
deze instelling zich geenszins van hare gevaarlijke
zijde, en zelfs onder de demagogische leiding van
Pericles ontwikkelden zich de krachten van Athene
tot den hoogsten bloei des helleenschen levens. Doch
reeds Pericles haalde de laatste dammen, die de
demagogie nog binnen hare oevers hield, omver,
en kort na zijnen dood vinden wij Cleon aan het
hoofd van den staat, die door vermetelheid en
onbeschaamdheid het volk beheerschte. De wetten werden niet meer geacht, partijschappen ontstonden, en de booze hartstogten der groote menigte werden gebruikt tot een hefboom voor de
eerzucht van enkelen (de opvolgers van Pericles).
Thucydides (2, 63.) zegt reeds : of óM uGTepov, toot
ac)-rol µáXXov irpós dAArjXovs óvTEs zul ópzYóvot
To 7rpw ro xaa'ros y Tvsa m, &TP ?rovro xa&'
ova

Tui

ÓuilMi) ' ?tP YµaT `i& 6v at.

Uemaráfus, µmpatos, 1) zoon van Ariston, koning van Sparta, tegenstander van zijn
ambtgenoot Cleomenes I., werd door dezen met
hulp van Leotychides, die beiden van een onzeker gerucht over zijne geboorte tot zijn nadeel
gebruik maakten (HDT . 6, 63.), verdreven. Bespot
en beschimpt vlugtte hij naar den koning der
Perzen Darius, die op zijn raad Xerxes tot zijn
opvolger benoemde. Demaratus vergezelde dezen
op zijn heirtogt tegen Griekenland. Zijne raadgevingen en waarschuwingen werden echter in den
wind geslagen (t. a. p, 6, 70.). De nakomelingen
van Demaratns regeerden nog langen tijd over
een klein gebied in Aeolis. -- 2) z. T a r q u i n i i.
DuIµaPXo, z. arj Lot.
$)eméter, Artµ i r Vip, Ceres, dochter van
Cronus en Rhea, zuster van Zeus (HESIOD. THEOG .
454 .), was als de godlijke moederaarde (L1vV.kr7ip) de godin der plantenwereld en inzonderheid van het graan. Zij was een milddadige, heil
godin, de alvoedende moeder der men--anbregd
schen. Bij Homerus, die van oorlog en gevechten
en verre zeetogten zingt, wordt zij, even als Dionysus, zelden genoemd en treft men haar niet aan
onder de goden van den Olympus. Hij maakt
slechts melding van de mythe van Demeter en
lasion (OD. 5, 125 . verg. HESIOD. THEOG . 969.), die
op een driemaal omgeploegden akker op het
vruchtbare Creta Plutus (rijkdom) verwekken;
doch Zeus treft uit afgunst Iasion met zijn bliksem. Het middelpunt van hare mythe en eerdienst
is de betrekking tot hare dochter Persephone,
(z. a.) die door Hades geschaakt werd. Homerus
vermeldt deze mythe niet, maar hij kent toch de
geboorte van Persephone uit Zeus en Demeter
(IL. 14, 326. OD. 11, 217.); in den hom. hymnus
op Demeter (no. 4) wordt zij daarentegen uitvoerig behandeld. Demeter zoekt hare geschaakte

dochter 9 dagen lang, op den 10. verneemt zij
van den alzienden Helius, dat Hades haar wegge voerd heeft. Nu dwaalt zij treurende en op Zeus
vertoornd, met wiens toestemming Persephone is
weggevoerd, over de aarde rond, totdat zij in de
gedaante van een besje onder den naam Or^w
(de zoekende) te Eleusis komt, in het huis van
Celeus (zoon van Eleusis), wiens vrouw Metanira
haren kleinen zoon Demophoon haar ter verzorging toevertrouwde. De godin wilde dezen knaap
onsterflijk maken; zij zalfde hem met ambrozijn
en hield hem 's nachts in het vuur. Toen Metanira haar des nachts eens bij dit bedrijf overviel
en van schrik een luiden kreet deed hooren,
staakte Demeter vertoornd haar werk; doch daar
Demophoon op den schoot der godin gerust had,
viel hem toch eeuwige eer ten deel. Demeter
maakte zich nu als godin bekend; zij liet zich een
tempel bouwen bij de bron Callichorus en onderwees de menschen in hare dienst. Doch zij ver
maakte de aarde onvrucht--mednOlypus
baar, totdat Zeus haren toorn bevredigde, door
Persephone uit de onderwereld terug te laten. halen. Twee derden van het jaar mogt de dochter
op aarde bij hare moeder vertoeven (z. Pers ep h o n e). Voordat Demeter met hare dochter
naar den Olympus terugkeerde, leerde zij aan de
vorsten van Eleus, Triptolemus, Diodes, Eumolpus en Celeus, het gebruik der heilige offerplegtigheden en de eleusinische inwijdingen. Eleusis
was een overoude zetel van de dienst van Demeter; zij werd hier voornamelijk vereerd als de
godin die de menschen den landbouw geleerd
had, die daardoor tot het bouwen van vaste
woonplaatsen aanleiding gegeven en maatschaplijke
orde, het huwelijken een vreedzaam leven ingevoerd
had; vandaar haar bijnaam wetgeefster, Os6µocpopos. Over hare geheimenissen in Eleusis z.
E 1 ens i n i a. Het rharische veld bij Eleusis werd
jaarlijks feestlijk omgeploegd, ter herinnering dat
hier het eerste graan gezaaid werd. Triptolemus
de zoon van Eleusis (of ook zoon van Celeus en
in de plaats van Demophoon gesteld), had hier
een altaar en den zoogenaamden dorschvloer van
Triptolemus; hij zou den ploeg uitgevonden en
op last van Demeter den landbouw en de daar
verbonden beschaving verbreid hebben, ter--med
wijl hij op een wagen met draken bespannen, de
aarde rondreed. Ook Demeter zou, terwijl zij
ronddwaalde om hare dochter te zoeken, op vele
plaatsen den korenbouw geleerd hebben. Als godin
der aarde, die planten en inzonderheid het zaad
doet ontkiemen ('Avrlat^Stupa, die de gaven doet
opschieten) was Demeter ook eene onderaardsche
godin (Xhovía) en kwam alzoo in ouden tijd op
vele plaatsen in huwelijksvereeniging voor met
Poseidon, den vertegenwoordiger der vochtigheid.
De dienst van Demeter was in den pe?asgischen
tijd (vandaar I et otalís) algemeen in Griekenland
verbreid, in Thessalië, Boeotië, Attica, Megaris,
Corinthe, in den geheelen Peloponnesus enz. Van
Megara en Corinthe kwam zij naar Sicilië, dat
om zijne vruchtbaarheid een lievelingsverblijf van
Demeter werd. Sedert de dorische volksverhuizing
werd ten gevolge van het overwigt der dorische
beschaving de vreedzame dienst van Demeter, die
dezen heldenstam vreemd was, op vele plaatsen
van Griekenland verdrongen, totdat langzamerhand
de herlevende invloed van den ionischen stam haar
weder meer algemeen maakte, en zij uit Attica
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onder nieuwe vormen in den Peloponnesus binnen
Behalve stieren en koeijen werden aan-drong.
Demeter voornamelijk zwijnen geofferd om hunne
vruchtbaarheid, vervolgens vruchten en honigraten;
geheiligd waren aan haar de aren, de maankop,
de vruchtboom enz. Zij werd door de kunst gelijk aan Hera afgebeeld, slechts meer moederlijk,
lieflijk en zacht, met een krans van korenaren,
of ook met een fakkel of scepter, met een maan
korenaren in de banden, of wel een vrucht --kop,f
mand. In lateren tijd werd zij met Ge en RheaCybele verward.
De Romeinen vereenzelvigden Demeter met hunne
Ceres en vereerden haar geheel naar grieksche
wijze (cic. BALB. 24.). Zij was vooral eene godin
der plebejers, die haar ter eere in de lentemaand,
den 11. of 12. April, het feest der C er e al i ë n
vierden. Men begaf zich in fèestlijken optogt
naar den circus, waar wedrennen met paarden gehouden werden, die 8 dagen duurden, droeg witte
kleederen en de plebejers zonden elkander bloem kransen en onthaalden elkaar op feestlijke maaltijden. Het offerdier was het zwijn. Ook voor
den oogst offerde de landbouwer aan de godin
der veldvruchten een zwijn (porca praecidanea) en
de eerstelingen van den oogst (praemetium). Den
eersten tempel verkreeg Ceres te Rome in 't jaar
496 v. C. van Aulus Postumius gedurende een
hongersnood. Hij stond bij den circus aan den
voet van den Aventinus, den hoofdzetel der plebs.
De Romeinen vermengden in lateren tijd Ceres
met Tellus.
Demotrias, LX1jµ1lTp(aQ, zeer sterke stad van

hij bleef den winter in Athene, waar hij zich aan
een weelderig leven overgaf. Ook in de volgende
jaren hield hij daar gedeeltelijk zijn verblijf, doch
moest in 302 Athene en Griekenland verlaten,
om zijn vader hulp te brengen tegen de verbonden
veldheeren. Beiden werden bij Ipsus in Phrygië
geslagen, Demetrius ontkwam slechts met een
kleine bende. Zijne hoop, om met zijne zeemagt
uit Athene aan zijne vijanden het hoofd te kun-

door Demetrius Poliorcetes en langen tijd een der
sleutels van Griekenland. Hier landde Antiochus
de G. in zijn oorlog met de Romeinen (LIP. 27,

woestte vervolgens Epirus, welks koning Pyrrhus
de Aetoliërs, die Demetrius vijandig waren, onder
keerde eindelijk naar Macedonië-steund(289),
terug. Terwijl hier de afkeer der bevolking van
den trotschen, brooddronken, en losbandigen koning hand over hand toenam, ging deze van hoog
plannen zwanger om de eens door zijn-draven
vader bezeten aziatische landen te heroveren.
Ten dien einde maakte hij zulke ontzaglijke
uitrustingen te water en te land, dat Seleucus,
Lysitnachus en Ptolemaeus zich tegen hem ver
Doch door zijne ontevreden troepen-bonde.
verlaten, moest hij nog voor het eigenlijk uitbreken van den oorlog heimelijk vlugten, ging naar
Griekenland, van daar, na een vruchtelooze belegering van Athene (PLUT. DEM. 46.) naar Azië
en werd na eenige gelukkige ondernemingen, genoodzaakt, den wanhopigen strijd, dien hij reeds
tegen Seleucus in Cilicië begonnen had, op te
geven, waarbij deze hem de vlugt over zee afsneed, 286 v. C. Even als Seleucus met afkeer
de groote sommen gelds hem door Lysimachus
geboden van de . hand wees, zoo hij Demetrius
wilde laten ombrengen, zoo gaf hij ook geen gehoor aan de beden om hem vrij te laten. Na een
gevangenschap 'van 3 jaren stierf Demetrius (283)
te Apamea in Syrië. De Grieken van alle landen
vereerden hem nog na zijnen dood. Demetrius
was geheel en al het beeld van zijnen onrustigen,
tijd: vermetel en hartstogtlijk dikwijls tot onbezonnenheid, vast beraden en krachtdadig in het
oogenblik des gevaars, tuk op avontuurlijke tog.
ten, vol hoogdravende dikwijls ónbereikbare plan!
nen, daarbij vernuftig en geestig, vol bevalligheid

nen bieden, leed schipbreuk op het besluit der
Atheners, om hem niet in hunne stad toe te laten. Demetrius vindingrijk in het gevaar en nim
mer versaagd, trok hierop de kustlanden van
Thracië door, verbond zich vervolgens met Seleu-cus, die de overige veldheeren begon te wantrouwen, werd zijn schoonzoon en ging naar Syrië,
waar spoedig eene verzoening tusschen de ver
vorsten en Demetrius plaats had. Toen-del
echter Seleucus van zijn schoonzoon den afstand
van Cilicië, dat hem toebehoorde, eischte, weigerde
Demetrius dit en op nieuw besloten zich een rijk
te stichten, verzamelde hij een leger en eene vloot,
stak naar Griekenland over, veroverde Salamis en
A egina, vervolgens Athene, nam echter geen wraak
over den hem door die stad betoonden ondank,
doch vergenoegde zich haar zijne verwijtingen te
doen hooren en begiftigde haar met rijke geschenken.

Nadat ook de Spartanen geslagen waren, trok
Demetrius in haast naar Macedonië, waarheen
Alexander, broeder van den jongen koning Antipater, hem te hulp riep, 297. Demetrius liet
Alexander, die intusschen aan het wankelen was
gebragt, vermoorden, werd in 294 tot koning uitThessalië, in het landschap Magnesia, in den geroepen, tuchtigde daarop de oproerige Boeobinnensten hoek van de pagasaeïsche golf, gesticht tiërs, nam Thebe na een streng beleg in, ver-

23. 28, 5. 39, 23 .

POL .

3, 7.).

Demetrius, ár^p.rlrpto;, 1) Po1ioreêtes,
f oXtopxiTrjs, zoon van Antigonus, geboren 337 v.

C., nagin vroegtijdig deel (317) aan de oorlogen
zijns vaders tegen Eumenes, Ptolemaeus, Lysimachus en andere veldheeren van Alexander, over
de nalatenschap van den grooten kgning. Zijn
veldheersbekwaamheid en zijn moed werden wel
is waar dikwijls door onstuimige drift en jeugdig
vuur verkeerd geleid, zooals in den slag bij Gaza
tegen Ptolemaeus (312), doch door diezelfde
eigenschappen behaalde hij in Syrië een schitterende overwinning op de Aegyptenaren (PLUT. DEN.
6.). Niet gelukkig was zijn Logt tegen Seleucus
in Syrië. In de volgende jaren streed hij niet
alleen zegevierend tegen de legers van Ptolemaeus,
maar hij bevrijdde ook Athene van de heerschappij
van Cassander (307), veroverde - Munychia, trok
zegevierend de stad binnen, welke hij met rijke
geschenken vereerde, en werd uit dankbaarheid
met koninklijke eer beloond. Ten strijde opgeroepen tegen Ptolemaeus, belegerde hij Salamis
op Cyprus en ontving bij deze gelegenheid wegens
liet uitvinden van krachtiger en geduchter krijgswerktuigen den bijnaam van stedenbedwinger. Hij
bragt aan de veel sterkere vloot zijner tegenpartij
een volkomen nederlaag toe. Sedert voerden Antigonus en Demetrius den koningstitel, 307, (PLUT.
DEM . 15.). De in 't jaar 304 ondernomen belegering van Rhodus mislukte, daarentegen slaagde
Demetrius in de volkomen bevrijding van Grier
kenland van de macedonische overheersching;

en fijne beschaving, maar ook uitspattend en aan
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zinlijk genot verslaafd, dikwijls meer gelijkende
op een condottiere der middeleeuwen, bij andere
gelegenheden weder een waarlijk groot veldheer,
kortom een man van de ingevingen des oogenbliks en van zijne luimen. — 2) D e m e t r i u s II.,
zoon van Antigonus Gonatas en kleinzoon van
Demetrius Poliorcetes regeerde 10 jaren lang over
Macedonië onder hevige oorlogen met de naburige
volken, van 240-230 v. C. — 3) D e m e t r i u s
I. S o t é r, 1w rip, zoon van Seleueus Philopator,
bragt zijn jeugd als gijzelaar te Rome door, vanwaar hij na den dood zijns vaders, daar de senaat
zijn verzoek om vrijlating afsloeg, heimelijk ontvlugtte, om zijne regten te doen gelden, welligt
niet zonder onder de hand door den senaat ondersteund te zijn, daar deze op elke wijze de magt
van Syrië zocht te fnuiken (POL. 31, 23.). Spoedig maakte Demetrius (161) zich nu van den troon
meester en werd door Rome erkend (POL. 32, 4
en v.). In den oorlog tegen de Joden was hij
ongelukkig. Tot dronkenschap geneigd, maakte
hij zich bij de Syriërs door zijne wreedheden gehaat en sneuvelde in den strijd tegen Alexander
Balas, 150 (POL. 33, 1-4.). -- Zijn zoon 4) D ernetrius II., Nicator, NtxxTwp, kwam in zijn
vroegste jeugd als gijzelaar zijns vaders insgelijks
naar Rome, doch keerde spoedig naar Syrië terug
en beklom na het verdrijven van Alexander Balas,
met behulp van Ptolemaeus Philometor, den troon
zijns vaders (147), waarop hij zich slechts kon
staande houden met behulp van vreemde huur
-troepnvadMcbeërJontha(1
MACC. 11, 39. JUSTIN. 35, 2.). Toen hij echter zijn
aan dezen gegeven woord verbrak, verloor hij
bijna zijn geheele rijk, dat hij met moeite herwon.
Een in den aanvang voorspoedige, later ongelukkige
togt tegen de Parthen bragt hem in gevangenschap van hunnen koning Arsaces (140 v. C.) die
hem zijne dochter tot vrouw gaf. Herhaalde pogingen om te ontvlugten mislukten. Eerst een
oorlog van zijn broeder Antiochus tegen de Parthen verschafte hem de vrijheid weder en na den
dood van Antiochus ook het bezit van Syrië (130);
4 jaren later werd hij echter in een opstand vermoord (JUSTIN. 39, 1.). -- 5) Demetrius uit
Phalerum, van daar P h a 1 ê r e u s, bij
geboren omstreeks 345 v. C-, was een-genamd,
kweekeling van den wijsgeer Theophrastns en den
blijspeldichter Menander. Hem werd van 317-307
door Cassander de leiding van den atheenschen
staat opgedragen, welke hij met zulk een goed gevolg waarnam, dat de dankbare Atheners den ver
talrijke (360) standbeelden op--dienstljkma
rigtten (Cie. REPL. 2, 1.). Toen echter Demetrius
Poliorcetes Athene innam, moest hij de vlugt nemen, en het wankelmoedige volk liet zich zelfs
overhalen om het doodvonnis over hem uit te
spreken. Na een kort verblijf te Thebe begaf hij
zich tot Ptolemaeus Lagi naar Alexandrië, die
dikwijls van zijnen raad gebruik maakte. Hij werd
echter door diens zoon Ptolemaeus 'Philadeiphus in
ballingschap gezonden en stierf in 't jaar 283, naar
reen verhaalt aan den beet van een vergiftige
slang. Demetrios was niet alleen een zeer degelijk
en bekwaam staatsman (CIC. LEGG. 3, 4.), maar ook
een vriend van wetenschap en letteren (zoo als
blijkt uit de door hem gehouden voorlezingen over
de gedichten van Homerus te Athene) en een uit
redenaar en geleerde. Cicero (oR. 27.-steknd
BRUI. 82.) en Quinctilianus (10, 1, 80.) prijzen

zijne welsprekendheid vooral om hare bevalligheid,
hoewel hij reeds niet geheel vrij is van de weeklijkheid der latere redenaars. Van zijne talrijke
werken over geschiedenis, wijsbegeerte, taalkunde
en welsprekendheid kennen wij slechts de titels;
ook van zijne gedichten is niets over. -- 6) D e.
metrius, z. Perseus, 2). — 7) Demetrius,
een door Horatius ten toon gesteld dichter of
liever declamator (scxoL. AD HOR. SAT. 1, 10,
1 S.). -- 8) Demetrius uit Sunium leefde te
,some van 40-90 n. C., was een cynisch wijsgeer
en stond algemeen in hooge achting wegens zijne
vrijmoedigheid en edele gezindheid. — 9) Een
Demetrius uit G adara was een vrijgelaten van
Pompejus, bij wien hij zeer in gunst stond en
door wiens mildheid hij groote rijkdommen ver
(PLOT. POMP. 2, 40. CAT. MIN. 13.). --- 10)-wierf
Een ander Demetrius, een gunsteling van Caesar, werd na diens dood stadhouder van Cyprus
(DIO cASS. 48, 40.). — 11) Demetrius Bellien u s, insgelijks een vrijgelaten, komt voor bij Cicero (AD PAM. 16, 17.) als iemand van veel invloed. — 12) Zijn vrijgelaten ook Demetrius
B e 11 i e n u s gehe.eten, voerde bevel te Intemelium
in Ligurië en verwekte daar door zijne gew eldenarijen onlusten onder de burgers, welke Caesar niet
geweld van wapens door Coelius moest laten bedwingen (COEL. bij CIC. AD PAIL. 8, 15. CAES. B. G. 8, 54.).
d 77µtó 7t p a r a, de goederen die de atheensehe
staat zich van de bijzondere personen toeeigende
en ten zijnen voordeele verkocht. De onregtvaardige
en verderflijke straf van verbeurdverklaring van
goederen was in de oudheid zeer algemeen. Bij
de schuldenaren van den staat en eerloozen had
zij dikwijls plaats en was regelmatig een gevolg
van de straf van verbanning (behalve door het
ostracisme), slavernij of den dood. Zij kon derhalve bij zeer verschillende misdaden plaats hebben, b. v. bij moord, tempelroof enz. Inzonderheid werden ook de metoecen er dikwijls door
getroffen, vooral wanneer ze door hun rijkdom de
hebzucht prikkelden. Zoo werd met slavernij en het
verlies van zijn vermogen gestraft al wie als metoecus het burgerregt uitoefende of geen prostates
had. -- Be,,halve de algemeene verbeurdverklaring
had in verscheiden gevallen ook de verbeurdverklaring plaats van zekere bezittingen. Zoo onder
anderen vervielen bij smokkelarij de koopwaren
aan den staat; mijnwerken, wier bezitters aan
hunne verpligtingen niet voldeden, komen aan den
staat terug.
A ri li. t o v P Y o f, 1) afdeeling van de door Theseus
ingevoerde verdeeling van het volk in Attica (z.
p u k ri, 2. kol.). --- 2) Overheden in sommige staten,
b. v. in het achaeïsch bondgenootschap, waarin de
demiurgen tot de hoogste overheden behoorden.
Democedes, geboren te Croton
in Beneden-Italië, kwam als jongeling naar Aegina,
waar hij als arts grooten naam maakte, van daar
naar Athene en eindelijk naar Samos, van waar
Darius hem naar zijn hof ontbood. Nadat hij den
gewonden voet van den koning genezen had, keerde
hij, rijk beloond naar zijn geboorteplaats terug, ofschoon de koning vurig wenschte hem als lijfarts
bij zich te houden. Toen hij in den strijd der
aristocratische tegen de democratische partij zich bij
de eerste aansloot, moest hij vlugten en viel door
de hand van den democraat Theages, die daardoor
den prijs verdiende, die op het hoofd van Democedes gesteld was. Democedes is het hoofd van de
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eerste bloeijende geneeskundige school in Griekenland (HDT. 3, 129 en v .). Verg. ook a r t s e n.
Demoshares, o ccprls, neef van den
redenaar Demosthenes, behoorde tot de uitstekend ste mannen van Athene. Door zijn oom opgeleid, bestreed hij met alle kracht de macedonisclie
partij (PLUT. DEMOSTH . 21.), na den dood van
Demosthenes. Door den invloed van Demetrius
Poliorcetes (307 v. C.), die de democratie in Athene
herstelde, werd hij tot aanzien verheven; hij moest
echter de wisselvalligheid der fortuin ondervinden,
daar hij eerlang (303) uit zijn vaderstad verdreven werd, in 't jaar 298 daarin terugkeerde en op
nieuw door Demetrius ondersteund hare regering
zocht te bevestigen en hare magt te verzekeren.
Verscheiden gezantschappen naar de beheerschers
van Macedonië en Aegypte werden hem opgedragen, terwijl hij in den tusschentijd zich bij Athene
door regeling van het finantiewezen zeer verdienstlijk maakte. Hij stierf waarschijnlijk in 280 v.
C. Hij was een man van een edel karakter en
vaderlandslievende gezindheid (eon. 12, 13 en v.).
Een door hem geschreven geschiedenis van zijnen
tijd (cie BRUT . 1. 83.) is niet tot ons gekomen

xaci µav?v TO µrj 'v. Verder onderscheidde hij in
de voorstelling van het zijnde : warm, koud, hard,
zoet en bitter, bestaan alleen in de gedachte (v6 i p);
maar in waarheid (STS) slechts de ondeelbare
stoffen en de ledige ruimte. De ziel noemde hij
bolvormige atomen (dtóµwv ta a putponc uxrly
Agysc); ook beproefde hij eene verklaring van het
inenschlijke bewustzijn en den oorsprong der gewaarwordingen. Deze laatsten verklaarde hij namelijk daardoor, dat zich van de oppervlakte der
dingen als het ware een fijne stof afzondert,
die in de oogen en ooren stroomt. 1)e dingen
zelve echter zijn in de ledige ruimte in eeuwige
beweging, daarom zijn er tallooze, slechts in grootte
verschillende werelden (verg. cie ACAD . Pu. 17,

in Thracië tusschen 470 en 460 v. C., en alzoo
aanmerklijk jonger dan Anaxagoras en nog ten
tijde van Socrates in 't leven. Zijn vader moet
zeer rijk geweest zijn en zou Xerxes op diens togt
naar Griekenland onthaald hebben. Na zijns va
dood besteedde de zoon het aanzienlijk vermo--ders
gen tot reizen naar Aegypte en in de binnenlanden
van het Oosten. De berigten, dat hij 80 jaren
daaraan besteed en dat hij zich zelf van 't Bezigt zou beroofd hebben (cie FIN . 5, 29, 87.)
en a. berusten deels op openbaar misverstand
(7r = 5, TC = 80), deels op de zucht naar het
wonderbare. Evenzoo is het berigt van zijne inwijding in de geheimenissen der magiërs een uit
een verkeerde uitlegging van Hero--vloeisan
dotus (8, 120.); een ander verhaal voert hem zelfs
naar de gyranosophisten in Indië. In zijne geboorteplaats teruggekeerd, schijnt hij weldra, tot
spijt zijner medeburgers, zich aan de openbare
aangelegenheden onttrokken en aan philosophische
en natuurkundige studiën gewijd te hebben. Hij
stierf in hoogen ouderdom in 361 v. C. Met
zijn leeraar Leucippus wordt hij voor den eigenlijken
grondlegger van de leer der atomen gehouden.
Hij nam eene door de geheele wereld verbreide
godlijke zelfstandigheid aan, bestaande uit bijzonder gevormde atomen (ondeelbare grondstoffen)
van het fijnste maaksel (-lhfx a^aiu, xóaµou cbuyrj);
uit hen ontstaan niet alleen de goden, maar ook
de zielen der levende wezens, die door het inademen bestendig deeltjes van deze in de lucht aan
zelfstandigheid als voedsel tot zich nemen.-wezig
Verg. cie. N. D. 1, 43, 120. Een verschil der
stoffen nam hij slechts aan naar de quantiteit niet
naar de qualiteit, daar het bij hem en bij Leucippus heet : a totXFia µèv TO 7tXrjpas xui Tó xSvóv
Eicc Y2CR, ?,&Yovrz To iv ov, To Is µrl ov, Touvrwv
as Tó 1.èv 7:Xr^pE; xat aTSpsov TO lv, Tó 61 xEV0 ' a

als een natuurlijk gevolg vloeide er de voorstel
uit voort van beelden door de godlijke stof-ling
bezield (ci wXx), die of geluk (dya,4oitoeií) of ongeluk `xuxonota) aanbrengen, (animantes imagines,
quae vel prodesse nobis soleant vel nocer e, CiC . N. D.
1, 43, 120 .), die zoowel in den droom als in wakenden toestand door het ligcha.am in onze ziel
dringen en daar zich hoor- of zigtbaar openbaren
en als voorspellingen der toekomst moeten gelden.
Het einddoel van alle kennis is bij hem gemoedsrust (sutuµía, of ook nog met andere verschillende
namen door hem genoemd), doch niet eene van
bloot zinlijken aard, maar veeleer eene zedelijke,
door geene hartstogten bewogene (n&' 'I YuÀrvw;
r }th i c uxrj &c ync, uró TupuT zal vrn

.

55.); in sommige is zon noch maan, in sommige

wel, in andere zelfs verscheidene; de afstanden
tusschen hen zijn ongelijk, terwijl sommige af-, andere toenemen; sommige er van zijn van alle
levende schepselen, van planten en alle vloeistoffen
beroofd. Wat de afzonderlijke atomen betreft,
deze zijn alle van dezelfde hoedanigheid, maar
zeer verschillend van vorm; als werkende, scheppende oorzaak, welke ze bijeenvoegt, mag men
geen denkend, zich zelf bewust, verstandig begin(PLUT. DEMOSTH. 30.).
Demoerátes, oxperrl;, pythagorisch sel, votiy, aannemen, maar slechts een blind, onwijsgeer van onzekeren leeftijd, van wien eene ver- vermijdelijk toeval of noodlot (ex his effectum esse
zameling gulden spreuken (1vwµat Xpuaxt) coelum atque terrain, nulla cogente natura sed conin het ionisch dialect geschreven, tot ons is ge- curse quuodam fortuito, CiC. N. D. 1, 24, 66.) . Met
komen, en met dergelijke spreuken van een ande- zulk een materialistische beschouwingswijze liet
zich het geloof aan eene de wereld regerende en
ren pythagoraeër, D e m o p h i l ii s, is uitgegeven.
Demoeritus, ari µó xpLTG;, geboren te Abdera onderhoudende voorzienigheid niet vereenigen, maar
.

.
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ó^ou l o^cacó^ccµovi^^cs ^z ^,XG'i 2cvó^ ácá-

4oug). Da arom heeft vermoedelijk liet volksverhaal hem tot den steeds lagchenden (Y)Lu vow ),
en Heraclitus tot den steeds weenenden wijsgeer
gemaakt. Zijne werken, waaronder vooral een
N.ixp{iy &dxoJ.o; genoemd wordt, liepen over zeer
verschillende onderwerpen : ethica, physica, natuur
geschiedenis, wiskundige wetenschappen, tech--lijke
nica, muziek en waren in sierlijken bijna dichterlijken stijl geschreven; ten tijde der romeinsche keizers
door Thrasyllus verzameld en in tetralogiën ver
zijn zij toch reeds vroeg verloren gegaan-del,
en slechts bij enkele brokstukken tot ons gekomen.
Demodocus, OrllAóóoxa^, de blinde zanger
aan het hof van koning Alcinous, die toen Ulysses
hier als gast zich ophield, onder den maaltijd
zong van den strijd van Ulysses en Achilles, van
de liefde van Aphrodite en Ares, van het houten
paard der Grieken (oD. 8, 44 en v.). Later hield
men den zanger, dien Agamemnon bij Clytaemnestra achterliet (oD. 3, 267.), voor Demodocus.
0 r ij. o t, de onderafdeelingen der phylen van,
Clisthenes (z. ook cp u X i). Na de vier ionische
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phylen afgeschaft te hebben, verdeelde Clisthenes
den staat in 10 nieuwe phylen en schafte daardoor
de oude. staatsorganisatie geheel en voor altijd af.
Hij verdeelde de phylen in demen, gemeenten,
naar de plaatslijke ligging, overeenkomstig het
democratisch beginsel. Het getal leden der afzonderlijke demen was derhalve verschillend; er waren groote en kleine demen; hun aantal bedroeg
174. Oorspronklijk berustte deze verdeeling ongetwijfeld op grondbezit, en wel zoo, dat ieder tot
den demus behoorde, waarin hij zijne bezittingen
had. Daar de bezittingen echter dikwijls in andere
handen overgingen, kon het later gebeuren, dat
iemand ook in een vreemden demus grondbezittingen had. Zulk een bezit heette 'x rit, en
men moest daarvoor aan den demus, waarin het
lag, een zekere grondbelasting (y t ri TCxóv) betalen. De namen der demen staan met de oude
geslachten in geen wezenlijk verband, hoewel er
deinen voorkomen met denzelfden naam als de
geslachten, b. v. Baucc &ac. Dit moet men zeker
zoo verklaren dat Clisthenes, daar waar een geheel geslacht op dezelfde plaats woonde, aan den
demus den naam van dat geslacht gaf. Het is
echter volstrekt niet noodzaaklijk, dat b. v. ieder
die tot het geslacht der Butaden behoorde ('ETeof3ov^raóac ter onderscheiding van den demus) daar
ook tot den deinus van dien naam behoorde.-om
Alle burgers moesten tot een demus behooren.
Op den ouderdom van 17-18 jaren werd ieder
in den demus in het X ^etapytx YpaJ a ra ov opgeschreven, twee jaren later in den nfva xxXraccca nt6ó , waardoor hij het regt van deelneming
aan de volksvergadering verkreeg. De gezamenlijke leden van een demus (órl^órat) waren door
gemeenschaplijke sacra (iap& ï oTC^zc) verbonden.
Verder hadden zij gemeenschaplijk gemeentegoed,
gemeente-inkomsten en uitgaven; ook moesten zij
in geval van nood bijdragen (siayopat) aan de
staatskas leveren, Ter bezorging van de gemeente-

belangen hadden de demen hunne eigene beambten, namelijk een bestuurder (-lu.apxog) en een
beheerder (raj-ta) vooral van de geldlijke aangelegenheden. De demarchus moest de gemeente vergaderingen oproepen en leiden, de reeds vermelde
registers, evenwel onder toezigt der vergadering,
houden, nieuwe leden na de goedkeuring der ver
opnemen enz. Gewigtig was vooral de-gaderin
bevoegdheid dezer vergadering, om in voorkomende gevallen een onderzoek in te stellen naar
een onwettige insluiping op deze registers (waar schijnlijk sedert 419), Bestond er vermoeden dat
er indringers (7rapeyypaarrot) gevonden werden, dan
werd door een volksbesluit aan de demen opge-
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dragen, hunne registers aan eene herziening te
onderwerpen. De namen der registers werden
voorgelezen. Over ieder aan wiens burgerregt men
twijfelde, had een stemming plaats (&ocvrj ptac,).
Hij, voor wien de stemming ongunstig uitviel
(d^toc nc tfts(c), werd daardoor, zonder verdere gevolgen voor zijn persoon, uit het getal der burgers
geweerd. Maar wie van deze uitspraak in hooger
beroep kwam, werd, zoo hij zijn regtsgeding verloor, met het verlies der vrijheid gestraft en tot

slavernij veroordeeld.
D r1i ó x o t v o c, U knot, Srl,)Mtoc, cipiers, scherpregters, beulsknechten en rakkers, te Athene de
handlangers der elfmannen (ó Twv fv^exa uîr ip rrls,
PLAT. PHAED. p . 116 B ).

Dem®nax, Qrl µcbva , uit Cyprus, geboren

waarschijnlijk 90 n. C., leefde ten tijde van llá^
drianus, volgde de stoïsche, aan het cynisme ver
; rigting, volgens welke onafhanklijkheid van-wante
aardsche goederen, zelfgenoegzaamheid, aórdpxstc,
en daardoor verkregen inwendige rust het hoogste
doel des levens zijn. Hij wilde door vriendlijke ver
zachtzinnig onderwijs verbeteren, wijdde-manige
zich aan de staatsbelangen en genoot hooge aches
ting. Hij bereikte een zeer hoogen ouderdom, doch
om de gebreken van den ouden dag te ontgaan,
stierf hij een vrijwilligen hongerdood. Zijn vriend
Lucianus heeft hem ons geschilderd in een naar
hem genoemd geschrift.
Demophoon of •phon, Lr^µocpówv, cpcuv,
1) z. Demeter, 2. kol. — 2) Zoon van Theseus en
Phaedra, koning van Athene (z. D i o m e d e s).
Volgens de nahomerische sage strijdt hij voor
Troje en bewerkt de vrijheid zijner grootmoeder
Aethra, die als slavin van Helena naar Troje (IL.
3, 144 .) kwam. Op de terugreis van Troje ver loofde hij zich met Phyllis, dochter van den thracischen koning Sitho; voor de voltrekking van het
huwelijk echter, vertrok hij nog eerst naar huis om
zijne zaken te regelen, en daar hij over den bepaalden tijd wegbleef, hing Phyllis zich op. Zij
werd in een boom veranderd. Demoph. beschermde
de Heracliden in Attica tegen Eurystheus die hen
vervolgde en doodde hem in den slag. Zijn broei
der is A c a m a s, die insgelijks voor Troje streed. -3) Togtgenoot van Aeneas, in Italië dolor Camilla
gedood (viRo . AEN . 11, 675).
A i µ o n o l ri r o t heetten de vreemden die in het
attische burgerregt opgenomen (als door het volk
geadopteerd) waren. De wetten hieromtrent
waren streng en belemmerend (DEM05TH. ADV.
N EAER . p. 1375.). Slechts verdiensten jegens het
volk gaven er aanspraak op (uvópaY7 ia st; áóv
Dan moest het voorstel in twee op elkaar volgende volksvergaderingen herhaald worden; en in de tweede volksvergadering moest de

voorgestelde ten minste 6000 stemmen, die in 't
geheim werden uitgebragt, op zich vereenigd hebben : nu kon het voorstel nog (even als alle wetten) een jaar lang door eene 'pace-rragav6C.iwv
bestreden worden. Niettegenstaande deze voorzorgen kwamen er toch in lateren tijd vele gevallen
van geschonken burgerregt voor, veel meer dan
voor den staat voordeelig was. — Deze opgenomen burgers waren van de phratriën uitgesloten
(niet van de demen), alsmede van de bevoegdheid
om archont te worden of priesterambten te bekleeden. Hunne kinderen werden in eene phratrie op-

genomen en kwamen daardoor in het volle bezit
van het burgerregt.
Demostliénes, 1) zoon van
Alcisthenes, onderscheidde zich als veldheer der
Atheners in den peloponnes. oorlog. In den zomer van 426 zeilde hij met 30 schepen den Peloponnesus om, ter bescherming van de bondgenooten in het westen. Na het gebied van Leucas
verwoest te hebben besloot hij de Aetoliërs aan te
tasten, daarop Doris en Phocis te veroveren en zoo
in Boeotië te vallen. Doch het plan mislukte,
daar hij met het land en de wijze van oorlogen
der Boeotiërs onbekend was; hij zond de schepen
naar Athene terug, doch bleef zelf te Naupactus
uit vrees voor den toorn der Atheners (Tune. 3,
91--98.). Te Naupactus bewees hij evenwel goede
diensten, toen de Spartaan Eurylochus met 3.000

hopliten de stad aanviel. Verder versloeg hij Eu-

Demosthenes.
rylochus geheel bij het amphilochische Argos en
strooide tweedragt tusschen de Peloponnesiërs en
hunne bondgenooten, door slechts aan de eersten
vrijen aftogt toe te staan; een tweede leger der
Ambraciërs werd zonder moeite verslagen (THUG.
3, 102, 107.). Nu keerde hij naar Athene terug
en maakte zich in den volgenden zomer (425) op
nieuw verdienstlijk jegens de Atheners, door de
inneming van Pylus in Messenië en het insluiten
van de op het eiland Sphacteria gelande spartaansche hopliten, welke hij eindelijk ook noodzaakte
zich over te geven, ofschoon de demagoog C 1 e on
(z. a.) zich den roem dezer daad toeschreef (TRUC.
4, 21-39.). In den volgenden tijd hadden de
ondernemingen van Demosthenes tegen Megara
wel niet den gewenschten uitslag, doch de havenstad Nisaea werd toch behouden (THUG. 4, 66 en
v.). -- Toen door de maatregelen van den Spartaan Gylippus de toestand der Atheners op Sicilië
zeer bedenklijk was geworden en Nicias om spoedige hulp verzocht, werd op het einde van 414
Eurymedon met eenige schepen vooruitgezonden,
dien Demosthenes in de lente van 413 met eene
vloot volgde. Zonder de schuld van D. mislukte
echter de aanval der Atheners op Epipolae (een
deel van Syracuse); nu zag D. geen mooglijkheid
meer op een goeden uitslag en stelde daarom aan
Nicias voor, af te trekken, of ten minste het leger andere plaatsen te doen betrekken en de vloot
in zee te laten steken. Doch Nicias kon zich
hiermede niet versenigen, het gunstige tijdstip voor
den terugtogt werd niet waargenomen, en toen
Nicias toch eindelijk de noodzaaklijkheid hiervan
inzag, ging door zijne vernieuwde besluitloosheid
(maansverduistering) eerst de vloot verloren, ver
leed ook het landleger de nederlaag, en-volgens
Nicias en DQmosthenes werden gevangen genomen
en door de verbitterde Syracusers ter dood ver
(TRUC. 7, 42 en v.). De--ordelinSpt.413
mosthenes onderscheidde zich door ondernemingszucht, maar ook door voorzigtig beleid; hij wist
behoorlijk een krijgsplan te ontwerpen, en het
ook, door van de gunstige gelegenheden gebruik
te maken, met tactiek uit te voeren. Den strijd
met hopliten verstond hij even goed als met ligtgewapenden; den vijand te verrassen was zijn lust.
Zijn persoonlijk karakter was onberispelijk. Staatsman was hij niet en daarom gelukte het hem ook
niet den oorlog met eenheid en naar een vast
plan te voeren, daar hij in de volksvergadering
niets vermogt. De wijze waarop hij in de ridders
van Aristophanes voorgesteld wordt, is bij eene
juiste opvatting niet in strijd met deze onze schildering. — 2) D e rn o s t h e n e s, zoon van Demosthenes, uit den demur Paeania, de groote redenaar,
geboren waarschijnlijk 381 v. C., pas 7 jaren oud
verloor hij zijn vader, en trouwlooze voogden
bragten zijn vermogen te zoek. Isaeus was eerst
zijn leeraar in de welsprekendheid ; doch Demosthenes had met al de nadeelen te kampen, die
een zwak ligchaamsgestel en een gebrekkig spraak
daarbij in den weg stelden; door een-organhem
ijzeren wil en taai geduld overwon hij alles (FLUT.
DEMOSTH. 4, 6). Hij begon zijn loopbaan met
eene aanklagt tegen zijn voogd Aphobus en diens
zwager Onetor, doch, hoewel hij zijne zaak zege
bepleitte, kreeg hij weinig van zijn ver--viernd
mogen terug. Door dit proces had Demosthenes
zich echter de vijandschap van den invloedrijken
M i d i a s op deli hals gehaald, die met geweld het
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huis van D. binnendrong, en 8 jaren lang de vol
een tegen hem uitgesproken vonnis wist-trekingva
tegen te houden ; ja hij ging zelfs zoo ver, dat bij
in :354, toen D. bij de groote I)ionysiën de ehoregie had op zich genomen, hem openlijk in den
schouwburg met vuistslagen mishandelde. Midias
wist ook deze keer het proces op de lange baan
te schuiven, totdat eindelijk Demosthenes op
zijne dringende bede er van afzag. Dit deed Demosthenes niet omdat hij 30 minen ontvangen
had, zooals zijn aartsvijand Aeschines verzekert,
maar omdat hij inzag, dat hij voor 't oogenblik
niets vermogt tegen de middelen en kunstgrepen
zijner vijanden. Omstreeks dien tijd (355) was D.
ook tegen L ep t i n e s en A n d r o t i o n openlijk
voor het volk opgetreden. Door deze en andere
redevoeringen had hij zich voor zijne groote politieke loopbaan voorbereid; sedert het optreden van
Philippus van Macedonië hangt zijn leven met de
geschiedenis van Athene op het naauwst te zamen. Sedert 358 v. C. had Philippus zich allengs
meester gemaakt van de atheensche bezittingen in
het N. van Griekenland, namelijk de steden Amphipolis, Pydna, Potidaea en Methone, en had de
Atheners door allerlei kunstgrepen weten te misleiden
en van daar te verwijderen. Dat dit voor de grieksche vrijheid doodlijk zou worden zag D. duidelijk in en verkondigde het even helder en luid in
zijne philippische en olynthische redevoeringen. Doch de toestand van zaken destijds te
Athene, de onverschilligheid des volks, gemis van
een veldheer die tegen Philippus was opgewassen,
dit alles maakte dat zijne voorstellen meestal zonder gevolg bleven, vooral daar Aeschines (z. a.)
in elk opzigt als vriend der macedonische politiek
en als vijand van Demosthenes optrad. Te vergeefs klaagde Dem. Aeschines aan van hoogverraad, omdat hij den vrede met Philippus, ten nadeele van Athene, trachtte tegen te werken (345);
twee jaren later herhaalde hij zijne aanklagt. Toen
de houding van Philippus steeds dreigender werd,
zocht Dem. een algemeen verbond tegen den kofling tot stand te brengen. Op zijn raad werd
Phocion naar Euboea gezonden en verdreef de
door Philippus aangestelde tyrannen. Een gouden
kroon die hem in 340 op de Dionysiën geschonken werd, was het loon van Demosthenes, aan
wiens streven ook de volgende gelukkige krijgsondernemingen tegen Perinthe en Byzantium
moeten toegeschreven worden. Maar weldra
dreigde nog grooter gevaar. Als gezant naar
Delphi (340) had Aeschines den tweeden heiligen
oorlog bewerkt, waarin Philippus zelfs tegen Athene oprukte. I) och Demosthenes bleef, te midden
van den algemeen heerschenden schrik, kalm en
moedig, spoorde van het spreekgestoelte tot bedaard overleg aan, bragt een verbond tusschen
Athene en Thebe tot stand, en de Grieken overwonnen zelfs in twee gevechten. Maar eensklaps
vernietigde de nederlaag bij Chaeronea in Augustus 338 al hunne hoop. Niettegenstaande de tegenwerking der macedonische partij werd aan Demosthenes de eervolle taak opgedragen, van staatswege de lijkrede te houden op hen die in den
slag gesneuveld waren, en Ctesiphon deed zelfs het
voorstel om voor zijne tot nu toe bewezene diensten en opofferingen aan Demosthenes een gouden
kroon te schenken en dit bij de aanstaande groote
Dionysiën in het openbaar te doen plaats hebben.
Aeschines het hoofd der macedonische partij, ver-
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zette zich daartegen, doch nadat deze zaak 8 jaren lang vertraagd was, overwon Demosthenes
eindelijk door zijne redevoering o v e r d e n k r a n s
(7tsp) atecpávou) tegen die van Aeschines xaTá
Krri atcpcuvtos, en Aeschines ging in ballingschap. —
Na den dood van Philippus legde Dem. terstond
weder den grondslag van een nieuw verbond tegen
Macedonië, doch Alexanders geduchte wraakoefening tegen Thebe verbrak terstond het verbond,
en slechts door tusschenkomst en de omkooping
van Demades gelukte het, de uitlevering van Dem.
en Lycurgus te verhinderen. -- Weldra vond partij haat gelegenheid om tegen Demosthenes op te
treden. Toen Harpalus met de schatten van Alexander den G. te Athene kwam ein door omkooping zijne voorstellen ingang, zich zelven aanhang
zocht te verschaffen, kwam ook Demosthenes (zeer
onverdiend) onder verdenking van door Harpalus
omgekocht te zijn. Het niet betalen eener geldboete bragt hem in de gevangenis, waaruit hij
ontsnapte; met weenende oogen sloeg hij van Aegina en Troezen zijne blikken naar Attica. Maar
eensklaps verspreidt zich de tijding van den dood
van Alexander -- geheel Griekenland raakt in
beweging. Demosth. laat zijn stem weer hooren
en de Grieken vereenigen zich op nieuw tegen
Macedonië; de verdediger der vrijheid wordt op
een trireme naar Athene teruggehaald en daar feest lijk ontvangen (PLUT. DEMOSTH . 27.). Nadat echter Antipater en Craterus spoedig de overwinning
hadden behaald, werd Demosthenes met zijne
vrienden aangeklaagd en op voorstel van Demades ter dood veroordeeld. Demosthenes was intusschen naar het eiland Calauria bij Troezen gevlugt en had aldaar de wijk genomen in den tempel van Poseidon, waar hij door vergift een einde
aan zijn leven maakte der. 14. Oct. 322 (PLUT.
DEMOSTH .

godheid, b. V. Dionysus, Cybele, boomen met wortel en tak door de stad droegen ; bij de dienst van
Bacchus is dit de taak van Silvanus die den stam
van een cypressenboom draagt (viRG. G. 1, 20.:
teneram ab radice ferens cupressum.). — Verschillend daarvan is het gilde der dendrophoren, die
bij het bouwen van openbare gebouwen de bouw
moesten aandragen en dat in den tijd der-stofen
keizers als een gesloten gezelschap (collegiati, corporati) voorkomt.
l)enuneiat'io, heet in een civiel regtsge.
ding de mededeeling van den eischer aan den
verweerder van de in te stellen vordering (cie.
CAEC. 32.), onderlinge afspraak der partijen om
voor den rester te willen verschijnen, oproeping
van de getuigen, eindelijk sedert M. Aurelius dc
geregtlijke dagvaarding van den beklaagde. In
een crimineel geding is het de aanwijzing eener
misdaad, zonder eigenlijke beschuldiging.

I)éo, ith, z. Demeter.
Depontán1 , heetten de sexagenarii, die volgens een zeer oude overlevering van den pons
sublicius in den Tiber geworpen en verdronken
werden. Later maakte men de uitdrukking depontani van toepassing op de zestigjarige grijsaards
aan wie de deelneming aan de comitiën ontzegd
was en die alzoo van de stembanken, die pontes
genoemd werden, werden afgestooten (cie. nose.
AMER. 3 5.).

Deportatio, eene soort van ballingschap,
die onder de eerste keizers in zwang kwam,
waarbij aan de ballingen een bepaald eiland of
stad tot verblijf werd aangewezen. Wat het regt
betreft was deze straf vrij gelijk aan de oude
aquae et ignis interdietio. De gedeporteerde onderging de capitis deminutio media en verloor het
burgerregt, gewoonlijk ook zijn vermQgen.
Depossititm. Het teruggeven van een toevertrouwde zaak is heilige pligt, en wie daaraan
niet voldoet, wordt met atimie gestraft. Doch
wie een depositum ontkent, moet volgens de bepaling der XII tafels tot straf het dubbelde betalen.
0 p a t a, 1tsptaépaca, het een of ander sieraad
dat den kinderen om den hals werd gehangen.
Bij vondelingen dienden zulke Upona tot herken
-nigstek(7vwpfaT).
ferbe, LX prjri, t. Divlé aan het meer Akli
Ghinoel, belangrijke, versterkte stad in Isaurië, ten
Z. 0. van Iconium en zetel van den tyran Antipater, den vriend van Cicero (cie . AD FAM . l3, 73 ,.
D ercétis en D ercéto, Aepx&rtc, Oipxsrcu,
een syrische godin. Een jongen Syriër baarde zij Semiramis, doch liet den jongeling ter
dood brengen en de dochter in een wildernis te
vondeling leggen, waar zij door duiven gevoed
werd. Zij zelf stortte zich bij Ascalon in een meer
en werd in een visch herschapen. Haar beeld,
half visch, half maagd, werd bij het meer door de

29.). Athene vereerde zijne nagedachtenis door een metalen standbeeld op Calauria. —
Zoolang eerlijkheid van bedoeling en het handelen
naar een vaste zedelijke overtuiging, niet de uit
pogingen, de maatstaf van beoordeeling-slagder
zijn zullen, moet Demosthenes als mensch en
staatsman onder de grootste en edelste mannen
van alle tijden gerangschikt worden. Zijne rede
zijn de zuiverste spiegel van zijn karak--voering
ter. Als redenaar verachtte hij alle overbodige
praal, hij hield slechts de zaak zelve voor oogen,
hij was geen redekunstenaar, maar een redenaar,
door de kracht der waarheid en der overtuiging
wordt hij gedreven en deze verschaffen hem de zoo
geroemde $nvórri;• Duidelijke voorstelling van
het onderwerp, logische ontwikkeling zijner denk
innige overtuiging zijn neergelegd in-beldn,
een taal die manlijk is en toch eenvoudig, ernstig en toch bevallig, bondig en toch vloeijend,
lieflijk en toch indrukwekkend. Cicero kenschetst zijne welsprekendheid BRUT . 7 - 13., en
inzonderheid 8 en 9. -- De oudheid kende 65 Syriërs vereerd.
redevoeringen van Demosthenes; onder de 61
UZereylli das, L1spxuXXl as, een Spartaan, ondie wij nog bezitten zijn ongetwijfeld eenige onecht. derscheidde zich reeds in den peloponnes. oorlog
Deinostràtus, atheensch re- (TRU C. S, 60.), maar nog meer sedert 399 v. C.,
de na ar en volksleider. Het was vooral op zijn toen hij het bevel over het spartaansche leger in
voorstel, dat Demosthenes, Nicias en Lamachus als Voor-Azië op zich nam. Door vastberadenheid en
aanvoerders met onbepaalde volmagt aan het herstelling van de verslapte krijgstucht, als ook
hoofd gesteld werden van de onderneming tegen door een zeldzame slimheid (weshalve hij ook
Sisyphus genoemd werd, XEN . HELL . 3, 1, 6.) beSicilië in 415 V. C. (PLUT. ALC. 18.)
Denarius^, z. aanhangsel, rom. munten. haalde hij groote voordeelen op de Perzen, wier
poyópoc, heetten in het satrapen Tissaphernes en Pharnabazus hij om den
Dendrophori,
godsdienstig spraakgebruik zij, die ter eere eener tuin leidde, terwijl hij van den een tegen den ander

Dertena----Deverra.
gebruik maakte. Hij veroverde een groot gedeelte
van het landschap Aeolis en werd daarom ook
voor het volgende jaar 398 in zijn bevel bevestigd. Hierop haalde hij Pharnabazus over tot
deelneming aan den oorlog tegen Tissaphernes en
maakte zich gereed tot een inval in de satrapie
van den laatste, Carië (XEN. t. a. p. 3, 1, 7.), maar
werd door Pharnabazus trouwlocs verlaten en door
hem en Tissaphernes met een aanval bedreigd.
Doch op het beslissend oogenblik stelden beide
satrapen, uit vrees voor de dapperheid der Spartanen, aan Dercyllidas een wapenstilstand voor,
die duren zou totdat door Perzië en Sparta de
eigenlijke vredesvoorwaarden waren aangenomen,
namelijk onafhanklijkheid der ionische steden van
de zijde der Perzen, en terugtogt der Spartanen
van de andere zijde (XEN . t. a. p. 3, 2, 5.). Toen
echter de koning der Perzen groote uitrustingen
maakte en Agesilaus daarom naar Azië gezonden
werd, hield Dercyllidas zich nog eenigen tijd bij
liet leger op en redde in 394 Abydus en Sestus,
toen na de overwinning van Conon bij Cnidus
Athene haar verloren overmagt ter zee herwon
'(YEN . t. a. p. 4, 8, 2 en v.). Later in 390 schijnt
hij in ongenade gevallen te zijn en wordt verder
niet weer vermeld.
Dertóna , j OMpihcov, t. Tortona, belangrijke
stad en sedert 100 v. C. romeinsche colonie met
den bijnaam Julia in Gallia Cispadana, aan den
,

weg tusschen Genua en Placentia (Cie. AD FAM.
11, 10.).

Dertósa, Asp t 7 u, t. Tortosa, stad in Hispania, Tarraconensis, aan den linker oever van
den Iberus niet ver van den mond, aan den hoofd
naar Tarr acon (SUFT. GAL S. 10.).-wegvanVlti
vesertor , z. disciplina militaris, op liet
einde.
Designtor, 1) opzigter over de plaatsen
in het theater. — 2) Bezorger dier lijkstatiën, die
ter handhaving der goede orde een lictor en accensus bij zich had (non. EP. 1, 7, 7.), z. ,fun u s.
A F a T o tv a, meesteres, gebiedster, godin, bijnaam
van verscheiden godinnen, van Aphrodite, Demeter, en vooral van Persephone bij de Arcadiërs.
l)esultóres, aropclrcu, l) ruiters, die in de
grieksche kampspelen (te Olympia van 496 - 444
V. C. PAUS. 5, 9, 1 en v.) in vollen ren van het
paard sprongen en met de teugels in de hand er
naast liepen. — 2) In het leger van Hannibal en
later in dat der Romeinen de numidische ruiters,
door Livius (35, 28.) ook Tarentini geheeten, die
twee paarden hadden en in het heetst van 't gevecht in volle wapenrusting van het reeds ver m oeide paard op het andere oversprongen (LIV.
23, 29.).

Detestatio saerorum, het plegtig afstand doen van de sacra, terwijl men de goden
tot getuigen aanriep. Deze handeling , waarover
veel getwist is, had plaats of bij arrogatiën, waarbij de gearrogeerde zich van de sacra zijner vroegere Bens losmaakte (zoo veel als alienatio sacrorunt, CIC. OR. 42.) of, wat minder waarschijnlijk
is, bij het maken van een testament.
Deucalion, AsuxuXíwv, 1) zoon van Prometheus en Clymene, beheerscher van Phthia in
Thessalië, man van P y r r h a, dochter van Epimetlieus. Toen Zeus door een grooten watervloed
liet zondige koperen geslacht der menschen ver
redde Deucalion zich volgens den wil van-delg,
Zeus met zijne vrouw in een vaartuig, dat hij op raad
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van Prometheus gebouwd had. Na 9 dagen landde
hij op den Parnassus (of op den Othrys, den Athos, den Aetna) en offerde aan Zeus Phyxius
(beschermer der vlugtelingen). Op de vraag hoe
een nieuw menschengeslacht kon ontstaan, antwoordde het orakel van Themis te Delphi hein met
deze woorden: ,, omhult u beiden het hoofd en
ontgordt de gebondene kleeren, werpt dan de
beenen der groote alvoedende moeder naar acht'ren."
Deucalion gaf hieraan deze verklaring: de beenen
der groote alvoedende moeder waren de steenen
der aarde; en nu wierpen beiden derhalve steenen
achter zich. I)e steenen van Deucalion werden
mannen, die van Pyrrha vrouwen (X^cas, steen, Xuó;,
volk. APOLL. RH. 3, 1085 en V. APOLLOD. 1, 7,

2. OVID . MET . 1, 260 en v.). Deuc. trok nu van

den Parnassus af naar Opus of Cynus in Loeris;
ook in Athene zou hij gewoond en het heiligdom
van den olympischen Zeus gebouwd hebben. In
cie nabijheid van den tempel van Zeus toonde men
zijn graf; dat van Pyrrha was in Cynus. De
kinderen van Deucalion en Pyrrha zijn : Hel 1 e n
(stamvader der Hellenen, beheerscher van Phthia en
bij de nymph Orseïs vader van Aeolus, Dorus en
Xuthus) Amphictyon, Protogenïa en a. —
2) Zoon van Minos en Pasiphaë (HOM . IL . 13,
451.), Argonaut en calydonisch jager, vader van
Idomeneus
Deuren, z. huis, grieksch.
Deug als keizerlijke titel. Hoewel Augustus
reeds door de dichters deus genoemd werd, dacht
echter toen nog niemand met ernst aan eene ver
gedurende zijn leven, en was dit-godinvahem
slechts een vleijende beleefdheid der beschaafde
wereld, die volgens de toenmalige begrippen niets
stootends bevatte. Doch dat Caligula zich heros
en deus liet begroeten en in zijne edicten zich
zelven deus ac Jupiter noemde, was een bewijs
van zijn waanzin, en het kwam den Romeinen
zelven belachlijk voor, wanneer hij in zijn uiterlijk en zijne kleeding nu eens dezen dan weer
een anderen god, ja zelfs verschillende godinnen
voorstelde (DIO CASS. 59, 26, 28.) . Zelfs onder
Nero gold nog de stelregel, dat godlijke eer eerst
dan den vorst toekwam, wanneer hij ophield op
aarde te verkeeren, toen echter de k r uipende
vleijerij van den benoemden consul Anicius Cerialis voorsloeg, hem reeds bij zijn leven te vergoden (TAC . ANN . 15, 74.). l )e eerste die zich
officieel in brieven en edicten den titel van doniinus et deus gaf en in alle geschriften zoo genoemd
werd, was Domitianus (SUET. DOM. 13. DIO CASS.
67, 13.). Goede keizers verlangden door hunne
vleijende onderdanen van dien titel verschoond te
blijven, doch de latere vonden er genoegen in, tenzij
ze, zoo aïs CaracalIa, hem daarom afwezen, om er
geen prikkel in te vinden tot groote en eervolle
daden (Dio CASS. 77, 5.).
beverra, (van deverro, wegvegen). Om liet
huis eenex kraamvrouw gingen te Rome's nachts drie
mannen rond, de een hakte met een bijl in den
drempel, de tweede stootte met een mortierstamper
er op, de derde veegde hem af met een bezem.
Deze zinnebeeldige teekenen van beschaving (het
vellen der boomen door den 'bijl, het bereiden van
den maaltijd door den stamper en het bijeenvegen
der vruchten door den bezem) moesten den schrik
ver -verwkndSilaus,ebochwnr
om in het huis te dringen en de kraam-hinder
te kwellen. De beschermgoden die door-vrouw
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deze plegtigheden werden aangeduid, waren:
Deverra, Intercidóna (van intercidere) en
P i 1 u m n u s (van pilurn, een stamper).
Devotho, toewijding van een offer aan de
goden, vooral aan de onderaardsche, hetzij men
zich zelven voor het vaderland plegtig ter dood
wijdde, zooals de Decii (LTV. 8. 9, waar het formulier gevonden wordt, verg. 7, 6.), of onder ver
een' ander, een vijandlijk land of stad,-vloeking
zoo als Gabii, Fregellae, aan de goden des doods
overleverde (het formulier bij M 4CR. SAT . 3, 9.).
Dexippus, Aget7t7to;, zoon van Ptolemaeus,
uit den attischen demus Hermus, leefde in de 3.
eeuw n. C. Staatsman, veldheer en geschied
geschiedkundige werken zijn-schrijve.Vanz
slechts fragmenten over. -- 2) Leerling van Iamblichus, uitlegger der schriften van Plato en Aristoteles, leefde omstreeks 330 n. C.
Dia, z. Creta, 3. kol. m.
Diacria, z. A t t i c a, 4. kol. b.
JJiadéma (&cp .a van &new), een smalle,
slechts in het midden iets breedere band van zijde,
wol of garen tot sieraad om het voorhoofd der
vorsten. Het diadeem der aegyptische goden en koningen, was met het zinnebeeld der heilige slangen
voorzien; het bacchische (xpc i ov) ('t welk de kunst
vooral bij den indischen B. heeft aangebragt) slingert zich om voorhoofd en slapen met afhangende
einden; het perzische was om de tiara (tulband)
gewonden, blaauw met wit doorschijnende strepen.
Dat Antonius zulk een diadeem op de Lupercaliën aan Caesar opzette, verhaastte zijn moord
(cie PHIL . 2, 34, 85 en v.). De keizers onthielden zich in 't eerst van dit gehate sieraad ; doch
Diocletianus voerde het in, en Constantijn de G.
versierde het nog met 1-3 rijen paarlen en ju.

Diagóras , Otayóoa„ 1) een der grootste
grieksche kampvechters, geboortig van Rhodus,
tijdgenoot van Pindarus, die hem de 7. Olymp.

gewijd heeft. Hij was 7rep:oOovfxil , d. i. hij had
als eerste kampvechter in al de vier heilige spelen
de overwinning behaald. Door zijn voorbeeld
vuurde hij zijne zonen en kleinzonen tot gelijke
overwinningen aan. Toen twee zijner zonen te
Olympia als hieronicen gekroond werden, zetten
zij hun vader de kransen op en droegen hem in
zegepraal rond onder het gejubel en de gelukwenschen der menigte, die hem met bloemen bestrooide.
Toen riep een Laceda.emoniër : sterf, Diagoras,
want ten hemel zult- gij niet stijgen (CIC. TUSC. 1,
46, 111. PLUT. PELOP. 63.). Zijn standbeeld van
Callieles stond te Olympia. — 2) D. met den bij
omstreeks het midden der 5. eeuw v.-namcí»so,
C., tijdgenoot van Pindarus en Simonides, van
Democritus, Protagoras en Socrates, verliet vroeg
zijn geboorteeiland Melos en vertoefde meestal
te Athene. In zijne jeugd hield hij zich bezig met
poësie (dithyramben en hymnen), later omhelsde hij
de leer der atomistische wijsbegeerte van Democritus en werd alzoo een bestrijder van het volksgeloof en de mysteriën. Dientengevolge loochende
hij de gebruiklijke goden, bespotte en openbaarde
de mysteriën, waarin hij zich had laten inwijden,
en hield anderen terug om er aan deel te nemen.
Dit verbitterde de Atheners, zoodat hij de vlugt
moest nemen; zij stelden een prijs op zijn hoofd
(ARIST. AYES 1073 en v. verg. de Schol.) en ver
schriften. Hij nam de wijk naar-nietgdzj
Corinthe, waar hij gestorven moet zijn (etc. N. D.
1, 1, 2. 23, 63. 42, 117. 3, 37, 89.).

D c a c T r T S, scheidsregter. Ter vermijding van
meestal kostbare regtsgedingen voor de gewone
regtbanken der heliasten, konden te Athene de
weelen.
0 t u t x a E a, bijzondere wijze van behandeling partijen in civiele zaken de beslissing van een
-van een regtsgeding voor de regtbank te Athene, scheidsregter, diaeteet, inroepen. Openbare scheidsstrijd om den voorrang. Zij had plaats, wanneer regters waren er, volgens oude overlevering, te
twee of meer personen uitsluitend aanspraak op Athene 440, in ieder phyle 44, tenzij er in de
een en dezelfde zaak meenden te hebben, of woorden van Ulpianus (op DEMOSTH. ADV. MID. p.
wanneer het betwist werd wie onder meer perso- 542, 15.) een fout is ingeslopen, zoodat het geheele
nen tot een bepaalde levering verpligt was. De getal zich tot 40, 4 in iederen stam, zou bepaald
diadicasie kan men niet tot bepaalde gevallen be- hebben. De wettige ouderdom voor de diaeteten
perken. Het meest kwam zij voor bij twisten over was 50 of 60 jaren. Zij behoefden niet, zoo als
erfenissen en liturgiën, zoo ook bij verbeurdver- de heliasten, bij elke afzonderlijke uitspraak te
klaringen, wanneer iemand op de in beslag geno- zweren, doch zonder twijfel bij het aanvaarden
men goederen of op een gedeelte er van aan van hun ambt, dat een jaar duurde, een eed doen.
maakte. De eisch van het regt of het be--sprak Zij werden niet bezoldigd, doch de klager en
zit, die schriftlijk moest gedaan worden, heette soms ook de beklaagde moesten een drachme als
r.i t^taÇ3rrT£ty, dvTtypd< z DGtt d ptÇfrritc. Bij het honorarium (i upci zccat) betalen. Na afloop van
instellen van den eisch kon men eene parastasis hun ambt (misschien reeds gedurende dien tijd)
(z. a.) vorderen. Verg. ook e r f r e g t a t t i s e h en konden zij wegens slechte waarneming daarvan
regtspleging, attisch, 3. kol.
door eeue eisangelie hij de logisten aanget
Z t d a o x o S, de opvolger, bijzondere naam van klaagd en met atimie gestraft worden. Wat de
de opvolgers van Alexander den G. in bevoegdheid der diaeteten betreft, elke civiele zaak
zijne uitgestrekte erfstaten bij de latere geschied- kon bij hen aangebragt worden, en in de oudste
schrijvers in gebruik. Buitendien draagt dien naam tijden moest misschien elke zaak in eersten aanleg
de nieuw-platonische wijsgeer P r o c 1 u s (412 n. daar behandeld worden. In den tijd van Demosthenes was dit in den regel het geval niet, doch
C.) als opvolger van Syrianus.
Diaeta, een zeer - algemeene uitdrukking voor het stond den klager vrij, zijne zaak door de
elk vertrek, zooals voor de eetzaal, slaapkamer, hooge overheid bij wie hij haar indiende, terstond
tuinkamer enz., ja zelfs voor een geheel gedeelte bij de heliasten aanhangig te maken. Men koos
intusschen gaarne eerst de diaeteten, zoowel om
of vleugel van het huis.
Diaeus, Iíaco-, strateeg van het aehaeïsch de geringere kosten, als om die instantie niet te
verbond, die na den dood van Critolaus, den oor verliezen. Want men kon in alle gevallen zich
tegen de Romeinen voortzette. Door Mum--log van de diaeteten op de heliasten beroepen
mius verslagen, eindigde hij zijn leven door vergift (ipsat;). r— De wijze om een regtsgeding bij de
diaeteten aanhangig te maken is geheel dezelfde
(146 v. C.),
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a10 çroeo; Dice.
,Is in alle civiele zaken geldig was. De klager
moest zich eerst tot de bevoegde overheid wenden (d. i. bij die overheid, die ook bij de regtbank der heliasten in het voorkomend geval de
leiding zou gehad hebben). Deze stelde dan,
waarschijnlijk zonder voorloopig onderzoek of instructie, de zaak in handen van een door het lot
aangewezen diaeteet, die tot den stam van den beklaagde moest behooren. Verder moesten de partijen de gebruiklijke eeden (&wµoaia, cvTwµoaka)
doen. Ilan werd na behoorlijk onderzoek en kennisneming der zaak (het aantal der behandelingen
was niet bepaald) het vonnis uitgesproken. Zoo
een persoon bij den laatsten termijn niet verscheen
(xupírc), zonder eene door een eed (too) bevestigde geldige verontschuldiging, dan werd hij
in conturnaci:am veroordeeld. Het regtsmiddel, dat
men in geval van veroordeeling bij verstek nog
kon aanwenden, T (j v ïpri µov (ixrly) dv tcX7yEiv,
heette bij veroordeeling door de diaeteten Lnv
t.^ri ouaav
dv, en moest binnen tien dagen
tXaXEiv,
ingesteld worden. Het bestond in de onder eede
bevestigde opgave van redenen, die den veroordeelde verhinderd hadden te verschijnen. Wanneer den opponent zijn beroep was toegewezen,
werd (le zaak naar een anderen diaeteet verwezen.
Voor 't overige kon, zooals gezegd is, van elke
uitspraak eens diaeteten appel (tpeac;) worden ingesteld. Dan kwam de zaak voor de heliasten,
die aldus een soort van tweede instantie vormden. — Somtijds heeft er eene plegtige overeen
compromis) tusschen partijen-komst(&arcpzl1,
plaats, die met eede en door borgstelling bekrachtigd werd, dat men zich aan de uitspraak van
beëedigde scheidsregters zoo zou onderwerpen,
dat men van het regt van appel afstand deed en
de beslissing van den scheidsregter van te voren
als verbindend erkende. Deze scheidsregters, waar
omtrent de twistende partijen vooraf overeenkwamen, behoefden niet uit de openbare diaeteten
gekozen te worden.

11tdxTopos, z. Hermes.
Dialectica,, rl &aXexrex j, bij Plato beteekent dit woord de logica of de methode van het
hoogste speculative denken; Aristoteles daarentegen onderscheidt wetenschaplijke bewijsvoering van
bloot dialectische of waarschijnlijke bewijzen. Zoo
werd de dialectiek langzamerhand de kunst van
dialectischen schijn, en daarom de naam ata^c-i.dexol, dialectici, uitsluitend voor die wijsgeeren
gebezigd, die bij het redeneren zich . van allerlei
kunstgrepen en spitsvondigheden bedienden. Ver
werd deze naam op verscheiden philosophische-der
scholen overgebragt, inzonderheid op de megarische of eristische en de stoïsche; buitendien heeft
een school, door den Carthager Clitomachus, een
leerling van Carneades, gesticht, bij uitnemend
-heid
dezen naam.
L t a µ a p T v p i a, een soort van verzet tegen de
ontvanklijkheid van een regtsgeding, 't welk om
verschillende redenen kon gedaan worden. Voor
aan de regters werd overge--dathergsin
geven, kon de beklaagde getuigen bijbrengen, om
te bewijzen, dat het geding niet ontvanklijk was,
b. v. omdat Bene op het onderwerplijk geval niet
toepaslijke actie was ingesteld, of omdat het voor
een in dezen onbevoegde overheid gebragt was ; de
aanklager kon echter van zijne zijde ook getuigen
voor de ontvanklijkheid bijbrengen. Dit regtsmiddel heette vqv xptupí^,c, het afleggen van getuigenis

ótaµap tu stv, eene uitdrukking ook gebruikt van
hem die de getuigen bijbrengt. Tegen de getuigen kon eene klagt ingesteld
worden. — Natuurlijk werd het geding niet verder
voortgezet, wanneer bij de 6caµaptUPía de beklaagde in het gelijk werd gesteld. Bij het gebruik maken van de &aµap rup(u moest in private
zaken en zoo de aanklagt strekte tot betalen eerier
geldboete, ook in openbare zaken, waarschijnlijk
eene rcaPaxaTa3oA j, het tiende gedeelte der boete
of schadevergoeding, gestort worden. Verg. ook
regtspleging, attisch.
D c a µ a 2 í T w c c, het geeselen der spartaansche knapen bij het altaar van Artemis Orthia,
waarschijnlijk van godsdienstigen oorsprong, eene
vergoeding voor de aan deze godheid verschuldigde
menschenoffers. In den historischen tijd was het
een middel van opvoeding door de lycurgische
wetgeving voorgeschreven, om de jongelingen te
harden en aan ligchaamspijn te gewennen. Het
gebeurde dat de gegeeselde, zonder een kreet
van smart te uiten, dood voor het altaar neder viel. Nog ten tijde der romeinsche keizers werden geeselingen als verhardingsmiddelen aangewend.
Diana, z. Artemis.
Ocafb r, Cptat; z. afjµot.
'

Diasia,

Ta LXttu, (van Zth , At6S) een feest

te Athene ter eere van Zeus MstXíytos (den ver
dat op den 23. Anthesterion ter verzoe--zoenr)
ning des volks buiten de stad onder sombere en
droefgeestige plegtigheden gevierd werd. In den
oudsten tijd hadden daarbij zeker geene bloedige
offers plaats; later kwam het meer in onbruik
(THUG. 1 , 126.).
tu xru m n111, z. Homerus, 5. kol.
Diatréta, (van &tUrpriroc, doorgebroken) sc.
pocula of casa, bekers of vasen met opgewerkte
figuren, inzonderheid vasen van glas met verheven
beeldwerk, die nog dikwijls in graven gevonden
worden en onze hoogste bewondering wekken.
Míaukos, z. gymnasium.
Dieaearelius, cxaíapyo;, peripatetisch wijs
uit Messana op Sicilië, met Aristoxenus-ger
en Theophrastus, leerling van Aristoteles, leefde
meestal in den Peloponnesus en schreef een Bio;
`F;X)\clo; in 3 boeken, een historisch -geographische
beschrijving van Griekenland, volgens zijn natuur
zedelijken toestand, met ingelaschte-kundige
plaatsen uit dichters; er zijn slechts twee fragmenten van over. Een werk dat hem toegeschre.
ven wordt exit µouatxwv dycuvcov, waarin zeker ook
de van hem afkomstige berigten omtrent onderwijs in voor kwamen, was waarschijnlijk slechts
een deel van dat groote werk. Eene beschrijving
van Griekenland in iamben uvaypa s
waarvan nog 150 verzen bestaan, is zeker onecht.

Zijne door Cicero (TUSC. 1, 10, 21. 11, 24. 18,
41. 22, 51. 31, 77.) geprezen philosophische
schriften zijn verloren gegaan.
Di ee , Díxr^, de godin der geregtigheid,
dochter van Zeus en Themis, een der Horen
(HESIOD. THEOG . 90 3 .), beschermster van het regt en
de regtbanken. Zoo een regter het regt schendt,
klaagt zij hem voor den troon van Zeus aan,
wiens bijzitster (ïtcpzlpo;) Zij is (HESIOD. OP. ET D.
256 . soi'u. o. C. 1377.). Daar zij door hare bemoeijingen geregtigheid, vrede en rust aanbrengt,
heeten hare zusters bij Hesiodus E u n o m i a en
Irene en hare dochter hij Pindarus (PYTH. 8, 1.)
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H es y c h i a. Bij de treurspeldichters treedt zij het een plebejer (Liv. 7, 17, 22.). 'Tegen het
einde van de republiek had men in 120 jaren
geen dictator gehad, toen Sulla tot dictator
perpetuus benoemd werd. Ook Caesar nam deze
waardigheid aan, doch Antonius schafte haar door
eene wet voor altijd af (Cie . PHIL . 1, 1, 13.).
Augustus wees haar dan ook van le hand, en zij
werd nimmer hersteld (,SUET. OCT. 53.).
Dictator Latinus heette het hoofd van
het latijnsch verbond, die in de plaats der albaansche koningen gekomen was. Het is evenwel niet
uitgemaakt, of de albaansche dictator tevens dictator van geheel Latium was, dan of de hegemonie
onder de verschillende dictatoren in Latium afwisselde. De werkzaamheden van dezen voorzitter van het verbond, bestonden voornamelijk in
de leiding der bondsvergaderingen, de bezorging der
feriae Latinae, in verrigtingen van opperpriester enz.
Dictator munieipiilis. In verscheiden
steden van Latium voerde de hoogste overheid
(gewoonlijk duumviri geheeten) den titel van dictator, welke naam van de afschaffing van het koningschap tot in de laatste tijden in zwang bleef.
Deze dictator municipalis, die in Lanuvium, Arieia, Caere, Nomentum, Fidenum voorkomt, had
op verre na niet de magt van den romeinschen
dictator, doch verschilde alleen hierin van de
duuinviri, dat hij die bezigheden alleen verrigtte,
die in andere steden door twee werden waargenomen, z. duumviri.
Dicte, z. Creta.
L)ictynna, llietynnaeum, z. Britomartis en Creta.
Dictys, L1íxtuy, 1) z. Perseus. — 2) D.
C r e t e n s is, uit Gnossus op Creta, vermeende
wapenbroeder van Idomeneus in den trojaanschen
oorlog en schrijver van een dagboek over de gebeurtenisser. van dien krijg, hetwelk, op palmb.laden in het phoenicisch geschreven, met hem in

niet de Erinyen vereenigd op als eene onbuigzame, streng straffende godin, die den booswicht het
zwaard in de borst stoot en de straf, al is het
dan ook laat, over zijn huis brengt (AESCH. CHOëPH.
639, 974.). Zij heeft den bijnaam A s t r a e a,
sterremaagd; als zoodanig leefde zij in de gouden
eeuw op aarde, doch in de ijzeren ging zij het
laatst van de goden (OVID. MET . 1, 150.) naar
den hemel. Daar schittert zij als sterrebeeld in
den dierenriem onder den naam van maagd.
Dietamnuann., stad op Creta, z. D i c ty n n a e Urn.
Dictator, zelden magister populi en nog zeldzamer praetor maximus geheeten. Deze buitengewone overheid werd 9 jaren na het verdrijven der
koningen, in 501 v. C. voor 't eerst en later meer
gekozen. Dit gebeurde in moeilijke om--malen
standigheden, zoowel bij binnenlandsche onlusten
(Lrv. 2, 38 en v.), als bij buitenlandsche gevaren
(aid. 8, 12.). Ook werden soms dictators benoemd
voor het bevelhebberschap in den oorlog, zonder
burgerlijk gezag, of soms de zoodanigen, die in
't geheel geen imperium hadden, maar slechts een
voorbijgaande taak vervulden, b. v. om den jaarspijker in den tempel van Capitolinus te slaan (dic.
clavi figendi causa), de comitia te houden, (diet.
comitiorum fiabendorum causa), den census en inzonderheid de benoeming tot senatoren te verrigten, openbare spelen te vieren, godsdienstige plegtigheden te volvoeren (b. v. dict. feriarwn Latinarum causa), buitengewone regtsgedingen (quaestio)
in te stellen enz. Oorspronklijk had de dictator
de geheele koninklijke magt, ja zelfs zonder provocatie, en dus onbeperkt, wat later veranderd
werd. De aanwezige consuls en andere overheden
moesten, behalve de volkstribunen, hun ambt neder leggen, doch aanvaardden het weder, wanneer de
dictator aftrad. Behalve het onbeperkt opperbevel
in den oorlog, had de dictator, dien in geval van
nood het roer van staat in handen was gegeven,
de hoogste regtsmagt, eerst zonder provocatie,
zooals reeds gezegd is. Om alle misbruik van
deze hoogste magt, dat echter bijna nooit voorkomt, te keeren, had men bepaald, dat het dictatorschap hoogstens 6 maanden zou duren, en het
gebruik wilde, dat de dictator ook binnen dien tijd
aftrad, zoodra hij zijne bediening verrigt had.
Ook had de dictator geene vrije beschikking over
de financiën. Van de uiterlijke teekenen van
waardigheid had hij behalve de se/la curulis en de
praetexta, 24 lictors met fasces en bijlen. De benoeming van een dictator ging niet uit van het
volk, maar van den senaat, die bij den drang der
omstandigheden tot het kiezen van een dictator
besloot en aan den consul opdroeg om den, door
den senaat aangewezen persoon tot dictator te
maken (dicere, zelden crease, facere). Op deze
wijze wordt de benoeming op de meeste plaatsen
voorgesteld (b. V . LIV. 7, 3 6, 21, 26. 8, 15 en
V. 9, 7.), en zoo op sommige plaatsen slechts de
consul als de keuze doende genoemd wordt, dan
is van het S. C. als iets dat van zelf spreekt geen
gewag gemaakt. Als bij uitzondering konden ook
de krijgstribunen consulari potestate dictators benoemen; praetors en interreges evenwel konden dat
niet. De dictator koos zich na zijne benoeming een
magister equitum tot helper en bij voorkomende
gelegenheden tot plaatsvervanger. — In den beginne was ook het dictatorschap slechts voor patriciërs toeganklijk, voor 't eerst in 356 v. C. was
;

zijne geboorteplaats zou begraven zijn. Daar zou
het ten tijde van keizer Nero, nadat .zijn graf door
eerie aardbeving geopend was, in een boden doos
gevonden zijn; waarschijnlijk is het door een zekeren Praxis of Eupraxidas van dien tijd ver
keizer ter hand gesteld. Het-vardigen
werk baarde opzien en werd door een zekeren
Septimius op het einde der 3. of het begin der 4.
eeuw in het latijn vertaald en later meermalen
geraadpleegd, inzonderheid door de latere Byzantijnen, doch ook door de middel.eeuwsche dichters,
die oude stoffen behandelden, totdat het in de 15.
eeuw plotseling weder verdween. De thans nog
bestaande latijnsche bewerking de bello Trojano
schijnt een zeer getrouwe vertaling te zijn.

^tóax&Xiov, z. opvoeding, grieks c li e, B.

Didascalia, &óc axuA(u, heet 1) ,gewoonlijk
een openbaar gedenkteeken, eene tafel, of ook een
geschrift, waarin over de opvoering van tooneelstukken, zoowel van blij- als van treurspelen, berigt werd
gegeven, waarbij de dichter, de tijd en plaats der
vertooning, de mededingende dichters en de bijval,
dien de stukken behaald hadden, naauwkeurig opgegeven en vermeld waren. Het waren alzoo
critische verzamelingen van de opgevoerde stukken, korte tooneelrecensiën, van &&i xscv, namelijk
p7µ2, docere fabulant, eene uitdrukking, die be-

teekent een stuk ter vertooning voorbereiden en
gereed maken. Deze opgaven waren te Athene
meestal vervat in tafels, die hare plaats in het

Didii-^-Dies.
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theater behielden. Van deze openbare gedenk wegens zijne onvermoeide werkzaamheid als schrijwerden later afschriften gemaakt, hun-tekn ver den bijnaam xaXxMepo;. Men schrijft hem
inhoud naar tijdorde gerangschikt, door de verza- 3500 werken toe. Inzonderheid schreef hij talmelaars in afzonderlijke werken met aanteekeningen en ophelderingen bijeengevoegd en heet
insgelijks bc^acmaX ac. Aristoteles zou het-ten
eerst en op zijn voetspoor Dicaearchus (z. a.),
zulk eene verzameling gemaakt hebben. Hen
volgden alexandrijnsche geleerden, zooals Callimachus, Aristophanes, van Byzantium, Aristarchus en a., van wier helaas ! verloren gegane schriften, de karige berigten der grammatici
en scholiasten, die wij in de argumenten voor de
afzonderlijke treur- en blijspelen vinden, een uit
zijn. Dergelijke opgaven, b. v. van Attius,-vloeis
had men ook bij de Romeinen, gelijk men zien
kan uit de korte berigten voor de stukken van
Terentius, waarin men vermeld vindt de tijd der
vertooning, de componisten der cantica en de namen der personen van de hoofdrollen. — 2) Beteekent a. zooveel als de vertoonde stukken zelve.
Uidi , een aanzienlijk plebejisch geslacht te
Rome. -- 1) T. D i d i u s als praetor met het bestuur van Macedonië belast (cie. Pis. 25, 61.),
overwon de Scordiscen waarschijnlijk in 't jaar

100 v. C. Twee jaren later werd hij consul en
verkreeg als proconsul in 97 Spanje tot provincie,
waar hij de Celtiberiërs versloeg. Hij sneuvelde
in den marsischen oorlog ( VELLEJ . 2, 16.). — 2)
C. D i d i u s diende als legaat onder Caesar (46)
tegen den jongen Pompeus in Spanje, waar hij
gelukkig tegen hem streed, maar in een gevecht
sneuvelde (cAES. B . RISP . 37, 40.).
•)ido, of E l i s a, E l i s s a, "EX.caaa, phoenicische prinses, stichtster van Carthago. Zij was
de dochter van den tyrischen koning Mutgo (of
Belus of Agenor), zuster van Pygmalion, die zijn
vader in de regering opvolgde. Zij trouwde met
haren oom Acerbas (of met Sichaeus, vrna . AEN .
1, 343.) een priester van Hercules. Toen Pygrnalion, uit hebzucht naar de schatten van Acerbas, hem vermoord had, vlugtte Dido door een
groot aantal Tyriërs vergezeld, met hare rijk
landde eerst op Cyprus.-domen,vrz
Van d aar bereikte zij na een voorspoedigen togt
de . kust. van Africa; hier kocht zij van koning
Iarbas zoo veel land, als met een ossenhuid kon
bedekt worden, doch zij sneed dien in zeer smalle
repen en omspande daarmede een aanmerklijke
ruimte, waarop zij den burg (Opa, huid) bouwde. Zoo werd zij de grondlegster van Carthago
(888 v. C.). Spoedig klom de stad tot magt en
bloei, weshalve larbas, om in haar bezit te geraken, de hand van Dido vroeg, terwijl hij in geval
van weigering haar met den oorlog bedreigde.
Om dit huwelijk met den barbaar te ontwijken,
rigtte zij een brandstapel op en doodde zich daar
met een zwaard. Zij werd door de Carthagers
als godin vereerd (JUSTIN . 18, 4-7.). Virgilius
heeft de sage van Dido in zijne Aeneis naar zijn
doel vervormd en haar in den tijd van Aeneas
(z. a.) verplaatst. Bij hem eindigt Dido haar
leven op den brandstapel, omdat de door haar
beminde Aeneas volgens de bepaling van liet
noodlot en op bevel van Jupiter haar heimlijk
verlaat (AEN . 4.).
Uitiyma, ^c Alóuµa, stad in de nabijheid van
Miletus, z. a. en Branchidae.
l)idymus, een der beroemdste grieksche
taalkundigen uit den tijd van Augustus, verkreeg

rijke verhandelingen over Homerus, daarenboven
over Pindarus, Sophocles, Aristophanes en andere
dichters, als ook over de attische redenaars.
AviJPEs=U'TrEp huis,grieksch, l.kol.
Dies, rjµgpa, beteekent zoowel den natuurlijken (naturalis) als den burgerlijken (civilis) dag;
de eerste is de tijd van den opgang tot den ondergang der zon; omgekeerd heet de tijd van den
ondergang tot den opgang der zon, nacht, nox,
mythisch en homerisch (IL. 14. 259.) de bedwingster der goden en menschen, aan wie Jupiter zelf niet gaarne mishaagt. Daarentegen was
de bepaling van den burgerlijken dag, vuy^lrjµbeov bij de Grieken, wijl hij dag en nacht onivatte, bij de ouden zeer verschillend : de Babyloniërs rekenden van den eenen morgen tot den
anderen, de Umbriërs van den eenen middag tot
den anderen, de Grieken van zonsondergang tot
zonsondergang, de Romeinen, zoo als wij, van
middernacht tot middernacht. Bij Homerus, en
verder den geheelen tijd door tot aan het alexandrijnsche tijdvak, komt eene verdeeling van den
dag in uren niet voor; veeleer wordt de tijd bepaald naar den stand van het morgenrood en der
zon, waarbij men wel onderscheid maakte tusschen
een voor- en namiddag (oD. 9, 56 en v.), een
morgen, middag en avond (IL. 21, 111. OD. 7,
288.), •lws of rtpwi, 7rPcu T TJI pct;, LO) rjµap
of µs6rjµ`3pía en aslXrj (zelfs weder verdeeld in
óe(Xri tpw a en a. dq r) of slsXov r j µap. Overigens behielp men zich met een overvloed van benamingen, die meest aan de bezigheden des daag
levens ontleend waren, b. v. ítA"or1s-lijkschen
ti j s cFopds, of 7spl 7 k'1 1 a0u1av d'opcv. Sedert de
uitvinding van den babylonischen tijdmeter of den
zonnewijzer (7t6Xo; of wpoXóycov rjXcaxóv, 6xto4rizcx6v) en van den schaduwwijzer (Yvuwµwv), verdeelde men den dag in 12 uren, die al naar gelang van den tijd des jaars langer of korter waren. De nacht had bij Homerus drie deden (IL.

10, 252 .) : de avondschemering of de aanbrekende
nacht (aztspo5, xvscpa;), het midden van den nacht
(v)xTb; dµoXI6Ç), en het tegen den morgen schemerende gedeelte (r^cl^. ►^c^vxr vbc, IL. 7, 433. verg.
&TT 'lh a' rlths). Later nam men, waarschijnlijk
van krijgsgebruik ontleend, drie nachtwaken (cpuX.a>:at)
aan, elk van 4 uren. -- De burgerlijke dag
der Romeinen had de volgende deden : nox media
en de media nocte, de tijd onmiddellijk na middernacht, galliciniunt, het hanengekraai of het krieken
van den dag, canticinium, de tijd dat de hanen

ophouden te kraaijen, diluculum, de morgenschemer ing, mane, de vroege morgen, ad meridiem,
meridies en de meridie, de tijd even voor of tegen
den middag, de middag zelf en de tijd onmiddellijk
daarna; suprenia, de laatste tijd van den dag tegen
zonsondergang, vespera, de tijd van zonsondergang tot aan de opkomst der avondster, crepusculum, de avondschemering, vervolgens de tijd van
het opsteken van het licht, prima face of luminibus accensis; concubium, de tijd van het naar bed
gaan, intempesta nox, het holle van den nacht,
waarvan de tijd niet verdeeld werd, en dan weer
ad mediam noctein en media nox. Eene eigenlijke
verdeeling in uren komt ook bij hen eerst voor
na het openbaar gebruik van den zonnenwijzer
(llorologiurn solarium of solarium descr iptuuin) door
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L. Papirius Cursor in 291 v. C. na den oorlog
met Pyrrhus naar Rome gebragt, en van het
wateruurwerk (solarium ex aqua) door den censor
L. Philippus (164 v. C.) en Scipio Nasica ingevoerd (in 't jaar 159 v. C. ook voor den nacht
gebruikt, z. clepsydra). Sedert werd de nacht,
ten tijde van de dag- en nachtevening, van 6 uur
'S avonds tot 6 uur in den morgen, de dag van
6 uur in den morgen tot 6 uur 's avonds gereend. De nacht bestond uit 4 vigiliae, elk van
3 uren; ook telde men den nacht wel bij uren.
I)e uren waren echter natuurlijkerwijze al naar
het lengen of korten der dagen, korter of langer,
alleen moest de zesde ure van den dag altijd
middag (12 uur) blijven, en de zesde van den
nacht middernacht, zoodat men van dat punt een
vasten uitgang heeft ter nadere berekening van
den tijd. — Volgens verschillende bestemming
waren de dagen verschillend verdeeld : voor de
r e g t s p1 e g i n g in dies fasti en nefasti, op welke
de praetor fari (namelijk de drie woorden: do,
dito, addico), d. i. regt spreken mogt of niet; op
sommige daarvan mogten ook comitia gehouden
worden, doch niet op allen. Jaarlijks waren er
38 regtmatige dies fasti, zij waren in den romein schen calender met F. aangeduid. Behalve deze
waren er nog gemengde (intercisi dies) die half
fasti, half nefasti waren, zoodat de praetor daarop
slechts gedurende eenige uren regt mogt spreken,
in ht geheele jaar 6.5. Oorspronklijk waren dies
nefasti slechts de zoodanige waarop regtszittingen
noch comitia mogten gehouden worden, en had(len met de godsdienst niets gemeen; later echter
werden zij meest voor godsdienstige verrigtingen
gebruikt. In dit opzigt verdeelde men anders de
dagen in dies festi, profesti en intercisi, de profesti
waren bestemd voor het waarnemen van burgerlijke bedrijven, de intercisi gemengd. I)e dies
profesti waren deels dies fasti of comitiales, d. i.
dagen waarop comitia gehouden werden, deels
dies comperendini, waarop een regtszaak mogt ver
deels dies stati, vastgesteld voor-dagworen,

regtsgedingen tusschen ronieinsche burgers en
vreemdelingen, deels eindelijk proeliales, dagen
waarop het beginnen van een oorlog uit een godsdienstig oogpunt niet verboden was.
Diespiter, z. Jupiter onder Zeus.
Y)iffarreatio was de plegtige ontbinding
van een huwelijk dat door confarreatio gesloten
was. De tegenwoordigheid van priesters werd
vereischt, wijl er offers verrigt werden, even als
bij de confarreatio, doch in tegenovergestelden zin,
z. divortium.
lDigentia, beek in Latium, ontspringt op
den berg Lucretilis en valt in den Anio; tegenw.
heet zij Licenza en is door Horatius (EP. 1, 16,
12. en 1, 18, 104.), voorbij wiens landgoed zij
zich kronkelde, als zeer koel bekend.
Diglti, Sc. 1 d a e i, z. Dactyli.
Digittus, S., diende onder den ouden P.
Scipio, door wien hij wegens betoonde dapperheid
bij de inneming van Nieuw -Carthago (210 v. C.)
niet een muurkrans beloond werd (Liu. 26, 48.).
Waarschijnlijk werd hij in 209 praetor in Spanje,
doch streed daar niet gelukkig (riv. 34, 43. 35,
1 en v.). Later was hij gezant in Macedonië

Atï roXca,4c,r6XcaofBoucpóvca,Tá,atheensch
feest, op den 14. van Scirophorion ter eere van
Zeus, als medebeschermer van den burg Z. roXuó;)
gevierd. Bij het offer, dat in een stier bestond,
werd zinnebeeldig de heiligheid van den bouwstier
voorgesteld. De priester die den stier velde (Ç3o►u
póvos) moest, zoodra hij den doodlijken slag had
toegebragt, de vlugt nemen, en in zijne plaats
werd de bijl teregt gesteld, die men aan de vervloeking prijs gaf door haar in zee te werpen. De
huid van den stier, wiens dood men daardoor
regtvaardigde, dat hij van het heilige offerkoren op
het altaar gevreten had, werd opgestopt en het
zoo herstelde dier voor een ploeg gespannen,

OtxaaTa1 xaTá -i N ous, of -rt dp
ccxovra

(vroeger 30 in getal, doch onder den archont
Euclides tot 40 gebragt, waarschijnlijk om den
haatlijken naam rotazov za), gemeenteregters, waar
een door het lot gekozen overheid (als-schijnlk
ápyx wordt zij door DEMOSTH. IN TIMOCRAT. P.
735, 10. vermeld, en was als zoodanig ook aan
het doen van verantwoording, z►Sl►un, onderworpen).
Wat hunne bevoegdheid betreft, als zelfstandige
regters konden zij slechts beslissen in onbedui-•
dende private zaken (b. v. óíxas aixka. en Ptacwv),
over een niet hooger bedrag dan 10 drachmen;
gewigtiger zaken moesten zij aan de diaeteten of
heliasten ter beslissing overgeven. Of zij in zulke
gevallen de leiding der zaken en het voorzitterschap bij de regtbanken hadden, zoodanig dat zij
bij de demen van het platte land in de plaats der
thesmotheten traden, is twijfelachtig. Demosthenes
(op m. p.) stelt ze voor als een weinig beteekenendo
bevoegde raagt, waaraan slechts mingegoeden deel
namen; ook kan men niet met zekerheid beslissen, of hunne jurisdictie zich bepaalde tot de
landlijke demen of dat zij ook in de stad de
regtspraak hadden over de gemelde onbeduidende
zaken. Het eerste is het waarschijnlijkst.
e x a a T p c o v, beteekent, even als ons geregtshof, zoowel het gebouw waar de regters zitting
houden, als het daar vergaderde collegie van regters. Het aantal geregtshoven te Athene is moeilijk te bepalen. Behalve den Areopagus en de

geregtshoven der Epheten (z. die art.), die uitsluitend oordeelden in zaken van doodslag en moord,
was er nog een niet gering aantal regtbanken der
Heliasten. De belangrijkste onder deze was de
riXcata, insgelijks zoowel de naam voor het locaal
als de regters, en ook wel de algemeene naam
voor al de regters der heliasten-regtbanken. Bij
voorkeur werden hier waarschijnlijk de regtsgedingen gevoerd, die tot de bevoegdheid der thesmotheten behoorden (z. ó(py, ours;). In het Odeum
('S),casiov) was in 't bijzonder de archont voorzitter,
in het Lyceum (Auxscov), vroeger ten minste, de polemarch, in het Parabystum (Ilapápuarov) de elfmannen.
0 c x a a T c x ó v, CJ.tcya' S amo:taTCxós, ook Tpcwpokovv
rja,! aWTtxóv, de soldij voor de regters ingevoerd door
Pericles. Eerst bedroeg zij een obool voor eiken
regtsdag. Later werd zij waarschijnlijk in 423 v.
C., door Cleon van een tot 3 obolen verhoogd,
daar het berigt van eene voorafgaande verhooging
tot 2 obolen waarschijnlijk op een misverstand berust. Tot dekking der zeer aanzienlijke kosten
(naar eene oppervlakkige en niet geheel naauwkeurige berekening bedroeg de gezamenlijke soldij
(LIV. 41, 22.).
Dii inagni, minores, indigetes, se- der regters 150 talenten) dienden vooreerst zeker
lecti, semones, peregrini, z. Co n s e n- de prytaniën (z. a.), vervolgens de overige staatsinkomsten. De soldij werd uitbetaald door do
tes dii.

i

t - indymene.

0,àiacteten en wel na elke regtszitting. Ieder regter ontving bij het binnenkomen in het geregtshof
een tafeltje, hetwelk hij na de zitting tegen ontvangst van zijn loon moest inwisselen.
11 í x rl, het regt, de geregtigheid. Als godheid
gepersonifieerd, de eeuwig beschikkende magt, die
over de daden der menschen rigt en hun belooning of straf toedeelt, de oorsprong van alle regt,
van wie de eeuwige, ongeschreven wetten (ypc pot
v6µot) uitgaan. • („ Dice en Nemesis, de beide
zuiverste godsbegrippen der oudheid, waaraan de
eenvoudig verheven zin der Grieken de gansche
wereldregering knoopte." W. v. HUMBOLDT op
AESCH. AGAM . p. III.). Hieruit vloeijeu dan ver
verdere beteekenissen des woords, ge--volgensd
regt en dag des geregts, en als middel tot herstelling van den geschonden toestand des regts, de
boete, de straf. Maar ook het regtsgeding zelf
en voornamelijk de aanklagt (actio), die immers
ook ten doel heeft om een gedaan onregt te ver
heet hetzij de schending van het regt-efn,
van bijzonderen (zoodat een enkel persoon onregt
had geleden), hetzij van openbaren aard was. De
weg, dien men daarbij volgen moest (wij hebben
uitsluitend den atheenschen regtshandel voor
oogen), was deze : de aanklager (ó ócxaaáµwo;)
moest zich onder een bepaald formulier tot de
daarvoor aangewezen overheid (rjYtµwv) wenden,
met opgave der aanklagt (iTxXrlµa) en met verzoek
van verwijzing naar het geregt, dat tusschen den
den beklaagde (^ixaal^sis) moest oordeeklager
len. Hoewel nu de 6(xat in de opgegeven verdere
beteekenis, in vele opzigten kunnen onderscheiden
worden, bestaat toch het voornaamste onderscheid
voor het atheensche regt in het verschil van het
onderwerp der aanklagt (€ 'xArl u.a). Dit kon namelijk betrekking hebben 1) op de beleediging van
liet regt of het belang van een enkel persoon; 2)
op de beleediging van het regt der geheele maatschappij of van den staat, regtstreeks, b. v. door
een aanslag op den bestaanden regeringsvorm, of
zijdelings, door het plegen van een misdaad, b. v.
een moord, die wel regtstreeks een enkel persoon
geldt, maar in hare gevolgen toch de veiligheid
der maatschappij bedreigt. De eerste (de private
aanklagt) heet c1tuv í&o, &xîl laía, 6ixrl in engeren
zin ; de laatste (de openbare aanklagt), die altijd
een misdrijf tot onderwerp heeft, d lwv rlµócco;,
níx1 rl µoaía, ypxcp (verg. ook y p a y rl ). Ver schillende kenmerken van beide aanklagten zijn:
1) eene óíxí (natuurlijk in engeren zin) kan slechts
door den beleedigden persoon zelven (of voor hem
door zijn x►ópto;) gedaan worden, openbare aan
(uitgezonderd de cpovtxrl, die slechts door-klagten
de bloedverwanten van den gedoode of gewonde, of
is het een slaaf door zijnen heer kunnen ingesteld
worden) door iederen burger die in het volle bezit is
van zijne regten (ó Ç3ov>t6µzvos, ot z^ rtv). 2)
Bij private aanklagten valt, op enkele uitzonderingen na, de boete of de betwiste zaak uitsluitend
aan de winnende partij ten deel (uitzonderingen
z. onder &QoóXis en & atpEazws biz ), behalve dat bij sommige aanklagten, b. v. xXozrjy en
)zu oµapTVpcwv, de veroordeeling atimie ten gevolge had en het den regters daarenboven vrij
stond, er nog een 7rpoa Tíµriµa (z. a.) bij te voegen,
b. v. bij de &xrl xXotrjs, gevangenisstraf. (I)it heeft
plaats bij zulke aanklagten, die, daar zij behalve
de beleediging van bijzondere personen ook een
misdrijf bevatten, in dit opzigt de openbare aan-
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klagten eenigzins nabij komen.). Bij de openbare
aanklagten vervalt de straf, op weinige uitzonde.
ringen na, geheel of gedeeltelijk aan den staat,
daar deze niet alleen de bijzondere personen hun
regt helpt handhaven, maar ook door straffen de
maatschappij tegen de aanslagen van enkelen
zoekt te beveiligen. 3) Bij private aanklagten
worden prytaniën (z. a.) gestort, bij openbare niet.
Bij deze daarentegen, uitgezonderd de 'p. xwax
aawy (z. a.), wordt de aanklager, zoo bij bij de
stemming geen vijfde deel der stemmen voor zich
had of voor de regterlijke beslissing de zaak liet
varen, ('t welk in private zaken steeds geoorloofd
was), met eene boete van 1000 drachmen gestraft
en verliest het regt, om weder als aanklager in
dergelijke zaken op te treden. — Naar het onder
worden de díxat-werpdanklgtèyxXµ,
ook nog verdeeld in 6. tpós Ttva en 6. xacrá Ttvo;.
De eerste bevatten die klagten, waarin het eenvoudig om een betwist voorwerp te doen is (zaak
als ook zulke persoonlijke aan -lijkeangt),
gevolg zijn van het niet ver--klagten,dih
vullen eener verpligting die uit eene verbindtenis
voortvloeide. De 6ixat xaTc rtvo; zijn tegen hein
gerigt, die zijn pligt door een misdrijf heeft overtreden, b. v. de íxrl xXo;cr & aixíay, 6. fLsvSoµa;rruptwv enz. Zij bevatten alzoo in 't algemeen
zulke privaat-aanklagten, waarbij tegen den beklaagde, behalve de vervulling zijner verpligting
jegens den aanklager, ook nog een boete voor
den staat kon geeischt worden. (Z. verder ypupl
en de afzonderlijke vormen der openbare aanklagi, sc,ayyzXía, 9vóat^ts.,
ten 6GxCµaóía, Eutvva, &7raywy,
(p 7Yl acs, (pá, u (pr1Yrl 6 Ls , Wipoio }ár1).
Dilatvo, verdaging van een proces in den
uitgebreidsten zin, die door den regter om ziekte,
afwezigheid van getuigen, gebrek aan bewijzen
kon toegestaan worden. Bijzondere soorten der
dilatio, waren ampliatio en comperendinatio (z.
die art.).
Dinarclaus, z1aívapxo;, zoon van Sostratus
uit Corinthe, geboren 361 v. C., hield zich meestal
te Athene op voor de beoefening der welsprekendheid
en daar hij als vreemdeling niet zelf als redenaar
mogt optreden, wijdde hij zich vooral aan het opstellen
van redevoeringen. voor anderen, wat hem aanzienlijke voordeelen opleverde. In zijne politieke
rigting was hij een aanhanger van Antipater en
Cassander en werkte ook de opneming van Harpalus tegen, toen Antipater diens uitlevering eischte.
Reeds vroeg verbond hij zich met Demetrius
Phalereus, waardoor hij de gevolgen van diens
val niet kon ontgaan en in 307 v. C. in ballingschap ging. Tot aan het jaar 292, toen hij door
tusschenkomst van zijn leermeester Theophrastus
teruggeroepen werd, leefde hij te Chalcis op
Euboea. Nog in hoogen ouderdom had hij een
proces met een zekeren Proxenus, die hem van
zijn vermogen beroofd had. Na den dood van
zijn beschermer Antipater, liet Polysperchon den
70jarigen grijsaard ter dood brengen. In den
alexandrijnschen canon is hij als de tiende attisehe
redenaar opgenomen; hij volgde Demosthenes na,
doch hij evenaarde hem noch in kracht noch in
helderheid, weshalve hij rlµoaD^vrl; ó xpíWcvo-,
(de gortige D.) heette. Van de 64 redevoeringen, die de ouden van hem kenden, bezitten wij
slechts 3: tegen Demosthenes (zeker niet echt),
tegen Aristogiton en tegen Philocles.
Dindyméné, z. Rhea Cybele.
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2) Heros in Megara, ter wiens eere de megarische
Dio:dymuite, alv6vµov, berg op het schier 2)
waarop de stad Cyzicus-eilandPropts, jongelingen het feest QcóxXsta vierden, dewijl hij
lag, met een heiligdom van Cybele, dat reeds door eens in een gevecht een geliefden jongeling met
de Argonauten gesticht was (APOLL, RH. 1, 985.).- opoffering van zijn eigen leven gered had (PLUT.
2) Gebergte op de grenzen van Phrygië en THES. 10.). -- 3) Vorst in Eleusis z. D e m e t e r, 2. kol.
Galatië, ten N. van de stad Pessinus, ook aan m. -- 4) Dichter der oude attische comoedie, waar
Cybele geheiligd.
uit Phlius, van wien 3 of 4 titels van stukken-schijnlk
bekend zijn. — 5) Syracuser, die in den peloponIJiino, z. Gorgo.
Dino, ivmv, tijdgenoot van Philippus van nesischen oorlog zich aan een barbaarsche behanMacedonië, schrijver eener verloren geschiedenis deling der gevangen Atheners schuldig maakte.
van Perzië, t& flepatxá. Plutarchus maakte er Daarna vervaardigde hij een wetboek en legde
een vlijtig gebruik van voor de geschiedenis van den grondslag tot een democratische staatsregeArtaxerxes (z. ARTAX. 1, 10, 19, 22. NEP. CON. 5.). ling, waarbij hij.. bepaalde, dat om de staatsambten
Dinoeruttes, z. beeldhouwers, 7 kol. b. geloot zou worden (413 en 41.2). Na een ongelukkigen oorlog tegen de Carthagers (4(Y9) werd'
Dinolochus, AscvóXoyoc, z. E p i c h a r m us.
Iio Chrysostómns Coceejánus ge- hij door zijn tegenstander Hermocrates ten val geboren te Prusa in Bithynië, uit een aanzienlijk bragt en ging in ballingschap. Ten gevolge van
geslacht, met zorg opgevoed, legde zich eerst op het overtreden eener door hem zelven gemaakte
rhetorische, later op philosophische studiën toe, wetsbepaling, zou hij door eigen hand zijn omgewaarin hij de leer der stoïcijnen was toegedaan. komen (DIO. 13, 19-33.). -- 6) Dio d es van
Onder Domitianus hield hij zich een korten tijd te Carystus op Euboea, beroemd arts, nog tijdgenoot
Rome op, werd echter spoedig door hem uit de van Aristoteles. Van zijne schriften, die dikwijls
stad verdreven, doorkruiste daarop de Donau- door Galenus en Plinius aangehaald worden, zijn
landen van het romeinsche rijk, en keerde bij de slechts brokstukken over.
troonsbeklimming van zijn vriend Coccejus Nerva
Dio eletianus, C. Aurelius V a l e r i u s,
(vandaar zijn bijnaam Coccejanus) naar Rome regeerde over het romeinsche rijk van 284-305.
terug, waar hij bij hem en zijnen opvolger Tra - Naar zijne geboortestad Dioclea in Dalmatië,
janus in hooge eer stond. Na een kort verblijf heette hij eigenlijk Diodes, was van lage afkomst
in zijne geboortestad (100 n. C.) keerde hij naar en klom van gemeen soldaat onder Probus opRome terug en stierf daar, onzeker wanneer. Zijne tot stadhouder van Mysië, totdat hij den 17. Sept.
nog bestaande uitstekende redevoeringen (80 in 284 door het leger tot keizer uitgeroepen werd..
getal), eigenlijk meer verhandelingen uit het ge- Na zijne mededingers en tegenstanders overwonbied van wijsbegeerte en zedekunde, zijn met veel nen te hebben, die hij met zachtheid behandelde n
smaak en in een zuivere taal geschreven. -- Zijn en na het bedwingen der Bogouden in Gallië, nare:
hij Maximianus als medehelper in de regering aan
kleinzoon
Dio Cassius Coccejanus, geboren te en benoemde hem in 286 tot augustus. Zoo geNicaea in 155 n. C. stamde af van eene senato- lukte het hem, door zijne medewerking de vijan-.
rische familie en ontving een zorgvuldige opvoe- den op de W. grenzen van het rijk te overwinding. Op rijperen leeftijd trad hij (186-190) te nen, terwijl hij zelf in het 0. de Perzen tot den
Rome als redenaar op, werd senator, later praetor vrede noodzaakte. Ook vereenigde hij Dacië wc(194), en bestuurde onder Macrinus (218) Per- der met het rijk. Beide vorsten namen in 291
gamum. Later bekleedde hij het consulaat, be- nog 2 mederegenten aan, Constantius en Galerius,
stuurde achtereenvolgens Africa, Dalmatië en en verdeelden het rijk onder elkander, ofschoon
Pannonië en bragt de laatste jaren zijns levens in Diocletianus de opperheerschappij aan zich hield.
Campanië door, nadat hij met moeite door mede In 297 bedwong hij een opstand in Aegypte entoorn der-werkingvaAlxdSerusn strafte de Aegyptenaren streng, terwijl Galerius
praetorianen ontkomen was, die hij door zijne na een eerst ongelukkigen veldtogt, in een tweestrenge tucht verbitterd had. Door een droomge- den de Perzen versloeg en hen tot een voor de
zigt daartoe opgewekt, ondernam hij de zamen - Romeinen voordeeligen vrede noodzaakte. Te gestelling eener romeinsche geschiedenis van de lijker tijd legde Diocletianus ter beveiliging der
stichting der stad af en besteedde aan dien arbeid oostelijke provinciën vestingen aan. Om het feest
22 jaren. Zij bevatte 80 boeken in tientallen af- zijner 20jarige regering te vieren, begaf hij zich
gedeeld, en was zoo bewerkt, dat hij de gebeurte- naar Rome, doch haalde zich door zijne gierigheid
nissen van zijn tijd het uitvoerigst behandelde (Dro den haat des volks op den hals, weshalve hij decASS. 72, 18.). Daarvan bestaan nog boek 37-54, stad, die h` over 't geheel niet liefhad, weder
en van de overigen meer of min uitvoerige brok verliet, om weder naar zijne gewone residentie
vervolg tot op Constantijn den G.-stuken;h Nicomedië te gaan, 304. Eene zware ziekte die
is natuurlijk van lateren tijd, waarschijnlijk van hem op reis overviel, ligchaamlijke (volgens Chriseen Christen. Zijn taal en stijl is zuiver, dikwijls ten- schrijvers ook geestlijke) zwakheid bragten
welsprekend, hier en daar echter ook zwaarmoe- zijn reeds lang gekoesterd plan, om afstand te doen,
dig, de stof is met naauwgezetheid en waarheids- tot rijpheid. I3ij deed dit den 1. Mei 305 te Niliefde behandeld ; hij schijnt vooral Polybins zich comedië, liet de regering aan zijne oude en twee
als model voorgesteld te hebben, dien hij in de nieuw benoemde mederegenten over, en trok zich
beoordeeling der gebeurtenissen en hare oorzaken terug op zijn langoed bij Salonae in Dalmatië,
navolgt, zonder hem echter te kunnen nabij waar hij zich vooral met tuinbouw bezig hield en
stierf in 313. Zoo zeer als zijne mederegenten
komen.
J1i0eles, Gtoixl,ij-„ 1) zoon van Orsilochus, hem, ook nog na zijn afstand van den troon, eer
weinig achtten en beminden hem de-den,zo
kleinzoon van Alpheus, beheerscher van Phere in
Messenië wiens zonen Cretho en Orsilochus mee Christen- schrijvers, die de vervolgingen der Chrisnaar Troje trokken (HOM, OD. 3, 488. JL► 5, 541.).- tenen niet konden vergeten welke op aansporing
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van Galerius op zijn last hadden plaats gehad; ook
de heidensche schrijvers berispten zijn oostersche
.,rots en pracht bij pl-egtige gelegenheden, en het
volk beklaagde zich over den druk der belastingen die onder zijn bestuur aanzienlijk werden opgevoerd.
Diodórus , Oe66wpoc, 1) met den bijnaam
-c r o n u s, uit Iasus in Carib, een volgeling der
megarisehe wijsgeei ge school, leefde aan het hof
van Ptolemaeus Sotér en was beroemd als dialecticus. -- 2) D. uit Tyrus, een peripatetisch wijs geer, leerling en opvolger van Critolaus en het
zesde hoofd van de school van Aristoteles. — 3)
Met den bijnaam S i c u l u s, ó It Xtth rrls, uit Agyrium op Sicilië, leefde onder Julius Caesar en
Augustus. Van zijn levensloop weten wij alleen
dat hij, om het tooncel der geschiedkundige gebeurtenissen te leeren kennen., verre reizen onder,nam, en dat hij zich gedeeltelijk te Rome ophield
(DIOD . 1, 4.). In een wel geordend overzigt wilde
hij de reeds verkregen historische kennis in een
algemeene geschiedenis bijeenvoegen. Gebruik
makende van de hulpmiddelen, die Rome hem
bood, schreef hij in 30 jaren de Xco rjx i ropcvA in 40 boeken, die de geschiedenis van den
mythischen tijd af tot aan het jaar 60 v. C. omvatte. Daarvan zijn bewaard gebleven, boek 1-5,
mythologie en oudste geschiedenis der oostersche
volken en Grieken, en boek 11--20, van de perzische oorlogen (480) tot aan de oorlogen der
opvolgers van Alexander den G. even voor den
slag bij Ipsus (302), en buitendien aanzienlijke
'brokstukken. -- De behandeling is in het mythi-sche deel ethnographisch, later annalistisch, van
daar is de zamenhang slechts uiterlijk, zonder een
diep inzigt in • de oorzaken en gevolgen der gebeurtenissen. In plaats van een scherpe karakterschildering van volken en personen, geeft hij
meestal slechts enkele trekken en zekere eigen
Zonder poëtischer zin huldigt hij-ardighen.
in de mythologie het euhemerismus (z. E u h e m er a s); in de geschiedenis zoekt hij het heerschen
eener rcpóvoca aan te toonen. Zijne geloofwaardigheid
is afhankl jk van de gebruikte bronnen, wier verscheidenheid zelfs niet zelden in taal en stijl doorstraalt, doch die men met geene zekerheid kan
opgeven. Ondanks al deze gebreken blijft zijn werk
voor vele afdeelingen der oude geschiedenis hoofd
vooral in chronologisch opzigt belangrijk.-brone
Hiodotus, LXcó&oros, 1) geschiedschrijver uit
Erythrae, wiens (verloren) dagboeken van Alexander den G. Ty-quepínss ' AÀs clvddpou, door Plutarchus en Diodorus Siculas zijn gebruikt geworden. -- 2) Stoïsch wijsgeer van grootti geleerd heid, ' leeraar van Cicero, namelijk in de dialectica, in wiens huis hij leefde en stierf (59 v. C.)
en dien }lij daarvoor ook tot erfgenaam van zijn
vermogen (100000 sestertiën) maakte . Hoewel
hij op hoogen ouderdom blind werd, bleef hij
toch onafgebroken zijne studiën voortzetten (sic.
TUSC. 5, 39, 113. N. D. 1, 3, 6. Al) ATT . 2, 20, 6.).
DMogénes , . Ato7wrl„ uit Zeus geborene, een
naam die in de oudheid meermalen voorkomt;
de merkwaardigste zijn : 1) D. v a n A p o 11 o n i a
op Creta, ó 'AtoAXw'tclri, volgeling der oudste
zoogenaamde ionische wijsgeerige school, ó puacxó,
geheeten, eenigzins jonger tijdgenoot van Anaxagoras, schrijver van een verloren werk tspl c^ucrEw;,
hetwelk melding maakt van den beroemden
meteoorsteen die bij Aegospotamos neerviel en
,
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,
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dus na 465 v. C. moet vervaardigd zijn. Hid nam
even als Anaximenes de lucht tot grondstof
(dpi) aan, waaruit hij alle verschijnselen in de
natuur, ook de menschlijke ziel afleidde en waaraan hij een levende, denkende en scheppende
kracht toeschreef (cie. N. D. 1. 12, 29.). -- 2) D.
v an B ab y 1 o n, ó Ba^uXwvtos, uit Seleucia aan do
Tigris, stoïsch wijsgeer en leerling van Chrysippus,
van wiens leerstellingen hij weinig afweek. Om
het hoog aanzien waarin hij als hoofd dezer
school stond, werd hij in het beroemde gezant,schap met den academischen wijsgeer Carneades
en den peripatetischen Critolaus, in 156 v. C.,
naar Rome gezonden, wat tevens de eerste gele
dat de Romeinen met de grieksche-genhidwas
wijsbegeerte kennis maakten. In zijne hoofdstudie,
de dialectica, was Carneades weder zijn leerling.
Zijne talrijke schriften over verschillende vakken zijn
alle verloren (did. DE OR. 2, 38, 157 . ACAD . 2,
30, 98. 45, 137. Tusc. 4, 3, 5.), -- 3) D. C y n ic u s, ó Kówv, geboren te Sinope aan den Pontus
Euxinus in Paphlagonië 404 v. C., de beroemdste
der cynische wijsgeeren. Toen zijn vader Ibesias
wegens het maken van valsche munt verdreven
werd, vlugtte de zoon met hem naar Athene, alwaar hij na dringende beden door Antisthenes
(z. a.) als leerling werd aangenomen. Niet alleen
ontwikkelde hij de leer zijns leermeesters met de
meeste gestrengheid, maar vooral in de practische toepassing overschreed hij haar in geen geringe mate.
Vrij te willen zijn van behoeften dreef hij tot het
uiterste en maakte zich daardoor,. hoewel hij juist
naar vrijheid en onafhanklijkheid wilde streven, tot
een slaaf zijner vrijwillige ontbeeringen en zelfbeproevingen. Dikwijls had hij met honger te kampen,
gebruikte de slechtste spijzen, en toch kon hij
geen raauw vleesch verteeren en vroeg in geval
van nood aalmoezen. Over dag slenterde hij zonder schoenen, zonder mantel, met een langen
baard, een stok in de -hand en een knapzak op do
rug, over de straten en pleinen van Athene rond;
des nac:its sliep hij gewoonlijk in de stoa van
Zeus, zoodat hij zich wel eens uitliet, dat de Atheners hem een prachtig verblijf hadden laten bouwen; ook sliep hij wel in een aarden vat of misschien juister in eene hut van klei, welke de
Atheners spottenderwijze een vat (;tikos) noem
een reis naar Aegina, werd hij door-den.Op
zeeroovers genomen en naar Creta gevoerd; toen hij
hier als slaaf zou verkocht worden, vroeg men
hem wat hij kende ? waarop hij antwoordde : menschen te gebieden, en den heraut beval uit te
roepen : of iemand een heer koopen wilde? Xenirdes van Corinthe kocht hem en droeg hem de
opvoeding zijner kinderen op. Sedert leefde hij
'S winters te Athene, des zomers te Corinthe;
daar ontmoette Alexander de G. hem eens in het
Cranéum, van wien hij slechts de gunst verzocht,
dat hij hem een weinig uit de zon zou gaan, waarop
(Ie koning het bekende gezegde zou geuit hebben:
„ ware ik Alexander niet, ik zou wenschen Diogenes te zijn". Plato noemde hem den razenden
Socrates (^. µRevóµsvo5); toen D. eens in Plato's
woning met bemorste voeten over de kostbare tapijten liep en daarbij de opmerking maakte, .dat
hij den hoogmoed van Plato vertrapte, antwoordde
deze, ja, maar met een anderen hoogmoed. Zijn
leer heeft hij niet theoretisch ontwikkeld en vandaar
komt het waarschijnlijk dat hij geen werken heeft
nagelaten; zijn geheele wijsbegeerte bestond in zijne
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levenswijze. Dieper onderzoek verwierp hij, geen 11, 310 en v. Volgens de nahomerische sage,
belang stelde hij in de zedelijke betrekkingen der roofde hij met Ulysses het beeld van Pallas, het
burgerlijke maatschappij (vandaar xoa oioA(2r),
ongevoelig was hij voor familie -banden. Dit is
ook de reden dat zijn leven slechts rijk is aan
anecdoten en geestige of bijtende antwoorden : een
der meest gepaste daaronder is dat, wat hij aan
een tyran gaf op de vraag, uit welk metaal men
standbeelden moest gieten ? uit dat, antwoordde
hij, waaruit de standbeelden van Harmodius en
Aristogiton gegoten werden. Hij stierf te Corinthe, waarschijnlijk op straat, in hoogen ouderdom;
dir en in zijn vaderland werden hem standbeelden opgerigt. — 4) D. van L a ë rt e in Cilicië,
grammaticus, leefde te Athene, waarschijnlijk in
de 2. helft der 2. eeuw n. C., van wien wij een
werk in 10 boeken bezitten: cptXóaopoc ta Lopía
srspl i3íwv, aoTµltwv, xni dc7to9 syp4Twv TCov iv
cptXoaopía au^oxtlr1ia vTwv; wel is het slechts Bene
eenigzins ordelooze compilatie en dikwijls weinig
naauwkeurig en critisch, overigens echter, uitgezonderd zijne voorliefde voor Epicurus, vrij onpartijdig, een hoofdbron voor vele onderwerpen uit
de geschiedenis der oude wijsbegeerte, en vooral
van veel waarde, omdat het talrijke brokstukken
bevat uit werken die overigens verloren zijn. Het
werk was eigenlijk bestemd voor eene geleerde
romeinsche vrouw Arria (z. a). De tekst is waar
-schijnlkamervscht.
0 t o t x t µ ó S xa ra xwµa^, sís xwµns, &tot%t Ea»at sis (x t) xwµcs. Even als het zamenwonen in groote steden de ontwikkeling der
democratie bevorderde, zoo was het afzonderlijk
leven der familiën op hare bezittingen, dat het
onderlinge verkeer van de afzonderlijke leden en
het nader aaneensluiten aan elkander onmooglijk
.maakte, in hooge mate gunstig voor de ontwikkeling der aristocratie. Vandaar dat wij ook
onder de middelen tot herstel der aristocratie ver
vinden, de ontbinding der groote stadsge--meld
meenten en de verdeeling daarvan in kleinere
vereenigingen. Zoo lezen wij bij Xenophon (nnELL.
5, 2, 7.), dat de Lacedaernoniërs na den vrede
van Antalcidas door zulk een dioecismus in Mantinea de aristocratic hersteld en de burgers van
den tyrannischen invloed der demagogen bevrijd
hebben.
Hiomëdes, Oto Li 1 , 1) zoon van Ares en
Cyrene, z. Hercules, 9.). ---2) Zoon van Tydeus was een der Epigonen (z. Adrastus). Na
den togt der Epigonen neemt hij als koning van
Argos, opvolger van zijn grootvader Adrastus, deel
aan den trojaanschen oorlog in gemeenschap met
Zijne trouwe wapenbroeders Sthenelus en Eurya-

ins (z. Adrastus) (Hom. ]L. 2, 559 en v.). Voor
Troje is hij, bij afwezigheid van Achilles, in den
strijd en in den raad de moedigste van allen, die
met onversaagde dapperheid, door Athene onder
onvervaard zich zelfs niet ontziet-steund,
om goden aan te vallen (IL. 5.). Wanneer (IL,
8, 66 en v.) de Grieken in den slag vlugten, geeft
hij door een koenen aanval op Hector den
verloren slag een gunstige wending en wordt
slechts door den bliksem van Zeus, die voor zijne
vooruitsnellende paarden neerschiet, teruggedreven.
IL. 10, 220 en v.,

biedt hij zich

het

eerst aan

voor een nachtlijken verkenningstogt, verlaat met
Ulysses het leger, doodt den trojaanschen verspieder Dolon en overvalt den thracischen koning
I hesus in zijn legerplaats (470 en v.), z. verder

palladium, uit Troje (VIRG. AEN . 2, 163.), terwijl

zij door een onderaardschen gang in den burg
drongen en de wachters dood sloegen. Later
bragt hij het naar Argos, of Demophon ontroofde
het hem bij eene landing in Attica. Na de inneming van Troje keert hij gelukkig naar Argos
terug (ov. 3, 180.). Over zijne verdere lotgevallen bestaan bij de lateren verschillende verhalen.
Toen hij bij zijne tehuiskomst zijne vrouw Aegiale
of Aegialia, (kleindochter van Adrastus) in overspeligen omgang aantrof met Hippolytus of Conietes of Cyllabarus, verliet hij, 't zij vrijwillig,
't zij door het overspelige paar verdreven, het
land en trok naar Aetolië, het vaderland zijns
vaders Tydeus, waar zijn grootvader Oeneus nog
leefde. Deze was door zijn broeder Agrius van
den troon gestooten. Diomedes doodt den zoon
van Agrius, Epopeus, en herstelt zijn grootvader in de regering. (Anderen stellen dezen togt
naar Aetolië tusschen dien der Epigonen en den
trojaanschen oorlog en laten Oeneus meê 'naar
Argos trekken). Op den terugtogt naar Argos
wordt hij door storm naar Italië in liet land der
Dauniërs gedreven; hij ondersteunt koning Daunus
(zoon van Lycaon, broeder van Iapyx en Peucetius) tegen de Messapiërs en tot loon ontvangt hij
des konings dochter Euippe ten huwelijk en tevens de regering over het land. Bij Euippe verwekt hij Diomedes en Amphinomus. Hij sterft in
Daunië of Argos, waarheen hij teruggekeerd was,
of verdwijnt op een der naar hem genoemde
eilanden, hioinedêae insulae, gelegen in de
adriatische zee boven kaap Garganum : dar zou
ook zijn graf zijn. Op de 0. kust van Italië zou
hij verscheiden steden en heiligdommen, vooral
voor Athene, gesticht hebben : Beneventurn, Argos
Hippium (Argyripa, Cerpi) Brundusium en a. De
D i o m e d g i c a m p i in Apulië droegen zijn naam.
In Italië werd hij in vele steden als heros ver
te Argyripa, Metapontuin en a. Ook in-erd,
Griekenland genoot hij die eer. Te Argos werd
op het feest van Athene het schild van Diomedes
in plegtigen optogt met het palladium rondgedragen en zijn beeld in het water van den Inachus
gewasschen. Hij was hier in 't algemeen een
naauw met Athene verbonden wezen, weshalve
hij ook bij Homerus in veel inniger betrekking
tot de olympische goden staat dan eenig andere
held. Verg. IL. 5. — 3) Diomedes, grammaticus, z. grammatici, 4. kol.
Diomédon, ztoµa^Swv, atheensch veldheer in
den peloponnesischen oorlog. In 410 v. C. werd
hij met Leon tot bevelhebber der vloot bij Samos
verkozen; beiden moesten echter bij een opstand
in het leger plaats maken voor Thrasybulus
en Thrasyllus. Na de verwijdering van Alcibiades in 407, was hij een der tien toen verkozen
veldheeren, en een van hen die na de overwinning bij de Arginusen naar Athene terugkeerden
en ter dood werden gebragt (XEN. HELL . 1, 7,
1 en 11.).

Diomus, z. Hercules, f.
0 t to µ o a í n, ' zw oain. Volgens het atheensche
regt moesten bij het aanbrengen van het regtsgeding beide partijen, zoowel de klager als de aan
hunne verklaringen bezweren. Deze-geklad,
eeden heetten &twgoiía en dvrwpoaka (z. ook
regtspleging, atheensche).

Dion--Dionysius.
Dion, iiwv, een adellijk Syraeuser, geboren
408 v. C., zoon van Hipparinus, broeder van
Aristomache, de vrouw van Dionysius, wier dochter Arete hij huwde. Reeds vroeg werd hij door
Plato voor de wijsbegeerte gewonnen, en stond
ondanks zijne vrijmoedigheid en gestrengheid van
zeden ook in aanzien bij den ouden Dionysius.
Te vergeefs waren echter zijne pogingen om op
hem, en later op zijn zoon een gunstigen invloed
uit te oefenen. Door Philistus in verdenking gebragt, werd hij in 366 verbannen en ging naar
Griekenland, waar hij, hooggeacht, in den omgang met
wijsgeeren leefde, totdat de tyrannie van Dionysins en de vervolging zijner famiiie'(Arete werd
aan Timocrates uitgehuwd, zijn zoon Aretaeus of
Hipparinus tot allerlei buitensporigheden verleid)
hem het besluit deden opvatten, om met zijn broeder Megacles en met Heraclides eene poging te
wagen tot bevrijding van hun vaderland. Met
800 man huurtroepen, scheepten zij zich te Zacynthus in op 3 schepen en werden te Syracuse met
vreugde ontvangen, 357 v. C., terwijl I)ionysius
intusschen uit Italië teruggekeerd, den burg bezet
hield. Nu volgden langdurige gevechten. Onder
niet Dionysius en zijn barsch gedrag-handelig
deden hem de volksgunst verliezen. Toen Heraclides en Sosis hem verdacht maakten alsof hij
zelf naar de alleenheerschappij stond, begaf hij
zich met zijne huurlingen naar de Leontiners.
Doch daar de 25 strategen niet in staat waren de
stad te beschermen, werd hij in dezen nood weer
teruggeroepen. Zonder zucht naar wraak nam
hij de regering weer op zich en liet aan Heraclides het bevel over de vloot. Eindelijk gelukte
het hem den burg tot overgaaf te dwingen. Toen
hij nu bij alle eenvoudigheid en gematigdheid toch
al te groote gestrengheid gebruikte, en inzonderheid
toen hij er naar streefde om de teugellooze democratie in eene aristocratie te veranderen, vonden
de demagogen weder gemaklijk gehoor bij het
volk. Door de teregtstelling van Heraclides ver
hij nog meer de volksgunst. Van deze stem--lor
ming maakte de Athener Callippus gebruik; hij
smeedde, terwijl hij zich arglistig bij Dion wist in
te dringen, eene zamenzwering en Dion werd door
hem en zijne handlangers in zijn binnenkamer
vermoord, 353. Na zijnen dood betreurden de
Syracusers hem spoedig, en rigtten hem als hersteller der vrijheid op staatskosten een gedenk-

teeken Op (PLUT. DION, NEP. DION, DIOD. 16.).
Dióne, Othvi, dochter van Oceanus en Tethys (HESIOD. THEOG. 353.) of van Uranus en Ge,
eene Titane, bij Zeus moeder van Aphrodite (noa.
IL . 5, 370.). Vandaar heet Aphrodite Ocwvu(rx en
zelfs ook icwvr^. Te Dodona was Dione, in
plaats van Hera, vrouw van Zeus, en bevatte
oorspronklijk dezelfde voorstelling als de dodonaeische Zeus in vrouwlijke gedaante (Zzu^, 0c6;,
Oetvri, Juno) : daar echter het dodonaeische orakel
spoedig door anderen overschaduwd werd, werd
Dione geheel door Hera van de zijde van Zeus
verdrongen en trad zoozeer op den achtergrond,
dat zij door velen slechts voor Gene dodon. nymph
gehouden werd.
Dionysia, z. Dionysus, 3. en 4. kol.
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per tegen de Carthagers, waarmede Syracuse sedert 410 in oorlog was. Door de veldheeren die
Agrigentum verloren hadden aan te klagen, wist
hij, geholpen door Philistus, hen te verdringen
en werd zelf onder de nieuwe aanvoerders verkozen. Na zich en zijne partij door het terugroepen der verbannenen versterkt en het leger door
verhooging van soldij voor zich gewonnen te heb -

ben, wordt hij met ter zijde stelling zijner ambtgenooten alleen veldheer ; hierop verschaft hij zich
een lijfwacht, trekt naar Syracuse en verklaart
zich zelf heer der stad, 406. Wel lijdt hij eene
nederlaag bij Gela, zijn leger geraakt in opstand,
doch door afstand te doen van Himera en Agrigentum verkrijgt hij vrede, waarna hij zijne heer
bevestigt door liet werven van huurtroe--schapij
pen, vooral Campaniërs, door het versterken van
het deel der stad, Ortygia geheeten, en door veroveringen. Hij huwt de dochter van den veldheer
Hermocrates en na haren dood te gelijkertijd
Aristomache, zuster van Dion, en Doris eene locrische. Na groote uitrustingen (schepen met 5
rijen roeibanken en catapulten) begint hij den
tweeden oorlog tegen Carthago, 397. Hij belegert
Moteja, doch moet voor de overmagt van Himilco wijken en naar Syracuse terugtrekken, waar
hij belegerd wordt. Intussehen verdedigt hij zich
gelukkig, weet de burgers te winnen door toegevendheid en gematigdheid en wordt eindelijk gered
door eene pest in liet leger der Carthagers, 396.
Himilco voerde het overschot van zijn leger terug,
doch Mago zette den oorlog voort, totdat de
Carthagers in 392 vrede sluiten en Tauromeniuni
afstaan. Hierna rigtte Dionysius zijne aanvallen
tegen de grieksche steden in .Beneden-Italië, de
Crotoniaten werden overwonnen, Rheginm na een
beleg van 11 maanden door uithongering tot de
overgaaf gedwongen en hard behandeld, 387. In een
derden oorlog tegen Carthago behaalt hij eene
overwinning op Mago bij Cabalo, is later echter
ongelukkig, zoodat deze zijne veroveringen behoudt,
en de Halycns tot grensscheiding wordt aangewezen. Na het mislukken zijner aanslagen tegen
Epirus en Delphi, begint hij een vierden oorlog
tegen Carthago. Eerst is hij gelukkig, doch zijne
vloot wordt in de haven van Eryx vernield, waar op een wapenstilstand volgt. Kort daarna stierf
hij (367) door onmatigheid, of door vergift van
zijnen zoon, of van vreugde over eene overwinning
op het tooneel in de tragedie (DIOD. 14, 15.). Dionysius is in de oudheid het eerste en voornaamste
voorbeeld der latere, booze tyrannen, door wreedheid,
goddeloosheid en argwaan tegen naastbestaanden
(VAL. MAX. 1, 1. 4, 7. 9, 17. PLUT. DION 5. cie.

Tuse. 5, 21 en 22.); doch tevens vertoonen zich
soms betere neigingen (Damon en Phintias) en con
duidelijk gevoel van zijn jammerlijken toestand. -Uit ijdelheid en eene zieklijke neiging voor liet treur spel, wilde hij dichter zijn, zonder aanleg daarvoor
te bezitten. Zijne gedichten werden door Philoxenus

vrijmoedig berispt, te Olympia bespot; intusschen
behaalde hij te Athene, even voor. zijn dood, met
een treurspel den overwinningsprijs. -- 2) D. d e
j o n g e, zoon van den voorgaande bij de locrische
vrouw Doris, in zijne jeugd uit wantrouwen ver
Dionyslade^t, treurspeldichter
volgde zijn vader op in diens welbe--warlosd,
uit Cilicië, ten tijde van Alexander den G., onder vestigde heerschappij, 367. Daar hij van natuur
de tragische pleias opgenomen.
noch wreed noch misdeeld was, hoopte Dion hem
Diomysius, &wv►uaco,, 1) de oude, zoon door Plato de zedelijke zijde van het koningschap
van Hermocrates, geboren 431 v. C., vocht dap- te leeren kennen en Plato kwam over om te beproe.
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ven, hier Iet ge uk van een staat to grond
regering van een tot deugd opge--vestnopd
leiden vorst. Wel werd hij met eer ontvangen,
doch door vleijers (Philistus) werd spoedig de
invloed der weldenkenden verijdeld. Dion werd
verbannen, Plato daarentegen, aan wien Dionysius
door een zekere ijverzuchtige toegenegenheid gehecht was, slechts met tegenzin verwijderd. Ten
gevolge van beloften en uitnoodigingen van Dionysins kwam Plato nog eens naar Sicilië, doch
keerde met even weinig vrucht, niet zonder mis
gevaar, in 360 terug. Weldra gaf-handelig
D. zich aan al de luimen en ondeugden der tyrannie
over, en de banden zijner heerschappij verslapten.
Gedurende een togt tegen de Lucaniërs keert
Dion terug, bezet Syracuse en ook de burg moet
hem overgegeven worden. Dionysius begeeft zich
naar Locri in Italië, heerscht daar met dezelfde
woestheid en onbeschaamdheid, totdat hij in 346
de heerschappij in Syracuse herkrijgt. I)e Syracusers intusschen, zijne heerschappij moede, wenden zich tot hunne moederstad Corinthe, ter redding hunner eigene veege stad in prooi aan binnen- en buitenlandsche gevaren. Timoleon verschijnt en dwingt Dionysius tot overgave van den
burg en tot afstand van de regering 343 . Hij
zeilt met zijne schatten naar Griekenland en leeft
later als privaat persoon te Corinthe, in werklijke
of geveinsde armoede en bekrompenheid (DIOD.
,

15, 16. FLUT. DION en TIMOL. JUSTIN. 21, 5.). -

Onder de grieks c h e schrijvers die dezen naam
droegen, zijn de merkwaardigsten : 3) D. uit M i1 e t e, een der Logographen, leefde niet lang na
500 v. C.; in zijne TIapatx4 of ra µFrh Aapttov
schijnt hij het eerst beproefd te hebben om de gebeurtenissen van den naastvoorgaanden tijd geschiedkundig te behandelen. Hij wordt meermalen
verwisseld met 4) D. van S am o s uit den alexandrijnschen tijd, die een mythologisch handboek in
proza (xuxXós) schreef en misschien nog andere
mythologische en historische werken, welke de
hoofdbronnen waren voor de eerste boeken van

Diodorus. — 5) D. T h r a x, leerling van Aristarchus, omstreeks 60 v. C., schreef de eerste wetenschaplijke grieksche spraakkunst, ^réy_vrl Ypaai.tx-ri, die in haar tegenwoordigen vorm vele inlasschingen bevat. — 6) D. van H a 1 i c a r n a s s u s
kwam op het einde der burgeroorlogen omstreeks
30 jaren V. C. naar Rome, leefde daar 22 jaren,
gaf waarschijnlijk onderwijs in de rhetorica, en
beoefende daarbij de romeinsche taal- en letterkunde. Behalve eenige ons slechts bij naam bekende historische werken, schreef hij Pwµaïxr^
rcpyatoXoyia in 20 boeken, van de mythische geschiedenis der italische volken tot aan het begin
der piinische oorlogen, waarmede het werk van
Polybius begint. Bewaard gebleven zijn de eerste

11 boeken tot 3j2 u. c. (442 v. C.). Dionys. poogt
de verwantschap met de Grieken, alsook de wijsheid der romeinsche wetgevers en staatsmannen
aan te toonen, om daardoor den Grieken hunne
onderwerping aan Rome draaglijker te maken.
Hij wijst op het bestuur der goden in de geschiedenis, behandelt bij afwisseling oorlogen en staats
menige redevoering in. Zijn-besturnlach

oordeel is wel verstandig, naar niet grondig; hij
verwart grieksche en romeinsche toestanden als

ook de verschillende tijden; het ontbreekt hem
aan dichterlijke opvatting der oudheid en aan een
juist begrip van de eigenaardige, oud romeinsche

zeden en betrekkingen. Hij blijft evenwel de
hoofdbron voor de geschiedenis van het oude
staatsbestuur van Rome. -- Daarenboven bezitten wij van D. l) rhetorische schriften : cspl
auvDÉaa(o duoµ rwv (de compositions verborum),
Tdxvrl 'rl roptxrl, in haar tegenwoordigen vorm ver
slechts een uittreksel. 2) Critisch-aesthe--valschtof
tische geschriften. T(TJv raXnttuv xapaxrrjps;, nept
rr wv dpxatwv prlropwv en beoordeelingen van Thucydides, Demosthenes en a.
3) Brieven. — 7) D. P e r i e g é t e s. Zijn vaderland is onbekend (Charax, Byzantium, Alexandrië of Libye) even als zijn leeftijd (onder Augustus, Domitianus of Septimius Severus). In zijne
7tEPtyi ThatS oixovµ&vrls heeft hij de toen bekende
wereld in zuivere en welluidende hexameters beschreven, waarbij hij zich grootendeels aan Eratosthenes hield. Lateren maakten van zijn gedicht
veelvuldig gebruik en schreven er verklaringen bij.
Dionysus, Atóvuao;, twvuaob, Bdxyos, Bacchus, Liber, zoon van Zeus en Seniele (noM. JL.
14 , 325.), god van den wijn en den wijnbouw, die
door de gave des wijns 's menschen hart vervrolijkt (X 4 p eu Pporoiaty) en zorgen en kommer ver
tevens aan het-drijft(Auaos,zgenbvdr)
ligchaam welstand en gezondheid verleent: bij is
alzoo een redder (awrr^p) in geestlijk en ligchaamlijk opzigt. Door zijne gave worden de menschen tot vrolijke gezelligheid en tot een vreedzaam genot des levens opgewekt, daarom zijn de
Chariten, Eros en Aphrodite gaarne in zijn gezelschap. Hij is ren vriend der muzen, bevordert
hare kunsten (MsXrtóµsvo;), het drama en de dithyrambus vonden in zijne eerdienst hun oorsprong
en ontwikkeling. Ook bij Apollo voegt hij zich
gaarne, en door zijne den geest verhelderende
kracht, schonk hij de gave der voorspelling; zelfs
is hij een kTpo(ta rr , een arts door de voorzeggingskunst, en had op vele plaatsen orakels. In
betrekking tot de natuur kreeg de god, die de
druif plant en kweekt, eene algemeene beteekenis,
hij was het die in 't algemeen den wasdom van
bloemen en vruchten bevorderde ((PXotós van
foreo, 'Av4hbs, Qz'`(Ti, "Y' fib, die door 'regen
vruchtbaar maakt) en nam alzoo deel aan de
werkzaamheid van Demeter, met welke hij ook
ten opzigte van het menschlijk geslacht dit gemeen
heeft, dat hij zachtere zeden aankweekt en beschaving bevordert (8saµop6poc)• Bij Homerus
worden deze godheden des vredes Dionysus en
Demeter zelden genoemd; zij behooren niet tot
het gezelschap der olympische goden, maar ver
aarde vriendschaplijk onder de men--kernop
schen. Toch kent Homerus reeds de orgische
eerdienst van dezen god (IL. 6, 130 en v.). Deze
dienst had waarschijnlijk haren oorsprong bij de
mythische Thraciërs in Boeotië; van daar is Boeotië ook het vaderland van Dionysus. Zijne moe
Seniele, dochter van Cadmus, woonde in The--der
be. Door de ijverzuchtige Hera daartoe belezen
verzocht zij van Zeus, dat hij zich aan haar in al
zijn godiijke heerlijkheid zou vertoonen, en als Zeus
nu, aan zijn woord gebonden, met bliksem en
donder bij haar verscheen, werd Seniele en het
huis door het vuur verteerd en bragt stervende
een nog onvoldragen kind ter wereld, dat Zeus in
zijne dij verborg en op den behoorlijken tijd aan
Ino, vrouw van Athamas te Orchomenus, ter verzorging toevertrouwde. Toen echter Hera Athamas waanzinnig gemaakt had en Ino gevlugt

Dionysus.
was (z. A t h a m a s) werd de jonge god aan
de nymphen van den beg Nysa (vandaar Dionysus) overgegeven en door haar in een grot ver
zoetigheden opgevoed. De oor-borgenmt
ver -spronklijeNyagz Botië;ler
ook naar Thracië, Arabië, In--platsemnh
dië enz. Uit Boeotië verbreidde zich de Dionysusdienst naar Attica, den Parnassus, Sicyon,
Corinthe, naar de eilanden, zooals Naxos, Lesbos
en a. Op Naxos is Ariadne (z. Theseus)
zijne gemalin, bij welke hij Oenoptus (den wijn.
drinker), Euanthes (den bloeijende) en Staphylus
(den druivenman) verwekte. De dienst van Dionysus verbreidde zich later, even als die der olympische goden, over geheel Griekenland, doch daar
zij door hare zachtheid en overhelling tot vrolijk
levensgenot meer of min in tegenspraak was met
den meer ernstigen en strengen aard van de eerdienst
der olympische goden, vooral van de zoo invloed
vond zij op vele plaat -rijkevnga'Apol,
tegenstand. Hierop doelen vele mythen, ook-sen
die van L y c u r g u s, zoon van Dryas, koning der
Edoniërs in Thracië (IL. 6, 130 en v.). Deze ver
verpleegsters van den dronken Dionysus-joegd
van de nyseïsche velden, waarbij de heilige vaten
op den grond vielen - en Dionysus zelf om zich te
redden in zee sprong, waar Thetis hein opnam.
Lycurgus haalde zich hierdoor den haat der goden op
den hals, Zeus sloeg hem met blindheid en verkortte
zijne levensdagen (Homerus); volgens eene latere sage
werd het gebied van Lycurgus door onvruchtbaarheid bezocht, hij zelf werd krankzinnig, en in eene
vlaag van waanzin zag hij zijn zoon Dryas voor een
wijngaardrank aan en doodde hem ; daar echter de

onvruchtbaarheid voortduurde, bragten de Edoniërs
hem naar den berg Pangaeus, waar Dionysus hem
door paarden liet vierendeelen. Te Argos werden
de vrouwen die zijne dienst weerstonden door Dio
razernij gestraft, zoodat zij hare eigene-nysumet
kinderen vermoordden en verslonden. T yrr heensehe zeeroovers die hem op het strand gevonden
en geroofd hadden, werden door hem in dolfijnen
herschapen, op den stuurman na, die hem als god
gehuldigd had (Hoax. HYMN. 7 IN DIONYS. OVID .
MET. 3, 603 en v.); verg. ook P e n t h e u s.
Overal waar de god kwam, voerde hij zijn dienst
in; zegevierend trok hij met een dienenden sleep
van Maenaden of Bacchanten, van Satyrs en Silenen, die den met wijnranken en kliinop omwonden thyrsusstaf als wapen droegen, in Hellas en
het buitenland rond en drong tot diep in Indië
door. Het verhaal van dezen togt naar Indië was
een uitvloeisel van den tijd van Alexander den G.
en moest dienen tot een mythischen tegenhanger
van den togt des Macedoniërs. Nadat de god zijn
vereering over de gansche wereld gegrondvest had,
bragt hij zijne moeder uit de onderwereld naar
den Olympus, waar zij als T h y o n e (®uwv^, de
razende) de onsterflijkheid deelachtig werd. De
dienst van Dionysus droeg van oudsher het karakter van dartele vrolijkheid. Plutarchus zegt er
van : „ In oude tijden vierde men de Bacchusfeesten zeer eenvoudig, maar toch vrolijk genoeg;
vooraan in den optogt werd een kruik met wijn
en druiven gedragen, hierop volgde een bok en
eindelijk iemand die een korf met vijgen droeg."
Later verdween deze eenvoud al meer en meer,
men gaf zich aan uitgelaten dartelheid over
en trok onder oorverdoovend geluid van fluiten,
pauken en bekkens, onder luid geschreeuw van suoi
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met wild en woest dronkenmansgetier rond, ver
dieren• en verslond het raauvvte bloedige-scheurd
vleesch. Vandaar verkreeg Dionysus de namen
Bc& o;, de razende (eerst na Herodotus), BaxXsio5,
Bpo,uuoc, Esto;. Een hoofdrol bij deze meestal nacht
feesten (Nucteliën) vervulden razende wijven, die-lijke

onder den naam van Ba-c ch.anten, Maenaden,
Thyiaden, Mimallonen, Bassariden, Bis t o n i d e n de gezellinnen van Dionysus voorstelden.
Deze luidruchtige dienst was waarschijnlijk. afkomstig uit Thracië en gaf aanleiding dat Dionysus,
,

met Cybele en Atys in verbinding gebragt en met
S a b az i u s vereenzelvigd wercd, aziatische godheden die insgelijks ifl wilden zwijmel vereerd werden. Onder Dionysus - S a h a z i u s verstond men
den vertegenwoordiger van het bloeijende leven der
natuur, dat wel ten doodslaap insluimert, maar
telkens weer ontwaakt. Op hetzelfde begrip berust de voorstelling van I) i o n y s u s Z a g r e u s
(den verscheurde), dien de Orphici in de mysteriën
van Demeter en Persephone invoerden. Zij ver
dat Dionysus Zagreus, zoon van Zeus en.-halden
Persephone, door zijn vader op den troon des hemels geplaatst, door Titanen verscheurd was ge-

worden, doch dat Zeus zijn nog lillend hart had`
ingeslikt en Dionysus op nieuw had voortgebragt.
In de mysteriën van Demeter draagt Dionysus den
naam I a e e h u s ("Iaxxos) en als kind K6poy staat
hij K6pi Persephone ter zijde; hij is haar broeder
of bruidegom. -- Van de feesten van Dionysus
vermelden wij hier de dionysische feestenreeks in
Attica, die 4 hoofdfeesten bevatte. 1) De kleine
of landlijke Dionysiën, AtovÚaca rex xaT'
d7noús, iv ypoiS, 'roc uxpc, in de maand Poseideon
(December—Januarij) ten tijde van den wijnoogst
op het land gevierd. Aristophanes (ACHARN . 241
en v. 263 en v.) geeft een levendige schildering
van dit feest, dat hoofdzaaklijk bestond in een
plegtigen optogt der familieleden tot het doen van
een offer. Het feest ging vergezeld van allerlei
boersche vermaaklijkheden, burleske dansen en
koddige plagerijen, waarin de kiem lag van de beschaafde dramatische poësie: troepen van rond
vertoonden hunne stukken,-reizndtolsp
meestal zulke die reeds in de stad gespeeld waren. Eene grappige vertooning op dit feest, dat
verscheiden dagen duurde, waren vooral de A s e o1 i ë n ('AaxtXta), waarbij knapen tot vermaak
der toeschouwers op een been rondsprongen op
gevulde leeren zakken, die met olie bestreken waaren. In denzelfden tijd vierde men te Eleusis en
te Athene het dorschfeest, `AXwa, dat ter gemeen
-schaplijkervnDoysu,metrPphone gevierd werd. — Het naastvolgende feest
was 2) de L e n a e ë n Arjvwtct, het wijnpersfeest,
in de maand Gamelion (Januarij--Februarij) te
Athene zelf gevierd. Tot de vermaaklijkheden
behoorde een groot feestmaal, waartoe de stad liet
vleesch leverde, vervolgens een optogt door de
stad met de bij de Dionysusfeesten gewone plagerijen &Z áµa(i)v; ook treur- en blijspelen werden
vertoond. -- In de volgende maand Anthesterion
vielen 3) de An t h e s t e r i ë n, 'Av Izrpca. Op
den eersten dag vierde men het opsteken van den
uitgegisten wijn (lltaofTta, vat openen); op den
tweeden het kruikenfeest, of Xóss, dronk men bij
een grooten openlijken maaltijd den nieuwen wijn
om het best, die zijn kruik het eerst geledigd had.
won een prijs. De belangrijkste handeling op dezen dag was liet geheime offer, dat de vrouw van
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den archont Basileus voor Dionysus in zijnen

tempel in het Lenaeum verrigtte, en hare plegtige
echtverbindtenis met den god. I)e derde dag heet
XIJTpot, pottenfeest, dewijl men daarop potten met
gekookte peulvruchten als offergaven voor den
chthonischen Hermes en de zielen der afgestorvenen uitstalde. — 4) De gro o t e of stedelijk e
D i o n y s i ë n, A. N.r'c Xx, ra &v cíarec, ^,. a' daTtxá,
ook bij uitnemendheid tov' tc werden in de
maand Elaphebolion (Maart— April) gedurende
verscheiden dagen gevierd en lokten door hunne
pracht een groote menigte volks van het land
en uit den vreemde naar de stad. Het oude houten beeld van den god, dat uit Eleutherae naar
Athene gekomen was, werd in een prachtige processie uit het Lenaeum naar een kleinen tempel
op den weg naar de Academie, waar het waar
vroeger gestaan had, gedragen; daarbij-schijnlk
zongen jubelende koren ter eere van A. &XsuDipto;
dithyramben, die door de beroemdste dichters
voor deze feestlijke gelegenheid vervaardigd waren. Blij- en treurspelen, en wel nieuwe stukken,
werden op twee achtereenvolgende dagen met den
meesten luister voor een ontzaglijk aantal burgers
en vreemdelingen ten tooneele gevoerd, weshalve
men ook in deze bijeenkomsten openbare belooningen, b. v. die van Demosthenes met den krans,
aan de zaamgevloeide menigte bekend maakte. —
In de wijze waarop de kunst D. voorstelde moet
men de vroegere voorstelling van den ouden god
wel onderscheiden van de latere in jeugdiger gedaanten. In de eerste verschijnt hij in majestueuse
gestalte met zwaar haar en digten baard, in bijna
vrouwlijke, aziatische kleederdragt. In de laatste
als een jongeling met weeke, zacht afgeronde
spieren en half vrouwlijken ligchaamsbouw, droomenge gelaatstrekken vol van een kwijnend zielsverlangen; cene mitra en een krans van druiven
en klimop omgeeft de zachte, lange lokken, en
gewoonlijk is om het naakte ligchaam, dat in een
gemaklijke en bevallig rustende houding staat, een
reeved geworpen. De kunst plaatste hem gaarne
in het gezelschap van Maenaden, Satyrs, Silenen,
Centauren, Nymphen en Muzen (zulk eep BacChustrein heet {}crïao,) ; hij zelf bevindt zich in het
midden van dezen dronken troep in een zalige rust,
dikwijls in gezelschap zijner bekoorlijke bruid
Ariadne. Aan hem zijn gewijd de druif en de
klimop, de panther, losch en tijger, de ezel, de
dolfijn, de bok. -- Met den griekschen Dionysus
komt overeen de romeinsche god des wijns B a cChus of Liber, dien cene Libera ter zijde
stond. Beide namen zijn waarschijnlijk vertalingen v an Kóro ; en Kopa, doch de romeinen bragten ze gewoonlijk in verband met liber, vrij, wegens de vrijheid en uitgelatenheid hunner eer
Liber kwam waarschijn--dienst.Dvrga
lijk van de Grieken in Beneden-Italië tot de Romeinen en andere italische volken. Ter zijner eer
vierde men op den 17. Maart de Liberaliën
(OVID. FAST. 2, 711 en v.) met tooneelvertoonin-

gen in de stad; op het land vierde men zijn feest
even als in Attica met allerlei koddige grappen en

deze openbare eerdienst sloop te Rome ook de
geheime Bacchusvereering, de B a c c h a n a 1 i ë n

COp -(ta) binnen, die in het holle van den nacht
met de grootste schaamteloosheid gevierd werden,
zoodat de senaat in 't jaar 186 v. C. ze met alle

gestrengheid moest te keer gaan (LIV. 39, 8 en v.).
Toch duurden zij nog in 't geheim voort tot onder de keizers. Libera, die overigens niet afzonderlijk vereerd werd, gold in deze geheime eer
voor de vrouw van Liber en werd daarom-dienst
met Ariadne vereenzelvigd.
l)iophánes, Atopc vris, grieksch redenaar uit
Mitylene, omstreeks 144 v. C. te Rome, door
Cicero (BRUT . 27, 104.) zeer geprezen, leermeester van Tib. Gracchus en deelgenoot zijner staat
pogingen, weshalve hij na den dood van-kundige
zijn vriend ter dood werd gebragt (FLUT. TIB
.

GRACCH. 8, 20.).

Diophantus, Lit6cóuv To;, 1) een voornaam
redenaar, vriend van Demosthenes en zijn getuige
tegen Aeschines 352 v. C. Hij was het die het
voorstel deed om een dankfeest ter eere der goden
te vieren, die PhiIippus hadden verhinderd om
door de Thermopylae in Griekenland binnen te
dringen (DEMOSTH. DE PALS. LEG. p . 436 en op
m. p.). — 2) Wiskundige, tusschen 350 en 400

n. C. was de eerste schrijver over dat gedeelte der mathematische wetenschappen, dat thans algebra heet.
waarvan nog 6
Hij schreef 13 boeken
overig zijn, doch niet in hun oorspronklijken vorm.
Diopithes, coZEíDrl^, een vrij bekwaam
atheensch veldheer uit de laatste jaren der vrijheid,
die echter dikwijls voor ongeschikten moest ach
Toen Philippus van Macedonië, gedu--tersan.
rende den vrede, de grieksche steden op den Chersonesus onderwerpen wilde, zocht Diopithes hem
dit te beletten, 343. Door Philippus te Athene
aangeklaagd, werd hij door Demosthenes verde
zelfs Phocion vermaande tot tegenstand-digen
(DEMOSTH. DE CHEnsON. en PHIL . III.). Dit was
het begin van den 3. oorlog tegen Philippus.
Diop. sneuvelde spoedig in den strijd.
Dióres, z. Amarynceus en Automedon.
1)ioscorides, l)z. An thologi a Graeea.-2) Beroemd geneeskundige, bijgenaamd Pe d an in s, uit Anazarbus in Cilicië, waarschijnlijk uit
het laatst der 1. eeuw n. C. Hij schijnt zich bij
geen der destijds bestaande geneeskundige scholen
te hebben aangesloten, maar een eigen weg bewandeld te hebben. Veel naam maakte zijn werk itspl
uXri; 'ca rpcxTj;, dat eeuwen lang als vraagbaak voor
de leer der geneesmiddelen gold en ook nu nog op
hoogen prijs wordt geschat.
Dioeeuri, zcó;xoupot, d. i. de zonen van Zeus,
Castor en Polydeuees (Pollux), zonen van
Leda en broeders van Helena en Clytaemnestra, geboren te Amyclae. Zij worden gehouden of voor
zonen van Tyndareus, vandaar T y n d arid e n geheeten, of van Zeus, die volgens een latere sage
in de gedaante van een zwaan hen verwekte.
Volgens Homerus zijn zij reeds voor den trojaansehen oorlog van de aarde verdwenen; „ doch ook
in de onderwereld zijn zij door Zeus met eere
gekroond en leven om den anderen dag en sterven op nieuw; doch eere genieten zij even als de
goden:' (IL. 3, 236. OD. 11, 298.). Het waren

vrolijke liederen (VIRG . G. 2, 385 en v.). Het
feest der Liberaliën was tevens ter eere van Ceres,
met welke hij en Libera als landlijke godheden
over 't algemeen in naauwe verbinding stonden. twee jeugdige helden, van welke Castor als paar
Zoo was o. a. de door Aulus Postumius in 't jaar
als vuistvechter uitmuntte;-dentmr,Polyucs
496 v. C. gebouwde temnpel van • Ceres tevens zij deden een togt naar Attica, om hunne door
ook aan die beide godheden gewijd, Benevens Theseus geschaakte zuster weder te bevrijden, vver-
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gezelden de Argonauten en vochten tegen de
zonen van Aphareus, Idas en Lynceus, wier zus ters Phoebe en Hilaere zij geschaakt en getrouwd
hadden. Toen in dit laatste gevecht Castor, die
voor den sterflijken zoon van Tyndarens gehouden werd, sneuvelde, bad Polydeuces, de onsterflijke
zoon van Zeus, uit liefde voor zijn broeder, zijn
vader om ook te mogen sterven. Zeus liet hem
echter de keus of hij eeuwig bij hem op den Olympus wonen, of te zamen met zijn broeder den
cenen dag op den Olympus en den anderen in
Hades vertoeven wilde. Polydeuces koos het
laatste. Zoo verklaarde de latere sage de door
Homerus vermelde afwisseling van een sterflijk en
onsterflijk leven. Bèiden waren waarschijnlijk oor
oud peloponnesische godheden, die door-spronklij
de binnengedrongen Doriërs aangenomen en als
heroën vereerd werden. Te Sparta waren zij beschermers van den staat en voorstanders der gymnastie; later vermengde men hen met de samothracische Cabiren en maakte hen tot geleiders
der schepen en beschermers der gastvriendschap.
Als een teeken hunner nabijheid beschouwden de
schippers het zoogenaamde St. Elmsvuur. De
feesten der Dioscuren heetten o;xoúp cc of ook
'AváxEta van " Avuxp-; zooveel als " AvuxTS;, vorsten
en bestuurders, zooals de Dioseuren op vele plaatsen genoemd werden. — Bij de Romeinen vond
hunne vereering al spoedig ingang; de kunst
stelde hen voor als ruiters met een eivormigen
helm op sneeuwwitte paarden (f •atres pileati bij
Catullus), met een speer in de hand en een ster
boven het hoofd. Zoo verschenen zij ook volgens
de legende als beschermgoden aan de Romeinen
in den slag bij het meer Regillus in 496 v. C.
Hun werd dientengevolge in 304 v. C. op het
forum te Rome een tempel opgerigt, die jaarlijks
op den 15. Julij door de ridders in plegtigen optogt bezocht werd.
Dioseurias , acoßxouptc , t. Iscuria, bloeijende
koopstad in Colchis, oude colonie van Miletus.
Diospolis, Lto; 7t6Xt;, 1) z. C a b i r a. -- 2)
stad in Beneden-Aegypte, t. Asjmuel. — 3) z.
T h e b a e. — 4) A. ^ uxpc , t. Hou, stad in Thebaïs (Aegypte). — 5) stad in PaIaestina in den
stam Benjamin, t. Lydda.
Diotima, L1toT(E^.a, volgens de misschien ver
voorstelling van Plato in het symposium-dichte
cene priesteres uit Mantinea, van welke Socrates
de leer over het wezen der liefde ontvangt, welke
Plato hem in dat gesprek laat voordragen.
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attische comedie, uit Sinope, tijdgenoot van Menander en Philemon, leefde te Athene en stierf te
Smyrna. Hij zou bij de 100 stukken geschreven
hebben, waarvan nog omstreeks 50 uit de titels
en uit fragmenten bekend zijn. Vooral koos hij
mythische stoffen en maakte veelvuldig gebruik
van de allegorie, zijn taal was eenvoudig en nataurlijk, daarenboven zuiver en het oude attisch
nabijkomend. Met Menander en andere dichters
der nieuwe comedie, leverde hij den romeinschen
blijspeldichters modellen en de stof voor hunne
stukken; van Plautus zijn de Casina en Rudens
naar stukken van Diphilus gevolgd (verg. ook
TERENT. ADELPH. PROL. 10.); --

een ander

2)

Diphilus was ouder en maker van cene Theseïs
en van spotdichten. — 3) Treurspelacteur ten
tijde van Pompejus (cie . AD ATT . 2, 19.). -- 4)
Klerk en voorlezer van Crassus die denzelfden
naam droeg. — Verder 5) wijsgeer, leerling van
Eephantus en Stilpo; -- 6) Stoïcijn, tijdgenoot
van Panaetius; — 7) een ander stoisch wijsgeer,
die om zijne vreemde onderzoekingen, het labyrinth genoemd werd; -- 8) een zekere Diphilus
uit Laodicea die geschreven heeft over Nicanders
Theriaca. — Iets meer bekend is 9) een geleerde
arts D. uit Siphnus ten tijde van Lysimachus, een
der opvolgers van Alexander den G., die een uitvoerig werk schreef over de voor zieken en gezonden geschikte voedingsmiddelen. -- Eindelijk
10) een bouwmeester te 1 ome, die over werk
geschreven heeft (VITRUV. PRAEF . LIB.-tuigknde
7. CIC. AD Q. FR. 3, 1, 9.).

Diphri las, tpp( cLs, een bekwaam spartaansch veldheer, die in 393 v. C. naar Azië gezonden werd, om het bevel over het leger van
Thimbron over te nemen (XEN . HELL . 4, 8,
20-23.). Een ephoor (PLUT. AGES. 17.) is misschien dezelfde.
OtcplHpa, z. kleeding, grieksche, 3. kol.
Diploma, alnr wµa, oorkonde, uit twee tegen elkaar gelegde bladen bestaande (tabulas
duplices, van daar de naam), die in vroegeren tijd
aan iemand die van staatswege een reis deed ad
cursuni publicum gegeven werd, opdat hij, wat hij
op reis noodig had, spoedig zou kunnen verkrijgen;
dus een soort van reispas. Slechts zoo is het bij
Cicero bekend. Onder de keizers echter was
elk van wege de hoogste overheid uitgevaardigd
geschrift, ter aanbeveling voor, of begunstiging en
begiftiging met het een of ander voorregt of iets
dergelijks een diploma (cic . PIS . 37. AD FAM. 6,
-

Diotimus, At rcµos, 1) atheensch vlootvoogd 12, 3. PLIN. EP. 10, 14 en O. m. p. SUET. OCT. 50.
in den oorlog tusschen Corinthe en Corcyra, zoon en o. m. p.).
van Strombichus, vader van Strombichides `THUG .
Diptyeha, óí7ctuXa, digtgevouwen schrijfta1, 45. 8, 15.). — 2) Atheensch vlootvoogd in den feltjes, oorspronklijk eenvoudig tot huislijk gebruik
perzisch-atheenschen zeeoorlog tegen Sparta (XEN . ingerigt, bij de latere Romeinen meestal uit ivoor,
HELL .

5, 1, 22 .). — 3) Uit den atheenschen demos
Euonymia, zoon van Diopithes, bevelhebber der
vloot in 338 v. C. en aanhanger van Demosthenes.
Dioxippus, Oew^!i:rro,-, 1) blijspeldichter te
Athene, behoorende tot de nieuwe comedie. Van
zijne stukken zijn 4 of 5 uit de titels en uit eenige
fragmenten bekend. --- 2) D. uit Athene, overwinnaar in het vuistgevecht te Olympia. Hij behoorde tot het gevolg van Alexander den G. en
overwon in een tweegevecht zonder wapens een
gewapenden Macedoniër, waardoor hij zich den
nijd der Macedoniërs en zelfs den dood op den
hals haalde.
Diphilus, O(pt},o;, 1) dichter der nieuwe

goud of zilver, van binnen met was bestreken.
Zij werden gebruikt voor kleine brieven, inzonderheid minnebriefjes, ook voor geschenken gebezigd,
vooral in den tijd der keizers, toen ambtenaren
bij het aanvaarden hunner bediening ze aan hunne
vrienden zonden. -- Meer algemeen gebruik werd
er later in de christlijke kerk van gemaakt.
Dirae, z. Fu r i a e.
Diree, 1 í crl, z. Amphion en Thebae.
Direetárius , heet een dief die in een vreemde kamer binnensluipt om te stelen en zwaarder
gestraft werd dan een gewone dief.
Diribitor. Bij de comitiën waren diribitors
aangesteld, die de uitgereikte stemtafeltjes uit de
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stembussen (e stae) namen en diribeerden, d. i.
afzonderden en telden, om de meerderheid der
centuriën of tribus op te maken (cic. PLANO. 6,
20. PIs. 15.). De diribitor teekende bij kies
aantal stemmen door punten op, onder-comitënhe
den naaai der candidaten, vanwaar de uitdrukking
puncta ferre voor met algemeene stemmen benoemd worden (cic. CAEC. 22. MUR. 34.). Onder
Augustus werd ten dien einde op het veld van
Mars een afzonderlijk gebouw, diribitorium, ingerigt.
Dis , zooveel als Pluto of de onderwereld (z. a.).
Diseessio, de in den senaat gebruiklijke
wijze van stemmen, om bij het nemen van een
besluit naar den een of anderen kant te gaan, waar
de voorstellers zich geplaatst hadden (discedere in
sententiam, ire of pedibus ire in sententiam, transire)
z. senatus.
Disciplina militarte. De krijgstucht
hield bij de Grieken gelijken tred met de ontwikkeling van hun staatsleven en met het verschillend
karakter hunner stammen. De Spartaan was te
huis een voorbeeld van orde en wet, hij had
daarom geen bijzondere krijgstucht in den oorlog
noodig. Geboren opperbevelhebbers met onbeperkte magt, slechts in de uitoefening daarvan
door de hen vergezellende ephoren bewaakt (XEN.
DE REP. L. 13. NEP. PAUS. 3.), waren de beide koningen (ARISTOT. PoL. 3, 9, 2.), of bij minderjarigheid hun voogd, Iater was het maar de een.
De oorlog was voor de Spartanen de proef hunner
opvoeding en slechts eene voortzetting van het overige openbare leven, het gevecht en de dood in den
slag een eer en eene vreugde, daarom tooiden zij
zich bij den aanvang van den strijd als tot een
feest en beschouwden de overwinning niet anders
dan als een zeer natuurlijk verschijnsel. — Hiermede
stond in het grootste contrast de beweeglijkheid
van het ionische karakter bij de Atheners.
Terwijl deze in hunne veranderlijke gezindheid in
staat waren om van toestanden van het oogenblik
en van de afwisselende kansen van den slag ge
te maken en door stoute wendingen de-bruik
overwinning te ontwringen, kon het spartaansche
karakter aan de strenge regelen eener voorschreven orde gebonden, geene afwijking hiervan dulden, en zoo werd de veldheer Isadas door de
ephoren met eene boete van 1000 drachmen gestraft, omdat hij, hoewel niet een gunstig gevolg,
den aanval ondernomen had, zonder de volle wapenrusting volgens de strenge regelen der krijgstucht (FLUT. AGES. 30. XEN. DE REP. L. 9, 5.).
Ook bij de Atheners was de dood voor. het vaderland iets roemvols, maar zij maakten hiervan
veel ophef in redevoeringen (Xóyoc i7rerdcptot), terwijl
de Spartanen hierin slechts eene gewone pligtsvervulling zagen. Strenge subordinatie .kon van het
vrijheidsgevoel der op hunne persoonlijke waarde
en politieke regten zoo naauwgezette atheensche
burgers in 't geheel niet gevorderd worden, 't geen
zich na een verloren veldslag dikwijls openbaarde
in een volkomen oplossing van alle gehoorzaamheid en tucht (TRUC. 7, 14.: x aXenai '&p cd
úlJ TSpac guest; 4m). Tegen deze ontaarding der
krijgstucht vond men evenwel een behoedmiddel
in het heerschende pligtsgcvoel, de vaderlandsliefde en het uitzigt op uitwendige voordeelen, op
buit, roem en eer, standbeelden en uitdeeling van
landerijen; alsmede in verscheiden strafbepalingen
wegens onteerende handelingen gedurende den

oorlog, die toegepast werden door een regtbank,
waarvan de strategen voorzitters waren, of ook alleen door den opperbevelhebber die acrroxpc wp
was, doch na het eindigen van zijn ambt voor het
volk tot verantwoording kon geroepen worden. --Bij de Macedoniërs ontwikkelde zich het krijgswezen van huurtroepen met zijne deels strenge,
deels ook weder toegevende krijgstucht. De echt
macedonische soldaten bezaten bij eene niet twijfelachtige subordinatie vele vrijheden en regten,
die zelfs een Alexander niet altijd kon fnuiken. —
Bij de R o m ei n en is de krijgstucht de grond van
hunne staatkundige grootheid. Wat Rome gedurende een tijdvak van duizend jaren geweest is,
dit was liet door de onbepaalde gehoorzaamheid
der ondergeschikten aan hunne bevelhebbers. Deze
gezindheid (in den monarchalen tijd met den alge
naam modestia bestempeld) steunde over-men
't algemeen op geen zedelijk beginsel, slechts het
belang van het vaderland handhaafde bij den soldaat orde en eergevoel en in moeilijke omstandigheden des te krachtiger. Ook bij den romeinschen soldaat was, even als bij den Spartaan, het
krijgsmansleven oorspronklijk cene voortzetting
van het burgerlijke staatsleven, zoodat hem in het
veld niets geoorloofd was van hetgeen in de stad
door den censor kon gestraft worden. Ja, in de
dienst waren de straffen strenger, daar de veldheer
onbepaalde magt over leven en dood had, zoo als
reeds in de wet der XII tafelen stond uitgedrukt:
militiae ab eo qui imperabit provocatio ne esto --niilitiae summum jus habento, nemini parento. En
hoewel in de laatste tijden der republiek de geheele krijgstucht door het voorbeeld der veldheeren en aanvoerders schade leed, zoo werd daarmede de bewustheid toch niet uitgedoofd van dit
strenge en harde regt, hetwelk den vader dikwijls
als veldheer den dood over zijn eigen zoon had
doen uitspreken (LIV. 8, 7, 30. VAL. MAX. 2, 17 ).
Des te gewilliger onderwierp zich do romeinsche
soldaat, hoewel vrij burger, aan al de gestrengheid,
welke de krijgsdienst ter vergrooting van zijn gebied van hem vorderde. Toen onder de heer
keizers een staand leger uit andere-schapijder
bestanddeelen dan onder de republiek zich vormde, zocht Augustus na de onlusten der burgeroorlogen die een nadeeligen invloed op de tucht hadden uitgeoefend, den ouden geest in het krijgsmansleven weer op te wekken. Daarom werd den soldaten tijd noch gelegenheid gelaten om te ontaarden of zijne bestemming te vergeten. De oorlog
was de beste school der krijgstucht. Legers echter, die met geen vijand te doen hadden, werden
door bijzondere, voorgeschreven krijgsoefeningen
(VEGET. 1, 27.), ambulatio, decursio (z. a.) bezig
gehouden, en voor zoo ver deze niet toereikende
waren, besteedde men hunne krachten en handen
tot het aanleggen van openbare kunstwegen en het
bouwen van amphitheaters enz. Het was regel
om alles, wat men voor den oorlog noodig had, in
het leger zelf te doen vervaardigen. Wanneer
door een langdurigen vrede het leger eener provincie ontaard was, dan werd als geneesmiddel
steeds de oude inrigting in het leven teruggeroepen, die dan wel, als iets vreemds en ongewoons,
des te drukkender was, maar toch moest opgevolgd worden (TAC. ANN. 11, 18. 13, 35.). Oefeningen in het springen en zwemmen moest zelfs
de legertros (lzxae en agasones) mede maken.
Over 't algemeen werden behalve de bijzondere

Disciplina militaris.
werkzaamheden in liet leger te velde dezelfde oefeningen herhaald, welke de gymnastie te huis reeds
had gevorderd. Inzonderheid werd de kracht,
vlugheid en behendigheid van den soldaat door de
zoogenaamde palaria geoefend, eerie exercitie, die
daarin bestond dat men met een wapen van dubbelde zwaarte op den vijand, dien een paal (pains,
st7pes) van 6 voet hoogte voorstelde, indrong
(VEGET. 1, 12.). De leiding dezer oefeningen was
opgedragen aan de veteranen tegen belooning van
dubbeld rantsoen. Het doel van al deze oefeningen bestond hierin, dat de soldaten hunne wapens
als leden van hun ligchaam leerden gebruiken, ze
goed meester waren en daardoor een zelfvertrouwen verkregen, dat geene wonden en zelfs geen
dood op het slagveld vreesde (cie. TUSO. 2, 16.).
Even als hun huis en woning bevatte het legerkamp op het principium hunne altaren en vaandels en in den tijd der keizers de beeldtenissen
van hunnen imperator, weshalve deze plaats heilig
was, en een gevoel van afkeer opwekte, indien de
heilige eerbied daarvoor geen afschrik inboezemde
voor gemeene en oproerige daden. Over de verdeeling der werkzaamheden bij het graven en de inrigting der legerplaats, verg. castra. Nadat nu
(ten tijde van Polybius) de krijgseed (verg. s a c r annentum onder dilectus militaris) : „ niet te
stelen en het gevondene aan den eigenaar terug
te geven of aan de tribunen te brengen" (POL.
6, 33. GELL. 16, 4.), door de tribunen afgenomen
was, bestond de bepaalde krijgsorder in het kamp
in het geregeld en streng waarnemen der wachten
in het binnenste der legerplaats, (e x c u b i a e bij
(l ag, v i g i l i a e bij nacht), en van buiten tegenover
den vijand, s t a t i o n e s. Deze laatste werden bij
afwisseling telkens betrokken door 1 cohorte voet
turma ruiterij aan elke poort (CAES. B.-volken1
G. 4, 32. 6, 37.), benevens een aantal ligtgewapenden (aan iedere poort 10 velites) en van de ligte
troepen der bondgenooten. De geheele lengte der
wallen was aan de bewaking der velites opgedragen. Sedert Aemilius Paulus werden de wachten
bij de poort op den middag afgelost (Liv. 44, 33.).
'S Nachts lagen de ligtgewapenden voor het legerkamp onder den blooten hemel, en stonden ruiterafdeelingen op de wacht buiten de poort. De
dienst der wacht binnen in de legerplaats als ook het
schoonhouden daarvan en het toezigt over de orde
op de openbare plaatsen was volgens de beschrijving
van Polybius opgedragen aan de hastati en principes, de triarii hielden het oog op de paarden der
ruiterij, dat door hen geen wanorde of schade
werd aangerigt; ook hadden zij de eerewacht bij
den opperbevelhebber voor het praetorium. De
wachten bij nacht (vigiliae) waren verdeeld in 4
deelen van 's avonds 6 tot 's morgens 6 ure, elk
van 3 uren, die men berekende naar de clepsydra,
wateruurwerk (VEGET. 3, 8.). Het teeken van de
aflossing en het betrekken der wachtposten werd
gegeven door de buccina. Het nachtparool (tessera)
dat uit een of ander met opzet of willekeurig gekozen woord bestond, b. v. laboremus (5PA .T. 5EV.
23.), Hercules invictos, werd door den opperbevel
aan de tribunen en praefecten en aanvoer -hebr
ruiterij (decuriones) gegeven, deze schre--ders
ven liet op kleine tafeltjes en voegden er voor
elke troepenafdeeling de eerste letter (H. P. T.)
bij, benevens den naam des t e s s e r a r i u s. Deze
werd namelijk van elke 10. cohorte, die bij de
porter decumamc kampeerde, naar de tribunen af-
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gezonden en haalde voor zijn eenturio liet tafeltje,
van daar werd het aan den belanghebbenden centurio
van de 9. cohorté en zoo verder gebragt, steeds
in tegenwoordigheid van getuigen, tot dat het nog
voor het vallen van den nacht met de onderteekening der afzonderlijke centurio's bij de tribunen
terugkeerde, waardoor mooglijk verzuim terstond
ontdekt en gestraft kon worden. De soldaten, die
de nachtwacht betrokken, ontvingen elk een klein
tafeltje (tessella) waarop de naam zijner afdeeling
en de tijd van (le wacht geschreven stonden. Bij
de visitatie der wachtposten werd hem dit afgenomen; was hij op zijn post ingeslapen of er van
afgeloopen, dan werd dit pligtverzuim door getuigen opgenomen. Het doen van visitatie (circuitio,
circuitores) was ten tijde van Polybius dagelijks
opgedragen aan 4 ruiters te gelijk van het legioen,
ten tijde der keizers aan de centurio's, doch dik
gingen ook de tribunen, zelfs de opperbeveI--wijls
liebber en de legaten rond. Van de soldaten die
geen wachtdienst hadden mogt niemand zich ver
legerkamp verwijderen, dan het sig--dervanht
naal der trompet reikte. -- Indien iemand de
vastgestelde dienstorde overtrad, dan werd hij
streng gestraft. De opperbevelhebbers hadden,
zelfs onder de keizers, onbeperkte magt om te
straffen : slechts over de officieren van hoogeren
rang, die vroeger insgelijks met den dood konden
gestraft worden (etc. LEGG. 3, 3. VAL. MAX. 2, 7,
87.) mógten zij, volgens Bene bepaling van Augustus, geen doodvonnis vellen (SUET. TJB. 30. DIO
cASS. 52, 22.). Tevens was onder de keizers de
zorg voor de tucht in de legerplaats bepaaldelijk
aan den praefectus castrorum opgedragen, waarvan
er bij ieder legioen een zijn moest, dewijl ieder
zijn bijzonder winterkwartier had. Zij waren in
rang boven de tribunen. Onder Constantijn werd
de militaire regtspleging aan twee krijgsraden (auditoriën) opgedragen, de een voor het voetvolk,
de andere voor de ruiterij. -- Op elk vergrijp tegen de subordinatie stond de doodstraf, en zij
werd voltrokken voor de decumaansche poort door
daarvoor bestemde slaven of gladiatoren (TAc. ANN.
1, 22.), of door de speculatores. De naastvolgende straf was het fu s t u a r in 7n, namelijk onder
de keizers, doch ook reeds ten tijde der republiek
in gebruik, waarbij de tribuun den veroordeelde
met een stok aanraakte, waarop de legioensoldaten
hem niet stokken en steenen zoo toetakelden, dat
hij er gewoonlijk onder bezweek. Deze straf
werd voltrokken in het principium der legerplaats
(LIV. 28, 24.) en trof hem die zich in de dienst
van de wacht aan groot verzuim of nalatigheid
had schuldig gemaakt, den dief in de legerplaats,
valsche getuigen, den deserteur (LIV. 5, 6 en v.,
desertor : zoo heette hij die zijn verloftijd (commeatus)
overschreed of zich verder van het leger verwijderde,
dan de trompet kon gehoord worden; bij de Grieken
heette hij Ascrcotdx rr en moest tot spot drie dagen
lang in vrouwenkleederen op de markt zitten),
enz. Had Bene geheele afdeeling, uit lafheid of
muiterij, die straf verdiend, dan werd zij zelden
aan allen voltrokken (Liv. 28, 28.), zoo als aan
het legioen in Rhegium tegen Pyrrhus, 271 v. C.,
maar men wees door het lot van elke tien man
één aan (decinnare), en in den tijd der keizers met
verzachting één van elke 20 of 100 (decimatio, vicesimatio, centesirnatio), daarentegen werden de een
onthoofd (LIV. 2, 57.). Lig--turio'sgeldf
tere straffen voor geringere overtredingen, waren
-
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vooreerst ligchaamlijke met den stok (vitis), den
commandostaf der centurio's, en door dezen opgelegd, wel niet onteerend, maar toch somtijds aan
muiterij ; harder en schandelijker was de-leidngto
tuchtiging met roeden (virgis) ; verder korting van
soldij (aere dirutus) en van den buit (pecuniaria
mnulcta), ontneming van de wapens voor een bepaalden tijd, degradatie, waardoor een ruiter onder het voetvolk en een voetknecht onder de ligtgewapenden geplaatst werd, tijdelijke verwijdering
uit het contubernium, ook wel het kamperen buiten
de legerplaats, dienst op de wacht zonder uniform,
soms zelfs blootsvoets (munerum indictio), ook
exerceren met pak en zak en eindelijk uitdeeling
van slechter brood van garst, in plaats van tarwe.
Behalve de straf voor de overtreding bepaald,
werd dikwijls nog de ignominiosa missio, de onteerende verwijdering uit het leger, toegepast (verg.
ni i s s i o), die zelfs geheele legerafdeelingen trof
(Liv. 8, 34.).
Discordia, z. Eris.
Discus, faxos, de werpschijf, cene ronde of
ovale platte schijf, in den midden wat dikker liep
zij naar den omtrek dun uit. Van steen heette
zij eigenlijk &íaxog, ook l aos of AFIs (noM. on. 8,
190 en o. m. a. p.), van ijzer (en dan bijzonder
groot) a6Aoc (ROM. ii. 23, 826 en o. m. p.), hoewel dit onderscheid niet altijd op dezelfde wijze
gemaakt wordt. Het bij de ouden (ook bij de
tegenwoordige Grieken, vooral bij de Palikaren)
zoo geliefde discusspel bestond daarin, dat de
schijf op een bepaalden afstand of over 't alge
verst moest geworpen worden, die het-menht
verst wierp was overwinnaar, hetzij dat men vooraf
een bepaald punt (µu) had aangewezen of niet.
Was er geen arjµa gegeven, dan werden de plaatsen, waar de discus het eerst neerkwam door een
teeken aangeduid, en zoo bepaalde men naar den
afstand de overwinning; ieder volgende worp
moest steeds den vorigen voorbij vliegen, vandaar
unter f úXXsty = overtreffen. „ Bij het afwerpen
gaaf zich het ligchaanz meer of min naar de regterzijde overhellende voorover en tevens boog het
hoofd zich zoo ver regts om, dat de oogen de
linkerzijde van het bovenlijf konden overzien; de
regterarm bewoog zich dan van onderen eerst
naar achteren tot op de hoogte der schouders en
beschreef dan in een snelle beweging naar voren
een boog, 'waardoor aan den discus een vaart en
cene rigting van beneden naar boven gegeven
werd (&. x Twl M&tos, Hoer. IL. 23, 431.) het zwaartepunt des ligchaams rustte bij het afwerpen eerst
op het regter- dan op het linkerbeen, waarvan
dan op dat oogenblik de knie zich een weinig
boog, terwijl het andere been in een nog sterkere
buiging . achterwaarts gehouden of weinig gebogen
voorwaarts geplaatst werd; eindelijk liep de werper
den aan zijn hand ontvlogen discus een of meer
passen na." (FRIEDREICHS Realien in d. P. u.
Od. S. 351 f.). Door den worp ontstond een
suisend, snorrend geluid, een natuurlijk gevolg,
van de snelheid waarmede de linsenvormige discus
de lucht sneed. Het was cene geschikte voorbereidende oefening voor den oorlog, inzonderheid
voor de kunst om juist en zeker steenen te slingeren. De beschrijving van een wedstrijd vinden wij
bij STAT. THEB. 6, 646 en v.; onder de standbeelden
die een discuswerper voorstellen (&taioß6Aos) was dat
van Myron het beroemdste (z. b e e l d h o u w e r s, 4.
kol.). Verg. verdergymnnasium en pentathlon.

Uispen$ätor, heette in aanzienlijke huizen
de slaaf, die belast was met het houden der kas
en de rekenboeken; hij moest zijn meester reken
doen (SUET. GALB. 12. VESP. 22.) ; z. ook-schap
procurator.

A t a Tr s y a, een toestel op het atheensch toonee, hetwelk een plat dak of een balkon om het
dak voorstelde, waarop dikwijls cene scene vertoond
werd. Eene naauwkeurige beschrijving is er niet
van te geven.
I)itliryrambus, &t -Jópaq ßo;, (de afleiding is
onzeker) een b a c c h is c h feestlied, dat, in de
oudste tijden te gelijk met de dienst van Dionysus
ontstaan, overeenkomstig den onstuimigen aard
van deze eerdienst, op hoogdravende, overdreven
wijze het lijden en de vreugde van Dionysus bezong. In Attica, op de ionische en aeolische
eilanden, in Boeotië, te Phlius, Sicyon, Corinthe
en op andere plaatsen werden zulke liederen
door luidruchtige scharen van Bacchusvereerders
in ruwen, kunstloozen vorm gezongen, totdat
Arion (z. a.) aan den dithyrambus in Corinthe de
eerste kunstmatige inrigting gaf en hem door
koren antistrophisch, (xó xXtot yópot), waaruit later de
tragedie ontstond, liet voordragen. Zijne verdere
ontwikkeling verkreeg de dithyrambus voornamelijk te Athene, waar op de schitterende Dionysusfeesten de uitstekendste lierdichters met hunne
dithyramben wedijverden, zooals L a s u s van Hermione (omstreeks 500 v. C.) S i m o n i d e s van
Ceos, P i n d a r u s en a. In de dithyramben dezer
oudere dichters heerschte werklijk een hoogere
vlugt van een opgewekt gevoel, en cene onstuimige beweging in maat en taal ; doch manlijke
kracht en waardigheid hielden het bezield gemoed
binnen betaamlijke grenzen. Sedert M el a n i p p id e s van Melos, (den jongere) daarentegen (omstreeks 440 v. C.) begon de dithyrambus te ontaarden; de muziek overvleugelde de poësie en
werd week en gekunsteld, door cene onbegrensde
phantasie liet men zich tot holle, hoogklinkende,

zinledige phrasen en gezwollen, onnatuurljke
beelden meêslepen, schafte de antistrophische inrigting af en verwaarloosde alle regels van maat
en rythmus. De merkwaardigste dichters van dit
tijdvak van teugelloosheid en verval, waren Phi1 o x e n u s van Cythera (gest. 380 v. C.), C i n es i a s van Athene en P h r y n is van Mytilene (420
V. C.), T i m o t h e u s van Milete (gest. 357 v. C.)
ne tijdgenooten
en ziJj
J enooten P o l y ï d u s en T e l e s t e s.
Door deze mannen ontaardde de dithyrambus langzamerhand in muzikalische mimen, die in plaats
van door koren, door afzonderlijke virtuosen werden voorgedragen. Wat den inhoud betreft, ook
de oudere dichters hadden reeds onderwerpen uit
de heroïsche mythologie gekozen, helden en hel
als Dionysus met strijd en lijden-dine,v
hadden te worstelen gehad. Hierin werden zij
door de lateren gevolgd. Er zijn slechts brok
dithyramben overgebleven, het koor-stukenva
echter in de Bacchi van Euripides (64-165) levert ons het beeld van een volledigen dithyrambus.
Diem, ion, Tó Olov, 1) voorgebergte aan de
noordzijde 'van Creta (PUN. 4, 20.), t. k. Sassoso. -2) Stad aan den voet van den Olympus en aan
de thermaïsche golf in Pierië (Macedonië) (TRUC.
4, 78.), dus genoemd naar een tempel van Jupiter, ten tijde van Polybius in groot aanzien. Hier
werden de ruiterstandbeelden opgerigt, die ter eere
van de gesneuvelden aan den G ranicus door Ly-
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sippus gegoten waren, en later naar Rome kwamen, z. beeldhouwer , 6. kol. m. -- 3) Stad
op het chalcidischb schiereiland Acte (BIDT. 7, 22.
THUG. 4, 109.). — 4) Stad op Euboea bij het voorgebergte Cenaeum.
7livinatio, 1) de kunst en gave der voor
bij de Grieken N.avrtx j se In de-speling,
verschillende godsdiensten der oudheid vindt men
vrij algemeen het geloof aan het vermogen van
den mensch om te voorspellen, om door middel
eener door de godheid opgewekte kracht zonder
de gewone hulpmiddelen des verstands den wil
der goden uit te vorsehen en de toekomst vooruit te zien. Vooral heeft dit geloof bij Grieken
en Romeinen eene menigte eigenaardige gebruiken en instellingen in het leven geroepen, die
in het naauwste verband staan met de verschil
levensomstandigheden dezer volken. Het-lend
berust op de overtuiging dat de goden in hunne
onafgebroken waakzaamheid en voorzienigheid
aan de menschen hun wil openbaren willen. Indien wij hier de mondelinge mededeeling van
een god aan den mensch uitzonderen, zooals zij
in den ouden mythischen tijd bij het onderling
verkeer van goden en menschen zou geweest zijn,
dan blijven er nog voor den tijd, toen men de
godenwereld beschouwde als op een grooteren afstand van de menschen te staan, twee wijzen van
godlijke openbaring over, namelijk : of de mensch
verneemt de openbaring in zijn binnenste, zonder
uiterlijke, zinlijke teekenen, of buiten zich door
middel van zinlijke, verklaring behoevende teekenen. Uit deze beide wijzen van openbaring zijn
de beide soorten, waarin alle divinatie verdeeld
wordt, voortgevloeid : de zoogenaamde n a t u u rlijke of kunstelooze ( £TSxvoc) en de kunst
-matige(ï'7vo^).IDkunstlzedivn at i e. Het eigenaardige dezer soort van divinatie is dat de mensch door den geest Gods bevangen wordt, dat de godlijke geest in dien des
menschen overvloeit, eene ingeving, inspiratie; door
eene -8t6rvsva Lo". opli.rj, een ,furor divinus gedreven
om de ingeving der godheid te uiten, wordt de
mensch een werktuig van den godlijken geest, zon-

werpen bepaalt en door Benige uitwendige tus
wordt geholpen. Deze soort van-schenkomt
kunstelooze divinatie onderscheiden wij weder in
drie soorten: de geestvervoering (exstase),
de droomen, de orakels. 1) De geestverv o e r i n g (cie. nlv. 1, 31.) is een tijdlijke toestand van buitengewone overspanning, waarin de
divinatorische kracht te voorschijn treedt, terwijl
de ziel des menschen, van het ligehaamlijke ontslagen, in een innig verkeer met de godlhheid getreden is. Volgens het begrip der ouden bezit de
ziel deze voorspellingskracht van nature in onvolkomen mate ; doch heeft zekere uitwendige meest
stoflijke hulpmiddelen noodig om zich vrij te ma,ken en die kracht tot werkdadigheid op te wek
kracht der elementen, het water, de-ken.D
aarde, het vuur, bezitten het vermogen die kracht
op te wekken en in werking te brengen, vooral
ook treedt zij te voorschijn bij zieklijke aandoe
inzonderheid bij het na--nigedslham
deren van den dood (dc. DIV. 1, 30, 38.). Ook
bij Homerus komt deze laatste soort van voorspel-

ling voor (OD. 13, 153. IL. 6, 447. 10, 358. 16,
843.). Het vrouwlijke geslacht werd vooral aan
toegeschreven om in zulk eene profetische-leg
geestvervoering te geraken (Cassandra, de Sibyllen, Pythia). — i)e droom werd gehouden voor
een oogenbliklijke openbaring van de godheid; in
den eigenaardigen toestand van den slaap, zwevende
tusschen bewustheid en bewusteloosheid scheen de
menschlijke ziel eene bijzondere vatbaarheid te
hebben voor het verkeer met de godheid en het
opvangen van godlijke mededeelingen. „ De
droom komt van Zeus", IL. 1, 63. Eenen droomgod, die later wel voorkomt (PAUS. 2, 10, 2.)
kent Homerus niet. De droomverschijningen zijn
wezenlooze gestalten onder den schijn van lig
gedaanten: doch in plaats hiervan ver--chamlijke
schijnt soms ook de geest eens afgestorvenen
(Patroclus, IL . 23, 6.5.) of van een godheid zelve
(OD. 6, 13.). De droombeelden staan in de magt
van de bijzondere godheid die ze zendt, en hebben
slechts, zoolang als de droom duurt, een kortstondig schijnleven. Wat deze droomverschijningen te
kennen geven is een eenvoudige openbaring, die

der echter, gelijk dit wel op den laagsten trap van
natuurgodsdienst het geval is, zijne menschlijke geen verklaring behoeft. Buitendien is er eene
persoonlijkheid af te leggen en tot een bloot andere soort van droomen, die hunne openbarinwerktuiglijk instrument der godheid verlaagd te gen op zinnebeeldige wijze verkondigen (oD. 19,
worden. Deze divinatie verschijnt in haar schoon 535 en v.) en diensvolgens eene uitlegging ver
Dit is de taak van den wsepoxpí Tr^„ die-eischn.
vorm bij het profetendon^-stenvrh
der Hebreën, waar aan heldere, verlichte verstan- ook dvetponóX o; heet. De openbaringen van den
den in een regtstreeks, voortdurend verkeer met
dc godheid, bij volkomen bewustheid en overtuiging van hunne vrijheid de openbaringen Gods
ontdekt werden : intusschen vindt men hare sporen
ook in het grieksche en romeinsche heidendom.
Zoo heeft b. v. de homerische µávrts in engeren
zin, zooals Calchas, die het tegenwoordige, verledene en toekomende kent, bij het volle bewustzijn zijner vrijheid eene voortdurende inspiratie,
die niet eerst door de een of andere aanleiding
van buiten behoeft opgewekt te worden; bij hem
is de scheidsmuur tusschen godlijke en menschlijke wetenschap omvergeworpen. Evenwel heeft
in het heidendom dit gevoel van het vrije bewust
niet steeds de overhand kunnen houden;-zijn
daar vertoont zich de godlijke openbaring meer
in zoodanige vormen, waarbij de persoon zich meer
in geesteloozen, bewusteloozen toestand bevindt,
zijne gave van voorzeggen zich tot enkele onder-

droom worden overigens reeds bij Homerus niet
voor onbedrieglijk gehouden. Hij maakt onder
bedrieglijke en ware droomen-scheidtun
(OD. 19, 560 en v.); zelfs de godheid kan door
een droom willen bedriegen (IL. 2, 1 en v.), weshalve de mensch naauwkeurig letten moet op de
kenteekenen van de zekerheid der verschijning en
de duidelijke bedoeling van den god door wien
de droom gezonden wordt. Ook geeft niet elke
droom iets te kennen ; een bijzondere beteekenis
gaf men aan de droomen tegen den morgen (or.
4, 841.). Behalve de waarneming der toevallige
droomen, is bij de Grieken en Romeinen nog
merkwaardig de opzetlijke bemoeijing tot het opwekken van droomen,yxoíµriaeÇ, incubatio, bij
droom- en doodenorakels. -- 3) Orakels. De
plaats van het orakel heet V avTSCov, ypi atr iptov,
het raadplegen des orakels x ri cr ac, het antwoord
)7 lÚ^, (J.d' : ')4J.a. LiJ.Yi, 1TEOT` ó7t ov eá r2Tov,
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A61tov ; met Xóïcov komt het latijnsche oraculuni,
van os, oris, orare, het meest overeen; x^l^6U.t^)^JGS
of Xpria..okOyo; heet de in geestvervoering gebragte
ziener; echter verstaat men ook onder xp rlaotióYos
zoowel den uitlegger en verklaarder van liet orakel, als hem die orakels verzamelt en zulke in
zijn bezit gekomen orakels mededeelt en daarvan
gebruik maakt. Het eigenaardige en wat alle
orakels gemeen hebben is, dat bij hen de voorspelling aan eene bepaalde plaats en tempeldienst
verbonden is, en dat een aldaar gevestigde priesterschap de middelaars zijn tusschen de godheid
en de menschen. Zulk een oord, waar een in
ontwikkeling hooger staande priesterschap, gebruik
makende van de gesteldheid en de overlevering
der plaats, een geregelde orakelinstelling gesticht
had, wier gezag steunde op het geloof aan de
nabijheid der godheid, en dat door hare voorspellingen steeds in aanzien toenam, genoot een grooter vertrouwen dan de afzonderlijke teekenen der
goden en de toevallige droomen. Eene bijzon
soort dezer orakels waren de bovengenoemde-der
droom- of doodenorakels (axooµaTeic,
v.xpo;AavT ta, die grootendeels met
de vereering van Heroën of andere onderaardsche
wezens in verband stonden. Hiertoe behooren de
heiligdommen van den ziener Amphiaraus te Oropus, van Amphilochus en Mopsus in Cilicië, van
Calchas en Podalirius bij het voorgebergte Garganus in Apulië, van Aesculapius te Epidaurus,
in wier tempels men zich, ter verkrijging van
godlijke openbaringen voor het genezen van
zieken, op het vel van het offerdier te slapen
legde. Op zulke plaatsen der doodenorakels stegen de eiawXa der dooden uit de aarde op en
verschenen in den droom (somtijds ook aan de
wakenden op de graven), inzonderheid door lijkoffers en het aanroepen der onderaardsche magten
tot deze profetische dienst opgeroepen. Deze soort
van orakels was zeer gezocht door het bijgeloof
van het gemeene leven; van veel meer beteeke-

nis waren bij de Grieken de gesproken o r ak e l s, waarbij de openbaring door een menschlijken mond plaats had, en mannen of vrouwen in geestvervoering en zinsverbijstering gebragt
door den invloed van natuurkrachten, door bronnen en soortgelijke zaken, woorden lieten hooren,
die vervolgens door de priesters van het heilig
spreuken gebragt en op de voorgestelde-domin
vragen toegepast werden. De heersehende god
dezer orakels was bij uitnemendheid de voorzeg
wil zijns vaders Zeus,-gendoApl,i
de bron aller voorspelling, aan het menschlijk geslacht verkondigt. Het beroemdste dezer orakels
was dat te Delphi (z. a.). Tot deze soort behoorden dat te Abae in Phocis (HDT. 1, 46. 8,
33.), te Aedepsus op Euboea, aan den berg Ptoon,
te Hysiae in Boeotië, te Argos, waar de voor
priesteres door het bloed van het offer--zegnd
dier zich bezielde. In Klein -Azië waren de aan
orakel van den clarischen Apollo-zienljksth
bij Colophon en dat van den didymaeïschen bij
Miletus. Ilet clarische orakel werd volgens de
legende gesticht door Cretensers, onder aanvoering van Rhacius, die de uit Delphi weggezonden
dochter van Tiresias, Manto, huwde, waaruit men
de onderlinge betrekking van het clarische orakel
met dat van Delphi verklaart. De voorspelling
werd hier verrigt door een priester, die in de
heilige grot afdaalde en, nadat hij van het be-

zielende water gedronken had, zijne antwoorden
in verzen mededeelde (TAO. ANN. 2, 54.). Het
orakel te Didyma (IID T. 6, 19 . STRAB . 9, 421.)
was zeker ook een cretensische stichting. Branchus, een zoon van Apollo en de stamvader van
het daar te huis behoorende priestergeslacht der
.Branchiaderi, zou den eersten tempel gebouwd
hebben. Even als te Delphi werden hier de voorzeggin gen gedaan door eene vrouw, die den zoom van
haar kleed en hare voeten riet het water der bron
bevochtigde en de opstijgende dampen inademde. —
Eene derde soort waren de orakels door teek e n e n. Hiertoe behoorde onder anderen het"
orakel van Zeus te Olympia, welks priesters de
Iamiden waren, en dat in ouden tijd zeer bezocht
was. Men voorspelde uit het geslagte offerdier
en de verschijnsels gedurende het offer (HDT. 8,
134 . STRAB. 8, 542. ?LEN. nELL. 4, 7, 2.). Van

gelijken aard was de voorzeggingswijze in het
Ismenium van Apollo bij Thebe. Ook het beroemde orakel te Dodona (z. d o d o n. orakel,
onder Zeus) was een orakel door teekenen;
daar werd namelijk voorspeld uit de beweging der
bladeren van den heiligen eik (cp►sXXoµuvT^ía ), liet
murmelen der bron en het geluid van koperen
bekkens. Bij het orakel van Delos voorspelde
men uit het ruischen van den laurierboom. De
orakels door teekenen, die van zeer verschillenden
aard konden zijn, hellen reeds meer over tot de
kunstmatige voorzegging, daar hier eene verklaring der teekenen vereischt werd. En ook bij
deze orakels had reeds meer of min eene tusschenkomst der kunst plaats, in zoo ver de vrager niet
onmiddellijk zelf het antwoord kreeg, doch door het
met den god in naauwere betrekking staande en
door hem geïnspireerde orakelpersoneel, de priester
voor den oningewijde onverstaanbare open--schap,de
baring ontving, die eerst door hare uitlegging voor
den raadvragende verstaanbaar werd. -- De orakels
zijn afkomstig uit den oudsten tijd der Grieken; reeds
Homerus gewaagt van dat te Dodona (OD. 14,
327. IL. 16, 235.) als van een geregelde orakel instelling en maakt op den rijkdom van het pythisehe opmerkzaam (IL. 9, 404.). Ook moet dit reeds
een staatkundigen invloed gehad hebben (oD. 8, 80.).
In veel grooter aanzien kwamen evenwel de orakels
sedert den dorischen tijd; inzonderheid werd toen
het delphische van belang, zoodat het al de overige, zelfs het dodonaeïsche, overschaduwde. Wat
de orakels in dezen tijd voor de zeden en de beschaving verrigt hebben, is evenmin als hun staatkundige
invloed gering te achten. Zoolang een in geest
uitmuntend priesterdoni, ondersteund-beschaving
door de besten en wijsten des volks, ver van eigenbelang en zelfzucht, ten nutte van het vaderland
en ter bevordering van godsdienst en zedelijkheid
werkzaam was, bleef hun invloed en aanzien
voortduren; maar beide gingen verloren, lints met
het verval van den nationalen geest de orakels aan
partijbelang dienstbaar werden en de priesterschap
bij het toenemen van ongeloof en bijgeloof, slechts
haar eigen voordeel en stoflijk welzijn, dikwijls
door bedrog en misleiding, zocht te bevorderen. --Bij de Romeinen en over 't algemeen bij de italisehe volken vond men in de oudste tijden ook
wel orakels gelijk aan die der Grieken, doch zij
zijn bij hen geheel op den achtergrond getreden
ten gevolge van de kunstmatige divinatie waarover
wij straks zullen spreken. --- II. De k u n s t m atige divinatie (CIC. DIV. 1 49 18. 2, 11.).

Divinatio.
Het eigenaardige van deze soort is, dat zij niet
voortvloeit uit eene inwendige godlijke ingeving,
maar uit de waarneming en uitlegging van zekere
teekenen, die de godheid zendt, weshalve deze
soort van divinatie zich als eene kunst voordoet,
die b. v. bij Homerus als een bepaald bedrijf
met dat van artsen, herauten enz. op eene lijn
wordt gesteld (OD . 17, 383, 9, 135.). Bij het opsporen van den bovennatunrlijken zamenhang der
gegeven teekenen is zij tot eene zekere vaste methode gekomen, hoewel zij daarbij niet de gewone
redenering van het gezond verstand volgt, maar,
daar zij zich op het gebied van het godsdienstig
gevoel en der verbeeldingskracht beweegt, tot
avontuurlijke en fantastische gevolgtrekkingen
vervalt. Elk ongewoon verschijnsel gold als een
teeken der_ godlijke openbaring, als T9,orx;, signum,
en des te meer, naar mate de omstandigheid des levens belangrijk, of de gemoedsstemming gespannen
was wanneer de verschijning plaats vond. Zulk
een r pn kon ongezocht en als van zelf zich
voordoen, of het was door de menschen gezocht
of door de cene of andere aanleiding veroorzaakt.
a) Grieken. Bij Homerus komt de eerste soort,
de ongezochte teekenen, het meest voor. De
voornaamste Té ,0O TGC of arj,i.nTa bij hem zijn de
verschijnselen aan den hemel, den zetel der goden,
inzonderheid van Zeus, die bij voorkeur voor den
zender der TEnaTc gehouden wordt, zooals donder
en bliksem. den regenboog, het onverwachts ver
een grooten, hóógvliegenden vogel-schijneva
(oí(uvó), een adelaar, havik, reiger, wijl men deze
als boden der goden uit den Olympus beschouwde.
Ook het onverwacht en toevallig met iets zamen treffend woord der menschen (p ii, X ri ^wv), liet
niezen enz. waren rgp Lrx, doch zelden komen onnatuurlijke verschijnselen voor, b. v. een bloedre-
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gezochte teekenen komt nog een menigte van andere voor, zooals zon- en maanverduisteringen,
cometen, vallende sterren, stormen, overstroomingen van rivieren, de beweging en de reuk van
den opstijgenden damp ( titn c o i.cei rd ) ; van beteekenis waren verder alle dieren, spinnen, hazen,
slangen, inzonderheid vogels, aan welke boven andere cene geheimzinnige natuur werd toegeschreven. Men lette op hunne vlugt, hun zitten, hun
geluid. In dit olwvo►SS of opviDas yvwvuc bestond
de kunst van den o'cwvca Trj ; of oiwvozó?,os. — Van
de voorspellingen uit gezochte teekenen vermelden
wij hier die uit de ingewanden der offerdieren,
welke in Griekenland zeer veel werd aangewend.
De bekijkers der ingewanden heetten Çwli.o^x6rroc,
1cp06X67 OC, tU06/07
r0t 9 a7:XaTZvo x rtoi, r)ïrnro XÓ cot.

Hiervan verschilt de door de tupxooc verrigte
Éu.nvpou.CvTSí ^c, het voorspellen uit het branden der
offervlam, hetwelk van Amphiaraus afkomstig zou
zijn. Ben lagere soort van mantiek, waarbij de
mensch op bijgeloovige wijze het toeval zoo weet
toe te passen, dat hij er een godlijke openbaring
in vindt, is de of U,ovrSínt, waarbij
men er op lette of een voorwerp dreef of zonk, of
acht sloeg op den kring die door een in het water geworpen steen gemaakt werd; verder nog de
xoaicvop.avTSía het waarzeggen door middel van
een zeef. Men hing een zeef aan een of meer
draden op en noemde, terwijl zij ronddraaide, ver
namen, die bij welken zij ophield was-schilend
de gezochte persoon. Daartoe behoort ook nog
de tse` oN.avTakc of de kunst van waarzeggen uit
de hand en hare lijnen, door Aristoteles reeds
vermeld, en door Artemidorus in de 2. eeuw n.
C. onder regels gebragt. Verg. ook a x i n omantia. — b) Romeinen. Bij deze was de
kunstmatige divinatie veel gewigtiger en meer ontgen (ir.. 11, 53. 16, 459. verg. on. 20, 345 en v. wikkeld dan bij de Grieken. De benamingen der
12, 394 .). Van veel belang was bij vele dezer beduidingsteekenen die hier in aanmerking komen
verschijnselen de regtsche of linksche rigting (IL. zijn : ostentum, portentunt, monstrum, prodigiurn,
Portentum en ostentuin beteekenen ge2, 353 . 12, 196.), of ook de tijd, b. v. na een oteen
gebed. In al deze gevallen volgde de beteekenis woonlijk buitengewone verschijnsels in de onbeder verschijning als van zelf; meestal voorspelde zielde natuur, monstrum en prodigium ongewone
zij op zeer eenvoudige wijze geluk of ongeluk. verschijnsels in de menschen- en dierenwereld en
Dikwijls echter trof een Tipa; op zulk cene wijze meestal is monstrum een tegennatuurlijk verschijn-
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met menschlijke handelingen en omstandigheden sel. Tegenover deze benamingen voor zigtbare
te zamen, dat er cene bepaalde beteekenis aan ge- teekenen beduidt ocien bij voorkeur een hoorbaar.
geven moest worden, en dan was de uitlegkunst Voor het overige is het onderscheid dezer uitdruk der mantiek noodig, die door de daarin bedreven kingen niet immer streng in acht genomen. Wij
tiavTC, werd uitgeoefend, die, van den isns^; ver willen in tegenstelling van de hoorbare teekenen,
als tolk van den godlijken wil, als-schilend, de omina, de zigtbare prodigia noemen. Beiden
TrpoPuITri, ge-otp67ro; gold. Deze N.íí'i rn zijn of komen voornamelijk als ongezochte teekenen voor.
zieners van koninklijken bloede, zooals Amphiaraus, De prodigiën werden bij de Romeinen in buiten
menigte en verscheidenheid waargenomen,-gewon
Helenus, of 0TjiMospToí (OD. 1, 416. 15, 255. 16,
383.). Als µávTnc; van minderen rang noemt Ho- daar de geest van dit volk met een bijzonder bij
opmerkzaamheid op zulke dingen gerigt-gelovi
merus de olwvoir6Xoc of oíwvca Taí, augures (oD. 1,
202.) en de uo^xó:roc, haruspices (IL. 24, 221.), was. De geschiedboeken van Livius maken van
doch zonder meer bepaald hun aard aan te dui- een groot aantal gewag. Had er een prodigium
den. Soms werd zulk een Tépn; ook door een plaats gehad, dan was, vooral als het een ongeluk
leek door onmiddellijke ingeving verklaard. Nu voorspelde, cene procuratio, cene afwending nooen dan waren slechts bijomstandiglieden van be- dig. De mensch kon, door gepaste maatregelen,
teekenis, zooals plaats en aantal (IL. 8, 245 en v. 2, des Hoods door gebeden en boetedoening, vooral
301 en v.) doch dikwijls was liet Lc-pas cene zinne - met behulp der priesterschap, het dreigende onbeeldige voorstelling van de toekomstige gebeur heil afwenden en zich de godlijke genade wezelve (óD. 15, 515 en v. 2. 146 en V. IL. 12,-tenis der verzekeren. De gewone zoowel door bij
personen als door den staat aange--zonder
200 en v.). — In lateren tij 1 liad bij de Grieken
deze mantiek ook nog hare waarde, hoewel zij, wende middelen ter verzoening waren, gebeden,
door de orakels op den achtergrond gedrongen, bedevaarten, offerfeesten, godenmalen en dergelijke
voornamelijk bij persoonlijke aangelegenheden (Liv. 1, 20, 31. 4, 21. 5, 13. 22, 1.). In vele gewerd aangewend. Behalve de bovenngenoemde on- vallen hing het van (Ie willekeur van den persoon
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ven wordt) drie (of negen) boeken riet voorzeg
gekregen, waarin men na een ingesteld-gine
onderzoek voorspellingen omtrent belangrijke gebeurtenissen voor den romeinschen staat meende
te vinden (LACTANT. 1, 6, 7. GELL. 1, 19. PLIN.
13, 13.). Hierbij kwamen de - orakels der Sibylla
van Tibur, die op den Anio en Tiber naar Rome
zouden gedreven zijn, en de zoogenaamde boeken
der gebroeders Marcii. Deze carmine Marciana
waren in de latijnsche taal geschreven (LIV. 25,
12.), terwijl de beide andere gedeelten der sibyllijnsche boeken in het grieksch gesteld waren. Zij
werden op liet capitool in een gewelf van den
tempel van Jupiter in een steenen kastje bewaard.
Toen zij in het jaar 84 v. C. door een heviger
brand vernield waren, maakte men uit de overal
verstrooide spreuken een nieuwe verzameling.
Augustus en Tiberius hadden het plan ze op
nieuw te ziften en te zuiveren. Het opzigt over
deze boeken en de voorspelling daaruit was aan
het collegie der Interpretes of Sacerdotes Sibyllini
toevertrouwd, dat eerst uit twee, sedert 367 v. C.
uit 10 (Liv. 6, 37, 42.), onder Sulla en Augustus
uit 15 priesters bestond, Duumviri, Decemviri,
Quindecimviri sacris faciandis. Vrij van alle andere staatsbedieningen, rustte op hen de verplig-ting, op bevel van den senaat en in tegenwoordigheid der overheidspersonen de heilige boeken
op te slaan (adire, consulere, inspicere libros) om
de gevolgen eener gewigtige onderneming, de door
de goden verlangde verzoeningsmiddelen van prodigiën enz. op te sporen (LIv. 3, 10. 5, 13. 6, 37.
7, 27. 10, 8.). De sibyllijnsche voorspellingen
bleven zeer lang in groot aanzien en genoten
zelfs later van de zijde der Christenen cene zekere
achting. — 3) Haruspices of Aruspices, offeronderzoekers, in ruimeren zin waarzeggers en
wiggelaars. I)e afleiding van den naar, is onzeker; eenigen zoeken haar in ispocxóroc, anderen
in haruga = hostia. Zij waren afkomstig uit Etrurië, waar men sints overouden tijd eerie zeer ontwikkelde divinatieleer bezat. Deze wetenschap
(Etrusca disciplina) was een godlijk geschenk; zij
zou door Tages, een kleinzoon van Jupiter (oven.
MET. 15, 553.) aan de Etruscers zijn medegedeeld en werd in gewone boeken (libri Tagetici,
Etrusci) bewaard. Reeds vroeg werd zij te Rome
opgenomen en met liet romeinsche auguriënwezen
vereenigd; evenwel waren de haruspices te Rome
gedurende het geheele republikeinsche tijdvak geen
Romeinen maar Etruscers, die men, in geval van
nood, uit Etrurië liet komen. Zij ston (l en als
vreemde huurlingen verre beneden de augurs, die
uit de voornaamste romeinsche familiën genomen
werden, doch genoten echter groote eer. In den
republikeinschen tijd vormden de haruspices geen
priestercollegie; eerst keizer Claudius stichtte een
collegie der haruspices dat aan de overige priesterscharen gelijk was (TAC. ANN. 11, 15. ; het bestond uit 60 leden met een magister publicus aan
het hoofd. Tot dit collegie, dat tot op den tijd
(MACROB. SAT. 1, 23. FLOR. OD. 1, 35, 1. SUET.
van H onorius 419 n. C. bestaan bleef, traden waar
CAL. 57. DOMIT. 15). De sortes te Caere waren
ook geboren Romeinen toe. De voor--schijnlk
dergelijke plankjes. Daar ze door den tijd afsleten, viel soms een plankje uit den bundel uit, en naamste verrigtingen der haruspices te Rome wahetgeen daarop geschreven stond diende dan als ren: a) de procuratio prodigiorumma. Prodivoorspelling (LIV. 21, 62. 22, 1. sua sponle sortes giën konden wel is waar ook door de .Decemviri,
attenuatae). — D e s i b y l l ij n s c h e boeken. Pontiijices, door den senaat en de consuls uitgelegd
Tarquinius Priscus of Superbus had van de Si- en verzoend worden, doch cene hoogere uitspraak
bylla van Cumae (wier verblijf en waarzeggings- hadden nog de sibyllijnsche boeken en de
itirigting door Virgilius AEN, 8, 441 en v. beschre- hoogste de haruspices ex Etruria acciti (LIV. 27,
af een verschenen teeken aan te nemen en op
zich toe te passen, of het af te wijzen, of door
cene spoedige tegenwoordigheid van geest, op hetzelfde oogenblik als het zich vertoonde, er eene
gepaste, gelukkige beteekenis aan te geven en zoo
het schijnbaar ongunstige in een gunstig te veranderen. Op dezelfde wijze gedroeg de mensch zich
ook ten opzigte van het ornen, waaronder men in
engeren zin elk profaan uitgesproken menschenwoord verstond, voor zoo ver het als voorteeken
werd opgenomen. Een amen had slechts beteekenis voor den mensch, zoo hij het als omen aannam
(accipio oreen, placet omen, of non ad me pertinel).
dip den zin dien de spreker er aan hechtte kwam
het bij het omen niet aan; de hoofdzaak was de
opvatting van hem, die het gesprokene op zich
van toepassing maakte. Het stond in vele geval 1 en geheel aan hem welken zin hij er aan geven
wilde, of hij het omen als bonuni of malum wilde
aannemen ; bij zulke woorden en uitdrukkingen
echter, die op zich zelve iets gunstigs of ongunstigs beteekenden, was aan de persoonlijke willekeur hare grenzen gesteld. De Romein betoonde
zich, hoewel hem tegenover het omen en prodigium
menige vrijheid vergund was, toch in dit opzigt
in de hoogste mate vreesachtig en voorzigtig. Bij
feestlijke verrigtingen zocht men elke zoodanige
storing met angstige bezorgdheid verwijderd te
houden. De offeraar omhulde zich liet hoofd, om
zich voor elke buitengewone verschijning te vrij
bij liet offeren maakte men muziek om-waren;
geene booze omina te hooren. Bij het ligten van
krijgsvolk en het houden van den census riep men
eerst hen op, wier namen gunstig klonken, zooals
Salvius, Valerius en dergelijke. — De tweede
soort van kunstmatige divinatie, die van geen toevallig verschijnende teekenen gebruik maakt, maar
opzetlijk openbaringen opzoekt, verbond bij de
Romeinen hare voorspellingen aan vast bepaalde
verschijnsels en werd als cene 'wezenlijke kunst,
volgens cene wetenschap bij overlevering, door
daartoe bestemde en geroepen vereenigingen uit
aldus ontstane instellingen waren-geofnd.D
van staatswege bekrachtigd en hadden een grooten, veelzijdigen invloed op den staat; zij namen
bij de Romeinen de plaats in en vervulden de taak
die bij de Grieken de orakels hadden. Deze
openbare en volgens vaste regels als instelling
werkzame divinatie kan men in 4 soorten onder
boeken, de-scheidn:ort,byljsche
haruspiciën en de auguriën. Volgens hunnen rang
en hunne openbare beteekenis zijn de laatsten de
gewigtigsten. 1) S o r t e s, orakels door het lot.
De belangrijkste waren te Praeneste en Caere.
Het ontstaan en de wijze van raadpleging bij dat
van Praeneste deelt Cicero mede (DIV. 2, 41.).
Eiken plankjes waarin overoude letters gesneden
waren en in den tempel van Fortuna bewaard
werden, werden door de hand van een knaap getrokken en daaruit het antwoord opgemaakt
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39. 32, 1. 24, 10.). Ook in dergelijke aangelegenheden van bijzondere personen werden de
haruspices soms gebruikt. Zij schijnen hunne responsa schriftlijk gegeven te hebben. b) De a r s
fu l g u r a to r i a. De Romeinen gebruikten slechts
de haruspices om den bliksem te begraven en te
verzoenen. Iedere bliksem namelijk, die een bekende plaats getroffen had, moest verzoend worden.
De begraving van den bliksem had plaats, door de
aarde van de getroffen plek opeen te hoopen en op
diezelfde plaats met een vuursteen, het zinnebeeld van
den bliksem, te begraven; de plaats werd rondom afgesloten, doch bleef van boven open. Daarom heette
zij puteal; ook noemde men haar bidental naar het
tweejarig offerdier dat als zoenoffer geslacht werd.
De classe der haruspices, aan wie de bezorging
van den bliksem was opgedragen, heetten fulguratores. Behalve de verzoening moesten zij bij
de Etruscers den bliksem ook waarnemen, bij de
Romeinen was dit de taak der overheden en
augurs. c) De e x t i s p i c i a, het beschouwen der
ingewanden, waardoor te Rome ten tijde van
Cicero de in minachting geraakte waarneming der
vogels verdrongen werd. Bij het offerdier werd
om voorspellingen te doen, vooral de met de
gal zamenhangende lever onderzocht, verder de
long, het hart, het netvlies enz. — 4) Augures,
vogelwiggelaars, in vroegeren tijd ook auspices geheeten. Behalve het waarnemen van nog andere
teekenen, was het beschouwen der vogels cene
hoofdbezigheid der augurs. Zij vormden een aan
dat reeds door Romulus-zienljkprstcog,
ingesteld en door Numa bevestigd zou zijn. Romulus koos drie augurs uit elke tribus een (LIV.
10, fi. dc. REPL. 9, 16.), onder Servius Tullius
kwam er een vierde bij, en toen in het jaar 300
v. C. door de Lex Ogulnia ook plebejers tot dit
oorspronklijk patricisch ambt worden toegelaten,
klom het getal tot negen (4 patriciërs, 5 plebejers), Sulla stelde er 15 aan (LIV. EDIT. 89.),
Julius Caesar 16 (DIO cASS. 42, 51.). Aan het
hoofd van het collegie, waarin de grootste eensgezindheid heerschen moest, stond de magister collegii; liet bezat het regt om de in zijn midden
opengevallen plaatsen zelf weder aan te vullen,

totdat in t 04 v. C. door den volkstribuun Cn.
Domitius Ahenobarbus (lex Domitia de sacerdotibus) de verkiezing aan het volk werd opgedragen.
De augurs werden geïnaugureerd, d. i. zij aan
hun ambt niet dan na een voorafgegaan-varden
augurium; een prachtige inwijdingsinaaltijd, inauguratiemaal (coena adjicialis of aditialis), waar
alle augurs moesten tegenwoordig zijn, mogt-bij
niet ontbreken. Hun ambt nam eerst met den
dood een einde. Hun uiterlijk onderscheidingsteeken was de traben, het staatsiekleed, met een
purperen en scharlaken streep, en de lituus, een
kromme staf zonder knoesten. Ook hadden zij
landbezit in het vejentische gebied. 1)e wetenschap der augurs heette jus augurum of augurium
en was in zekere schriften vervat (Cie. LEGG. 2,
13. DE NAT. D. 2, 4. ; hunne uitspraken over aan
hen gedane vraagpunten (referre ad augures)
heetten decreta of responsa augurum (cie. DIV.
1, 17. 2, 28, 36.). Terwijl ieder toevallige teekenenen waarnemen en opmerken kon, was het de
taak der augurs, den wil der godheid naar vaste
regels op te sporen, en voorwaarden op te geven,
waaronder de teekenen moesten verschijnen en
gunstig of ongunstig waren. Deze teekenen wo-
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ren vijfderlei : signa ex coelo, ex avibus, ex tri
De sign a-pudis,exqarbdis.)
ex c o e o de belangrijkste van allen, waren fulmina, bliksem, fulgura, weerlicht, tonitrua, donder,
in de taal der augurs manubiae geheeten (Cie. DIV.
2, 18---21.). b) Signa ex avibus. De vogels
werden onderscheiden in oscines, dezulken die
door hunne stem (raaf, kraai, uil, specht, haan)
en alites, die door hunne vlugt van beteekenis
waren (adelaar, gier). De augur raadpleegde hen
(consulebat) of nam ze waar (servabat, observabat);
bevestigden zij een begonnen onderneming (addicere, adinittere, secundare), dan heetten ze addictivae, admissivae, praepetes, secundae, in het tegen
geval, wanneer zij abdicebant, arce--overgstld
bant, monebant, refragrabantur, heetten ze adversae
of euphonistisch alterae. c) Signa ex trip u d i i s.
of auguria pullaria, teekenen uit het vreten der
hoenders, werden bij comitiën en inzonderheid
vóór een oorlog of een slag genomen, weshalve
de veldheer telkens door een pullarius in den
oorlog vergezeld werd. De pullarius, hoenderwachter, hield jonge hoenders (pulli) in een kooi
opgesloten; zoo deze uit het kot losgelatén driftig
op het voorgeworpen voeder aanvielen en het zoo
gulzig opvraten, dat uit hun bek weder stukken op
den grond vielen, was dit een gunstig augurium,
voorteeken, en heette tripudium sollistimum (cie.
DIV. 1, 15. 2, 34.). Zoo daarentegen de hoenders
niet vraten of het kot in het geheel niet of slechts
langzaam verlieten of wegvlogen, dan was dit een
onheilspellend teeken. Soms dwong men een gunstig teeken af door de hoenders te laten hongeren.
d) Auguria ex quadrupedibus ofpedestria,
van viervoetige dieren, wanneer b. v. een vos, een
hond enz., voor iemand over den weg liep; deze
werden meer als bijzondere auguriën beschouwd
en konden, daar zij ongezochte teekenen waren,
slechts in zoover voor eigenlijke auguriën gelden,
als zij door de augurs ook naar bepaalde regels ver
werden. Hetzelfde was waar van de teeke--klard
nen ex diris. Onder dira (dirus = malus,
oniinosus, gravia mala portendens) verstond men elk
toevallig boos teeken, dat niet tot de 4 vorige behoorde, b. v. het stooten van den voet, het breken
van den schoenriem, het niezen enz. --- De signa
ex cocho en ex avibus moesten uit een bepaalde
plaats waargenomen worden. Men koos daartoe
steeds een hooggelegen punt met een ruim uit
stad werden de auspicia urbana uit-zigt;nde
het auguraculuni op den burg waargenomen, bij
het standbeeld van Attius Navius (LIV. 1, 36 ).
De tijd der waarneming was gewoonlijk om middernacht bij helderen hemel. Na een offer en
gebed, beschreef de augur met zijn lituus, de
plaats (templum) aan den hemel en op de aarde,
binnen welke hij zijne waarnemingen doen wilde
(templum capere, facere) en wijdde haar in. Binnen deze ruimte zonderde hij nog een meer beperkt templum af om zijn tent op te rigten (ta
welke met palen, staken, zeil--bernaculmp),
doek en planken afgesloten werd (locus septzts,
templum linteatum) en slechts één uitgang mogt
hebben. Hier ging hij zitten met omsluijerd
hoofd en wachtte het teeken. Volgens etruscisch
voorschrift rigtte de augur zijn gelaat naar het
zuiden, zoodat het oosten, de zijde des lichts
en des geluks aan zijn linker, het westen, de zijde
der duisternis en des onheils, aan zijn regterhand
was. De gelukkige teekenen waren alzoo sinistra,

Divisor —Ampato-eae.
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de ongelukkige dextra (VIRG. AEN . 2, 693. 9, 631.

4, 833.). Bij de Grieken geschiedde
de waarneming juist omgekeerd ; zij wendden zich
met het gelaat naar het noorden, zoodat hun de
regterzijde geluk, de linker ongeluk verkondigde;
en dit . spraakgebruik treft men ook dikwijls bij
romeinsche dichters aan (Hon. OD. 3, 27, 15.).
Bij de auspiciën was een hoofdvereischte het
silentiurn, dat alles in stilte en zonder de minste
stoornis volbragt werd. Behalve de waarneming
(spectio) behoorde ook tot de taak des augurs de
OVID. FAST .

nunciatio, de bekendmaking van het waargenomene, die, zoo ze ongelukkig en belemmerend
was, obnunciatio heette. -- 2) .D i v i n a t i o in
regtskundigen zin is liet regterlijk onderzoek, wie,
in geval er v erscheiden aanklagers zijn, gekozen
moet worden. De anderen, die dezelfde aanklagt
wilden instellen, werden door den regter of afgewezen, of zij kregen verlof om zich als subscriptores
(z. s u b s c r i p t i o) er bij aan te sluiten. Ook de
redev oering , die de aanklagers hielden, om hunne
aanspraak op de aanklagt te doen gelden, heette

divinatio, b. v. de redevoering van Cicero tegen
CaeciIius, die zich ook aangegeven had als aan
-klagervnVs.
Divisor. Toen de kiescomitiën or.nkoopbaar
geworden waren, maakten vele lieden er werk van
om voor de candidaten stemmen op te koopen.
Zij maakten met de candidaten een accoord, en
namen de geheele zaak op zich tegen een vooraf
bedongen sore, z. anzbitus, interpres en sequester.

Divitiáeus, Aeduër, die een tijd lang voor
zijn jongeren broeder in magt en aanzien wijken
moest, later. verhief hij zich weder door zich naauwer aan Caesar en de Romeinen aan te sluiten.
Na het overwinnen der Helvetiërs verzocht hij, in
naam van vele volken, ondersteuning tegen Ario
nam aan dezen strijd deel, als ook in-vistuen
liet volgende jaar aan den oorlog tegen de Bel-

1, 4. en a.), hetgeen echter om vele redenen
onmooglijk is; veeleer moet men aannemen, dat
dit de eerste willekeurige en ligtzinnige scheiding
was, waarvan men later in 't algemeen de eerste
maakte. Sedert maakte de oude gestrengheid en
ingetogenheid voor willekeur en ongebondenheid
plaats, en om de onbeduidendste redenen of geheel
zonder reden scheidde de man van zijne vrouw
(VAL. MAX. 6, 3, 10-12.). Men denke slechts aan
de voorbeelden van Cicero, Pompejus, Caesar,
Octavianus en a. I)e v rouwen, die allengs het
regt van scheiden verkregen hadden, maakten er
op dezelfde ligtvaardige wijze gebruik van. Evenwel waren er voor de schuldige partij nadeelige
stoflijke en geregtlijke gevolgen aan verbonden,
z. dos en judicium de moribus. Onder de
Christen-keizers werd weder grootere gestrengheid
en beperking van de oude vr ijheid van echtscheiding
ingevoerd. — 1)e vormen der echtscheiding waren, uitgezonderd der drfarreatio, oorspronklijk
niet door de wet voorgeschreven. De man zeide
tot zijne vrouw: res tuas tibi habeto, foras exi, enz.
Ook liet men het huwelijk mondeling door een
bode opzeggen, wat Augustus tot een wettigere
vorm maakte en waarbij hij de tegenwoordigheid
van zeven getuigen voorschreef. Eindelijk zond

men ook schriftlijk den scheidbrief (libellus divortii). -- .R e in a n c i p a t i o is slechts ontbinding

der mnanus (z. a.).
Diyllus, DíuXXo;, uit Athene; de algemeene
geschiedenis van Ephorus werd door hem vervolgd
tot aan het jaar 312.

)obi rus, ®63 upo;, stad in Paeonië (Macedonië), ten O. van de rivier Echedorus (rnuc.
2, 98.).

Doctor. Wie aan een ander onderwijs gaf,
heette in lateren tijd bij de Romeinen doctor of
professor, bepaaldlijk van toepassing op de leeraren in de philosophic (TAC. ANN. 14, 52. 16, 34.),

in de grammatica (SUEr. GRAMM. 1.) en over 't al-

weder verloren gemeen in de vrije kunsten (liberaxliuni artiuna,
te hebben (CAES. B. G. 1, 16 en v. 2, 45. 6, 12.). SUET . CAES. 42.). Ook in liet leger heetten later

gen. Later schijnt hij zijn aanzien

TDivud.ü.rum, later 31 ediomatrici, hoofdstad
der Mediomatricers, in belgisch Gallië, aan de
M osella (Moesel) ; t. Metz (T Ac. EIST. 1, 63.).
Divortium (van disverto, uiteengaan), eigen
echtscheiding van weerszijden verlangd, in-Iijkde
tegenstelling van repudiuin of de eenzijdige ontbinding. Van ouds bestond te Rome volkomen
vrijheid van echtscheiding (althans van de zijde des
mans), met uitzondering van de patricische confarreatie-huwelijken, die oorspronklijk onontbindbaar
,

zij die de recruten in do wapens oefenden, de
drilmeesters, doctores, b v. cohoïtis, sagittariorunn,
ook arinor•unz doctores of campiductores.

lJode_koselioinos, z. A e gyp t u s, 2. kol. b.
Dodona, z. Epirus.

Dodonaeïscii orakel, z. Zeus.
Dotlrans, z. rom . munten, aanhangsel.

¿ ► o v t a I a, is het onderzoek naar iemands bevoegdheid tot cene zekere betrekking, in den staat of

de gemeente. Zij had b. v. plaats bij liet opne-

waren (DION. HAL. 2, 25.), tot dat ook voor deze men in liet Àri cupxcx6v, waarbij onderzocht werd

over uitspraak. Wie zich hierom niet bekreunde

of de op te nemen persoon aanspraak op het
burgerregt had, of hij derhalve van burgerouders
afstamde, enz. (van daar óoxcN.u^i}ac zoo veel als
als Lv6pof.-,p peß uc) . Vooral was te Athene
van belang de dokinvasie der overheden en ambtenaren. Zij had plaats na de benoeming voor de
de aanvaarding van het ambt bij den raad of een
geregtshof. Bij de archonten (of het ook bij andere overheden geschiedde, is onzeker) had een
tweeledig onderzoek plaats, eerst voor den raad.

MAX . 2, 9, 2.). Ook de XII tafelen
spraken van scheidingen, doch wij kennen de bepalingen niet (cIC . PHIL . 2, 28 .). Desniettegen-

(avaxpívuty) ; werden deze door hem niet voldoen
beantwoord, of was een aanklager met zijne-de
regtvaardiging niet te vreden, dan werd de

door de d farreatio de ontbinding des huwelijks

werd ingevoerd. Slechts de door confarreatie ge-

sloten huwelijken der priesters bleven voor altijd
onontbindbaar. Hoewel echter de scheidingen geoorloofd waren, beschouwde men het huwelijk
toch als zulk eene heilige zaak, dat zij slechts in
den uitersten nood plaats vonden. Er bestonden
regtsgeldige gronden van echtscheiding (PEUT. ROM.
22 .) en liet familieregt, een familieraad, deed daar-

en ligtvaardig scheidde, onderging eene nota een - Den candidaat werden zekere vragen voorgelegd
soria (VAL

.

staande verhalen verscheiden schrijvers, dat de zaak naar een geregtshof verwezen, die de eind
toelating van den candi -beslinghadovr
eerste echtscheiding te Rome eerst in 234 v. C.
Zijne a-fwijzing heette dro&iiu;i4 sw. I)e voor--dat.
voorkwam (GELL. 4, 3. 17, 21. vAr.. MAX. 2,

Dolabella ---Domhius.
gelegde vragen hadden volstrekt geen betrekking I^
op do persoonlijke geschiktheid voor de bedoelde
betrekking ; deze werd veeleer in het democratisehe Athene bij iederen burger verondersteld, en
dit kon in 't algemeen ook gerust gedaan worden,
daar de openbaarheid, waarmede alle staatszaken
behandeld werden, ieder de gelegenheid tot het
verkrijgen van oefening en kennis verschafte, en
daar de afzonderlijke deelen van het in zoo vele
takken gesplitste bestuur betreklijk van weinig
beteekenis waren en niet veel werkzaamheid ver
Slechts bij zoodanige ambten, waarto e-eischtn.
Bene bijzondere theoretische en practische kennis
vereischt werd, zoo als b. v. de waardigheden bij
het leger, kunnen waarschijnlijk de voorgestelde
vragen op de bijzondere geschiktheid van den candidaat voor de verlangde betrekking toepaslijk
geweest zijn. In den regel zocht men door het
onderzoek slechts uit te maken of de gekozen persoon de vereischte burgerlijke bevoegdheid had om
het ambt waar te nemen : of hij uit burgerouders
afstamde (bij de archonten was het vroeger een
vereischte dat ook de grootouders burgers waren,
Bene echte afstam,ming x p yov(n;), of hij een aan
zekere eerdiensten van den staat-hangerwsv ,
(van Zeus Hercus en Apollo Patrons), of hij de
veldtogten medegemaakt had, of hij in het volle bezit zijner burgerregten was (niet c( rc;i.o;), of hij
den wettigen ouderdom (bij de medeleden van den
raad liet 30. jaar) bereikt had, enz. In vroegeren tijd kwam er bij de archonten nog de vraag
naar liet vermogen bij, die natuurlijk sedert Aristides verviel, toen het ambt van archont voor alle
classen was opengesteld. Op de dokimasie van
ambtenaren hebben drie voor den raad gehouden
redevoeringen van Lysias betrekking, tegen Evander, die tot archont benoemd was, tegen Philo en

voor Mantitheus, beide tot leden van den raad gekozen. — Nog dient vermeld deóoit cc íu frrjTo
redenaars werden wel geenszins tot de-pwv.De
ambtenaren gerekend , daar ieder, die er roeping
toe gevoelde, voor het volk kon optreden, doch dit
was slechts hem vergund die in het volle bezit der
burgerreg ten (&irhTtµoy ) was. Wie derhalve door reg -
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en wallen bij belegeringen, tot het uitgraven van
boomen, ook bij den landbouw en liet slagten der
offerdieren (d. pontificalis) werd het gebezigd.
Dolche, DoXíyrl , 1) stad eener Tripolis in
Thessalië ten W. van den Olympus (Ltv . 42, 53.
44, 2). -- 2) Stad van het landschap Commagene in Syrië, beroemd door warme baden en den
tempel van Zeus Doliehénus ; later Doluk . —
3) = Dulichium, z. Echinades.
O6XtXo;, z. gymnasium.

1IOlius, z. Melanthius.
Dolium, een groot . aarden pompoenvormig
wijnvat, waaruit de wijn, na uitgegist te zijn, in
de amphoren getapt werd (z. a.). Houten vaten
kwamen eerst in gebruik, nadat men die in Gallië
liad leeren kennen (rLIN. 14, 21.). Verg. ook
vasa.

Dolon, z. Diomedes.
Dolopes, z. Graecia, bevolking.
bolus, regtsschending, onregt, wederregtlijke
handeling; malus geheeten, zoo de dader wist dat
hij onregt deed. Dewijl dit meestal het geval is;
zoo staat Bolus meest altijd voor dolus mnalus. —
1) In het civiele regt was dolos van veel gewigt,
met name in liet regt van verpligting, dewijl dolus
steeds tot schadevergoeding verpligtte (doluni
praestare, de dolo tenen). Oorspronklijk had men
slechts bij de actiones bonae fidel (z. a c t i o) een
eisch wegens dolus, doch de praetor Cassius voerde
exceptio doll ook bij de actiones stricti iuris in
terwijl píe praetor C. Aquilius Gallus
algemeene formulae de dolo malo vaststelde, d. i.
vorderingen tot schadevergoeding wegens doles
malus. — 2) In het criminele regt is dolus malus
meer liet voorbedachte der daad, liet booze opzet
dan de handeling zelf. ` 3ij de meeste overtredingen kwam het er zeer veel op aan of zij met of
zonder doles gepleegd waren, d. i. of de booze
daad opzetlijk bedoeld was, of dat zij culpa of casu
geschiedde, en hiernaar werd de straf bepaald.
Doiuiniúrn, eigendom en eigendomsregt.
Dit had oorspronklijk slechts de romeinsche bui(z. a c t i o ),

(dewijl deze alleen comniercium had, z. a.) en-ger
men noemde dit doininium justuin, ex jure Quirithan.
terlijke uitspraak áTt.Uo was geworden, tegen hem kon Tegen dit echt romeinseh eigendom stond het na cene endeixis ingesteld worden (verg. dTgJfu). Wie
echter cene daad verrigt had, die wel met atimie bedreigd was, maar waarover de regter nog geen uit
gedaan had, tegen hem kon cene ^nayyskta-sprak
oxcN.nías ingesteld worden, wanneer men b. v. beweerde dat hij zich schuldig gemaakt had aan
mishandeling zijner ouders (xxxcújc-w; yovccuv), lafhartigheid (aF-tías) of andere vergrijpen in de krijgsdienst, dat hij zijn vaderlijk erfgoed (T Ta o( a)
verkwist had enz. Dit voornemen werd den rede
aanklager in do volksvergadering-nardoe

tuurlijke tegenover, doininiu,n in bonis geheeten,
het eigendom der vreemden, die geen streng romeinsch hebben konden. De oudste eisch van eigendom is de vindicatio (z. a.), benevens welke
nog andere ingevoerd werden.
Dominus. Volgens oorspronklijk romeinsche
zienswijze kon iemand slechts h e e r over zaken
zijn (verg. do in in i u m), en daar de slaven daar
gehouden werden, stond de dominos tegen -vor
sei-ei. In de vroegste tijden waren ook-overd
de kinderen in het werklijk dominium van den vader, van daar is het gebruik zeker zeer ouder
dat vaders zich door hunne kinderen domi--wetsch,
nus lieten noemen, zooals er nog door Suetonius

medegedeeld; de redenaar moest zich nu waar schijnlijk tot na dc beslissing van het spreekgestoelte onthouden. De ambtenaren met het onderzoek belast waren de thesmotheten. De gevol- (AUG . 53.) en Martialis (1, 82.) vermeld worden.
gen voor den beklaagde die schuldig werd bevon- Toen in den tijd der keizers de fijnere grieksche
den, bestonden nu hierin, dat de tegen zijne schul- beschaving steeds meer in den toon en de wijze
dige daad bedreigde atimie thans door den regter van omgang doordrong, werd dominus en domina
slechts als eenvoudig formulierwoord gebruikt, inover hem werd uitgesproken.
zonderheid bij den vertrouwlijken omgang door
Uolabella, z. Cornelia gens.
Dolábra, van dolare, behakken, een houweel broeders tegen broeders (sEN. En. 105.), door den
of breekijzer met een langen steel; de scherpe zijde man tegen de vrouw (SUET. CLAUD . 39.) en omliep horizontaal met den steel, terwijl de andere gekeerd (virG . ANN . 4, 214.), gelijk ook bij de
zijde puntig was; een werktuig tot verschillende Grieken de echtgenoote ? anocvx heette; doch ook
doeleinden gebruikt, tot het afbreken van muren bij meer vreemde betrek kingen noemden mannen
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Domitii.

volwassen meisjes domina, xvpía, en was de algemeene groet onder meer verwijderde bekenden
dorinus, of ook domine frater (SEN. EP. 3.). Inzonderheid was - het echter in den tijd der kei
streven eener lage vleijerij, om de impe--zersht
ratoren als de eenige ware heeren met dezen te
vereeren. Doch Augustus en Tiberius verboden
ten strengste hen met dien naam te begroeten (de
eerste door een opzetlijk edict, SUET. AUG. 53.)
beschouwende zij dien veeleer als Bene beschimping,
daar zij niet over slaven, maar als principes over

vHje Romeinen wilden heerschen (TAC. ANN. 2, 87.
SUET. TIB. 27.). Caligula reeds liet zich gaarne
dezen titel welgevallen (DIO CASS. 59, 3.), Domitianus verlangde hem (SUET. DOM. 13.), en de
meeste opvolgers (Aurelianus en Julianus weigerden hem) namen hem eenvoudig aan; zelfs Trajanus, van wien Plinius (PAN. 2, 7, 45, 55.) zoo
zeer de door hem gemaakte onderscheiding roemt
van dominalio en principatus, van princeps en dominus, wordt in alle brieven door - dienzelfden
schrijver (EP. 10.) met den titel domine aangesproken. Op munten komt de titel van den keizer
als dontinus eerst sedert Caracalla voor.
Domit11, een aanzienlijk plebejisch geslacht met de beide hoofdtakken der Ahenobarbi
en Calvini. A. De merkwaardigste mannen daartoe behoorende zijn : 1) A h n ob a r b i (ahenea
barba, roodbaard, volgens een mythische vertelling
afkomstig van een waarmerk dat de Dioscuren ten
tijde van de overwinning bij het meer Regillus aan
L. Domitius, den stamvader van het geslacht, zouden
gegeven hebben, SUET. NER. 1 en V. PLUT. AEM.
PAULL. 25.). 1) C n. Dom. Ahenob. wijdde als
praetor urbanus in 194 v. C. een tempel van Faunus in (LIP. 33, 42.) en verde oorlog met de Bojers, tot dat hun land verwoest was en zij tot de
overgave gedwongen werden (t. a. p. 36, 37.). 2) Zijn zoon C n. 1) o m. A h e n ob., was in 167 v. C.
onder de gezanten die met L. Aemil. Paullus de
aangelegenheden van Macedonië regelden.' -- (VAL.
MAX. 1, 1, 3.). -- 3) Zijn zoon C n. D o m. A h en ob. consul in 132 v. C. bevocht zegevierend de
Allobrogers en Arverners (cic. FONT. 12, 26.), gedeeltelijk met behulp zijner olifanten die den vijand
schrik aanjoegen. Als censor zette hij in 115 v.
C. onwaardige medeleden uit den senaat (cie.
CLUENT. 42, 119. VAL. MAX. 2, 2, 9.); door hem
werd ook de via Domitia in Gallië aangelegd (cie.
FONT. 4, 8.). -- 4) Zijn zoon C n. Dom. Ahenob.
consul 96 v. C., van wien de lex de sacerdotiis afkomstig is volgens welke de priesterambten niet meer
bij coöptatie door de priestercollegiën zelve zou
aangevuld worden, maar door 17 tribus, bij-den
Ioting uit het volk aangewezen, zouden benoemd
worden (CIC. DE AM. 25, 96 en aid. SEYFFERT ; DE
LEG. AGR. 2, 7, 17 en v.), nadat een dergelijk
voorstel van den tribuun C. Licinius Crassus
schipbreuk geleden had op de bewering van
den augur C. Laelius dat de religio sacrorur
daardoor zou ontheiligd worden. Over zijn
twist met M. Aemil. Scaurus z. cie. DEJOT. 11,
31. en VAL. MAX. 6, 5, 5. Als censor met
L. Crassus den beroemden redenaar, 92 v. C.,
vaardigde hij een edict uit tegen de nieuw opgerigte latijnsche rhetorenscholen. -- 5) Zijn
broeder L. Do m. A h e n o b. consul in 94 v. C.
weerstreefde den tribuun Saturninus in 100 v. C.,
werd als aanhanger van Sulla op bevel van Marius door den praetor I)amasippus in de curia

Hostilia vermoord

(VAL. MAX. 9, 2, 3.). -- 6)

Zijn zoon C n. Dom. Ah e n o b a r b u s, schoonzoon
van Cinna, was door Sulla in 82 v. C. als aan -

hanger van Marius vogelvrij verklaard. Te Clupea
in Africa stelde hij zich aan het hoofd der gevlugte deelgenooten zijner partij, werd echter door
Pompejus overwonnen en sneuvelde in den strijd
(PLUT. POMP. 10 en V. VAL. MAX. 6, 2, 8. -- 7)
L. 1) o m. A h e n o b. (zoon van 4), consul in 54
v. C. vir neque satis constans eí ingenio truci (SUET.
NER. 2.), man van Porcia, eene zuster van Cato
Uticensis, onverzoenlijke vijand van Caesar, tot
wiens opvolger in Gallië hij bestemd werd (CAES.
B. C. 1, 6.). Hij verzamelde een leger te Corfinium in Samnium en wilde zich in Apulië met
Pompejus vereenigen, wat echter door het talmen
van Pompejus en Caesars marsch verijdeld werd.
Hij viel Caesar in handen, die hem echter met de
krijgskas edelmoedig losliet (t. a. p. 16 en v.).
Bij Pharsalus stond hij op den regtervleugel tegenover Antonius, vlugtte echter bij de overwinning van Caesar uit de legerplaats naar een heu
waar de ruiterij van Antonius hem ach -vel,
afmaakte (t. a. p. 3, 99. Cie. P1IIL.-tervolgdn
2, 29, 71.). - 8) Zijn zoon Cn. Dom. Ahenob.
deelde in de laatste lotgevallen zijns vaders
bij Corfinium en Pharsalus, doch verkreeg van
Caesar vergunning om naar Italië terug te keeren. Hier sloot hij zich bij de zamenzwering tegen Caesar aan (cie. PHIL. 2, 11, 27.) en volgde
later Brutus naar Macedonië. Als aanvoerder der
vloot in de ionische zee vernielde hij de schepen
der driemannen, doch leverde na den slag bij
Philippi, de vloot onder zijn bevel aan Antonius
over, met wien hij zich door tusschenkomst van
Asinius Pollio verzoend had; hij verliet hem echter weder, toen hij zijne betrekking tot Cleopatra
had leeren kennen, en ging tot Octavianus over,
doch stierf kort daarna. -- 9) Zijn zoon L. Dom.
A h e n o b., consul in 16 v. C., gehuwd met de
oudste dochter van den drieman Antonius, voerde
als bevelhebber in Germanië een leger over de
Elbe en drong dieper dan iemand voor hem in
Duitschland door (TAC. ANN. 1, 63. 4, 44.). Overigens was hij aanmatigend en ruw en gaf zwaard
wreedheid (SUET.-vechtrsplnmobedz

NEIL 4.). -- 10) Zijn zoon Cn. D om. Ahenob.

man van Agrippina, dochter van Germanicus, was
vader van keizer Nero; hij bestuurde als proconsul Sicilië, doch was een zeer slecht mensch. -II Calvini; 1) Cn. Dom. Calvinus Maximus, consul 283 v. C., versloeg met zijnen ambt
verbonden Sennonen, Bojers-genotDlabd
en Etruscers volkomen, die te Rome grooten schrik
verwekt hadden. Later werd hij ook dictator en
was de eerste plebejische censor. - 2) C n. Dom.
Calvin., consul in 53 v. C. met M. Valerius
Messala, nadat eene vroegere candidatuur mislukt
was ten gevolge van ongeoorloofde kuiperij. Aan
hij in den siag bij Phar--hangervCsd
salus het bevel over het centrum (CAES. B. C. 2,
42. 3, 34, 78, 89.), werd daarna door Dejotarus
ondersteund, bij wiens latere verdediging door
Cicero hij tegenwoordig was (CIC. DEJOT. 5, 14,
11, 32.). Later werd hem opgedragen om als
stadhouder in Azië Pharnaces, den zoon van Mithridates, in zijnen voortgang te stuiten, doch door
de schuld zijner nog ongeoefende troepen verloor hij
den slag bij Nicopolis. Daarop voerde hij het bevel
over de vloot der driemannen in de ionische zee, waar
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zij (z. D o m. A h e n o b. 8.) verloren ging, en

streed in Spanje tegen de oproerige Cerretaners,
waarvoor heng, hoewel eerst later, de eer van een
zegepraal ten deel viel. — B. Tot de rnerkwaarddige vrouwen dezer familie behooren : 1) 1) o ni it i a,
dochter van L. D o m. A h e n o b. 7., tante van keizer Nero, die haar reeds hoog bejaard liet vergeven, om haar vermogen zich toe te eigenen (SUET.
NEIL. 34. TAC. ANN. 13, 19.). -- 2) Hare zuster I).
1L e p i d a, moeder van Messalina, werd op aanstoken van Agrippina ter dood gebragt (SUET. NER. 7.
CLAUD. 26. TAC. ANN. 11, 37 en v. 12, 64 en v.). —
3) F l a v i a D. (Domitilla), eene vrijgelatene, vrouw
van Vespasianus en moeder van Titus en Domitianus, stierf nog voor dat zij keizerin werd. —
4) D o m i t i a L o n g i n a, dochter van Corbulo, de
schoone, doch uitspattende gemalin van Domitianus,
die een tijd lang door hem verstooten werd wegens
haren omgang met den tooneelspeler Paris, en
later bij de zanienzwering van Parthenius aan
den moord van den keizer deel nana. Andere,
niet tot de gens .,Domitia behoorende D o m i t i i
zijn: 1) Dom. Afer, z. Afer. -- 2) L. Domitius Aurelianus, uit geringen stand te Sirmim in Pannonië in 't jaar 21 1 n. C. geboren,
doch door een senator Ulpius Crinitus tot zoon
aangenomen, werd, op aanbeveling van Claudius
Gothicus, na diens dood door de legioenen aan
den Donau tot keizer uitgeroepen, Oct. 270 —Maart
274. Hij was ruw van aard, zelfs tot wreedheid
geneigd, doch had een vurigen, koenen krijgsmansgeest, zooals de tijd dat vorderde. Den door zijne
voorgangers begonnen oorlog tegen de Gothen
Lette hij voort, doch wanhopende aan het behoud van het door Trajanus veroverde l)acië,
liet hij het in de magt der Gothen en verplaatste
de romeinsche bevolking naar Moesië (Dacia Aureliana) in 270. De in Italië binnendringende
Alemannen, Juthungen en Marcomannen versloeg
hij aan den Metanrus en vervolgde ze in hun eigen land; doch daar hij herhaalde aanvallen dier
volken vooruitzag, liet hij Rome met nieuwe muren versterken, waar binnen nu 10 heuvels begrepen werden, in 271. Hierop maakte hij zich
gereed tot de herovering van het Oosten. I)e koningin Zenobia werd zonder veel moeite bij
Fmésa en Antiochia geslagen. en Palmyra belegerd. Zenobia nam de vlugt, doch werd bij den
Euphraat gevangen genomen; de veroverde hoofd
werd eerst gespaard, maar na een opstand-stad
verwoest en Longinus, raadsman der koningin,
1) our zijn onderbevelhebter dood gebragt.
ber Probus liet hij Aegypte onderwerpen, 272 en
273. Hierop trok hij naar het Westen, van waar
(Ie tegenkeizer Tetricus reeds geheime onderhanc ielingen liad aangeknoopt, daar hij verdriet kreeg
in de regering en door muitende soldaten bedreigd
werd. Door den slag bij Chalons werd Gallië tot
gehoorzaamheid gebragt, 274. In zegepraal trok
hij nu op een vierspan van olifanten met
zijne gevangenen — Zenobia en Tetricus — Rome
binnen. Nadat hij gedurende dezen tijd de krijgstucht in het leger met gestrengheid hersteld had, en
verscheiden opstanden had onderdrukt, vooral der
nconetarii, die wegens een nieuwe wet tegen
muntvervalsching een oproer verwekten, doch met
bloedige hardheid gestraft werden, en nadat hij
vervolgens een algemeene amnestie van staatkundige misdaden geschonken had, kon hij met regt
als restitutor inaperii gevierd worden. Midden on-

der groote toerustingen voor een oorlog tegen do
Perzen, werd hij te Caenophrurium, tusschen Byzantium en Heraclea, op aansporing van zijn geheimschrijver Mnestheus vermoord, doch het leger
wreekte zijnen dood.
3) Cn. D o m i t i u s
C o r b ú l o, broeder van Caesonia, de vrouw van
keizer Caligula, uitstekend veldheer, die de grootste overwinningen behaalde, in Germanië op de
Chaucen door Gennascus aangevoerd in 47 n. C.
en in Armenië op Tiridátes en diens broeder Vo
koning der Parthen in 58 en 63 n. C.-logése,
Hij was een voorbeeld van zachtaardigheid en
regtschapenheid. Hierdoor werd Nero's ijverzucht
opgewekt, die hem daarom, toen hij naar Grieken
afgezonden was, zijn doodvonnis te Cenchrae-land
toezond, hetwelk hij door vrijwilligen zelfmoord
voorkwam (TAC. ANN. 11, 18 en v. 13, 6 en v.
34 en V. HIST. 2, 76.). Rij schreef gedenkschriften
over zijne ontmoetingen in het Oosten, waarvan
niets bewaard is gebleven, muntte uit als redenaar
en was befaamd om de reuzensterkte van zijn lig
een spreekwoord werd (Juv. 3,-cham,dieto
251.). -- 4) Dom. M a r s u s, een geëerd dichter
uit den tijd van Augustus, tijdgenoot en vriend
van Virgilius en Tibullus, op wiens vroeg
dood hij een treffend grafdicht ver -tijdgen
dat wij nog bezitten en dat ook voor-vardige,
de kennis der levensomstandigheden van Tibullus
van belang is. Overigens schreef hij elegische
(Amores, of naar zijne geliefde, Melaenis) en epische
(Amas o nis) gedichten, ook bijtende epigrammen,
waarvan wij nog een bezitten, en fabelen (fabellae);
of hij ook in proza heeft geschreven, is onzeker.
1)omitiánu:s, T. Flavius, geboren 51 n.
C., zoon van Vespasianus volgde, ofschoon tot dus
ver van de regering verwijderd en met nietige zaken
bezig gehouden, zijn broeder Titus als keizer op
(! 3. Sept. 81 tot 18. Sept. 96.). Na een korten
tijd van gematigdheid begon hij door wantrouwen en vrees gedreven, met de teregtstelling van
zijn bloedverwant Flavius Sabinus, de voetstappen te drukken van zijne slechtste voorgangers.
Door verhoogde soldij wist hij het leger te winnen; judicia mc jestatis werden weder ingevoerd.
Hij trok in 84 tegen de Chatten, doch keerde, na
het gebied der bondgenooten verwoest te hebben,
weer terug, zonder een vijand gezien te hebben
en riep Agricola terug nadat deze bijna geheel
Britannië veroverd had, 85. In het volgende jaar
deden de Daciërs onder Decebalus een inval, Domit. trok tegen hen op, liet echter al spoedig den
oorlog tegen de Daciërs, Jazygen, Quaden en
Marcomannen aan zijne onderbevelliebbers over en
kocht eindelijk in 90 den vrede af tegen een
jaarlijksche schatting (DIO CABS. 67, 7). — In 't
jaar 88 vierde hij de ludí saeculares; ook hield hij
na elke nederlaag prachtige zegepralen, liet zich
heer en god noemen en godlijke eer bewijzen.
De vrijmoedige geschiedschrijvers Arulenus Rust cus en Herennius Senecio werden ter dood gebragt en de wijsgeeren (Epictetus) verdreven. Na
vele gruweldaden werd hij door de wacht van zijn
paleis met medeweten zijner gemalin I)omitia Longina en van den Praef. praet. Petronius Secundus
vermoord.
]Vomits. In een romeinsch huis moeten de
noodzaaklijke en daarom op dezelfde plaats in elk
Buis voorkomende doelen, die als het ware het
geraamte er van vormen, van de overtollige wel
onderscheiden worden. Tot de eerste behooren ;
--
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vestibulunt, ostiuin, atrium, tablinum, fauces, cavaedium, peristylium. De inrigting is steeds dezelfde;
namelijk het atrium is de eerste zaal na den ingang, daarachter ligt het tablinum en daarnaast
de tussehengang fauces, die naar het binnenhof
of cavaedium geleidt. I)aa.rop volgen een of meer
peristyliën achter elkander, al naar het vermogen
des huisheers. -- Voor het huis lag het vestibulum, aan 3 zijden ingesloten, wanneer het huis
twee tot aan de straat reikende vleugels had, of
wanneer de huisdeur eenige schreden binnenwaarts
in het huis aangebragt was. In den tijd der keizers
kwamen zuilengangen voor het huis in gebruik.
De deur (fores, janua) was van hout, later dik
ivoor en goud versierd; zij werd steeds-wijlsmet
naar binnen geopend, terwijl zij aan de openbare
gebouwen naar buiten opensloeg. De valvae waren eigenlijk slagdeuren, uit verschillende deelen
of vleugels bestaande, welke over elkaar digt sloegen. De deur hing evenwel niet zooals bij ons
in hengsels, doch boven en onder zaten twee
wigvormige bouten (sardines), die in de bovenen benedendorpel (limen superurn en inferum)
ronddraaiden. De deur werd gesloten door middel van een houten dwarsbalk (sera) of van twee
in elkaar sluitende boomen (repagula), of van
grendels (pessuli) die met een sleutel (slavis) vooren achteruit geschoven werden, geheel overeen
onze sloten. De beide eerste soorten-komstige
waren afsluitingen van binnen, de laatste van buiten. Eindelijk had men bij vleugel- en slagdeuren nog kleine grendels van boven en beneden
(waarschijnlijk ook pessuli geheeten) die in de
dorpels geschoven werden. Onmiddellijk achter
de deur was de voorgang (ostium) ; in ruimeren
zin omvat dit woord tevens den ingang namelijk
de posten en drempels van de deur. In den gang
achter de, deur had de portier (janitor, ostiarius)
een klein vertrekje (cella), waar zich ook zeer
dikwijls een hond bevond. Het ostium voerde
naar het atrium, een zaal die in het midden een
naar evenredigheid grootere of kleinere dakopening had, voor het licht en de rook noodzaaklijk.
Deze ruimte, die eerst op een . zaal, later meer op
een hof geleek, was van oudsher het middelpunt
van het geheele familieleven. Hier stond de
haardstede voor de daaglijksche en godsdienstige
behoeften (plaats der penaten), hier ontving men
vrienden en cliënten, hier bewoog zich de huis
kring van vlijtige bedienden, hier-vrouwinde
stond de thalamus nuptialis en de geldkist van den
huisheer, hier werden de lijken op het paradebed
ten toon gesteld, hier werden de voorwerpen van
herinnering aan afgestorvenen opgehangen, z. im ag i n e s. Toen de vroegere eenvoud langzamerhand
verdween, toen men begon groote gastmalen aan
te leggen, en gansche scharen van bezoekers elken
morgen verschenen, werd de inrigting geheel anders. De oude familie-haardstede, de penaten, de
bedienden, de thalamus verdwenen uit het atrium,
dat slechts de groote receptiezaal bleef. De dak
moest grooter worden, en het werd noo--openig
dig zuilen aan te brengen, om het dak te schragen. Onder deze opening (impluvium) was een
kleine kom ter opvanging van het van de daken
stroomende regenwater en daarnaast dikwijls een
springbron (puteal). Tegenover den ingang aan
de achterzijde van het atrium bevond zich het
tablinum, het kantoor van den heer des huizes en
het familie-archief (zoo genoemd naar tabula),

waarnaast een of twee gangen (fauces) neat~ het
binnenhof (cavaedium) voerden, dat in geen huis
ontbrak en grootep, was dan het atrium. Overdekte gangen sloten de opene binnenplaats in,
waarin zich een regenbak en een stroomend water
bevonden. Rondom dit bassin lagen perken van
graszoden en bloemen (viridaria). Een tweede
nog grooter hof, waar alles op een grootere schaal
was aangelegd, met zuilen omringd en daarom
peristylium geheeten, lag niet zelden achter het
cavaediuïn. -- De andere vertrekken, die voor
daaglijksch gebruik of voor weelde dienden, werden naar den smaak van den eigenaar en de lig
gebouw, rondom het atrium en de-ginvahet
hoven aangelegd, t. w. de kleinere woon- en
slaapkamers (cubicula), eetkamers (triclinia), pronkzalen (oeci, ook voor maaltijden gebruikt), spreek
om gezelschap te ontvangen (exe--vertkn
drae), een huiskapel (sacrarium of lararium), Beeldengalerij (pinacothëca), bibliotheek, • badkamer
(balineuen), slavenvertrekken (cellae servorum), deels
in de bovenste verdieping, deels in de meer afgelegen deelen van het huis, keuken (culina of
coquina), provisiekamers (cellae penariae) voor
mondbehoeften, olie, wijn enz., bakkerij (pistri
waaronder ook de molen begrepen is z. a.)-num, 1
winkels (taberna z. a.). Verg. ook d i a e t a. — De
eigenlijke woonvertrekken waren gelijkvloers;
slechts enkele deelen van het huis hadden Bene
verdieping, coenacula geheeten, waarheen smalle
en steile trappen voerden. Het dak eindelijk (z.
t e c tu m) was gewoonlijk plat en met wijnstokken,
bloemen en struiken bezet, welke tuintjes solaria
heetten. Daarmede moet men niet verwarren de
uitstekken en balkons (pergulae en maeniana). —
Inwendige inrigting. De bodem,(solum) was
nimmer met planken bevloerd, maar bestond uit
klei of leem (pavimenluna, ruderatio, opus ruderaturn) of uit klei met steengruis vermengd (opus
testaceum en signianum) of ingelegd met vierkante
marmeren vloeren (so/um marmoreum, pavimentuna
marmoreum). Fijner bewerkt was het pavinientu2a
sectile, bestaande uit marmeren steenen van verschillende vorm en kleur, in regelmatige ineetkunstige figuren ingelegd; het kunstigste was het
pavimentum texellatum en musivum (mosaikvloer).
De kleine bonte stiften van liet mosaïk waren
van porselein, glas, marmer of andere steensoorten
en werden op de kunstigste wijze ineengelegd,
zoodat er kostbare schilderijen uit ontstonden. De
wanden (parietes), van ouds slechts gewit (dealbati),
werden later met marmer belegd (crustae marmoreae). De tectores en marmorarii bekleedden de
wanden ook met marmerpleister. Veel vaker werden de wanden niet kunstig schilderwerk versierd,
en men schilderde meer op natten kalk (alfresco)
dan op droogen (a tempera). In den regel scheidde
men fries en sokkel van den wand af en verkreeg
een krachtig effect, door de schitterendste kleuren
naast de donkerste te plaatsen. De afgebeelde
voorwerpen waren van zeer verschillenden aard, uit
het gebied van bouwkunst, geschiedenis, mythologie, landbouw enz. Zelfs ontbraken niet de nieuwere genrestukken en stillevens. De zolderingen
kregen een sierlijk aanzien door een net van balken, waardoor vakken en vierkante velden ontstonden (lacunar of laquear), die door de laquearii
kunstig beschilderd en zoowel met stukadoorwerk
als met goud en ivoor versierd werden. Gelijk
waren er zelden vensters, daar de vertrekken-vloers
.
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gemeenschap hadden met het atrium en cavaedium
en hieruit door de wijde deuropening licht ontvingen. Daarentegen hadden de verdiepingen steeds
vensters en meestal aan de straat, hoewel zeer
klein. Vroeger werden de vensters door luiken
of gordijnen (vela) gesloten, later ook door moskovisch glas (lapis specularis) en zelfs door ons
vensterglas (vitrum). De verwarming geschiedde
door haarden (canzinus, focus), metalen kolenbak ken en draagbare sierlijk bewerkte ovens, waarvan
men verscheiden te Pompeji gevonden heeft. In Boven- Italië, Gallië, Germanië, verwarmden de Romeinen hunne huizen meest door pijpen (tubi of tubuli),
welke met een gewelf of kelder onder den grond,
waar vuur gestookt werd, suspensura, hypocaustum,
gemeenschap hadden en door de muren heenliepen. Ook vergenoegde men zich wel met het
verwarmen van cien vloer boven het gewelf, zon
dat daarin pijpen waren aangebragt. In de-der
oudste tijden had men zeker geene schoorsteenen,
en de rook zocht zich een uitweg door de deuren
en vensters of door de dakopening in het atrium;
maar sedert den tijd der meer verfijnde weelde,
kreeg men ook schoorsteenen, hoewel ze in Beneden-Italië, waar men in 't algemeen minder behoe ft e aan verwarming had, zeldzaam waren. —
De hoofdkenmerken van een romeinsch woonhuis
bestonden voornamelijk in de volgende zaken: 1)
de geheele bouworde was van buiten zeer onregelmatig, eenvoudig en over 't geheel onaanzienlijk. Ook was aan de buitenzijde weinig tot sieraad
aangebragt, op zijn best was de muur bij afwisseling met een rij roode en geele tegelsteenen opgetrokken, totdat de toenemende zucht voor pracht en
weelde aan de deuren beeldhouw- en stukadoor werk aanbragt. 2) De binnenvertrekken, waren,
voor zoover zij voor het gebruik van een enkel
persoon bestemd waren, klein en gezellig, met het
atrium of cavaedium in gemeenschap en daardoor
best beschut tegen zonnestralen en windstroom.
De opene ruimten daarentegen die het binnenste
gedeelte uitmaakten, waren ;root en vormden de
gemeenschap tusschen al de overige vertrekken.
De indruk, dien de aanblik van een romeinsch huis
van binnen op den beschouwer maakte, moet betooverend geweest zijn.

Dona militaría. De oorlogsgeschenken
en belooningen waren vooreerst a l g e m e e n e, en
bestonden als zoodanig in uitdeelingen van geld
aan ieder afzonderlijk, in verhouding van zijne gewone soldij (LIV. 39, 5.). Inzonderheid werd in
den tijd der keizers het donativum niet voor alge
meene verdiensten uitbetaald, maar bij feestlijke
gelegenheden, ter eere van den vorst of van leden
van liet vorstlijk huis, b. v. bij troonbeklimmingen, op geboortedagen enz., dikwijls werd het
slechts tot tijd en wijle beloofd, en de vervulling
tot lateren tijd verschoven (TAC. BIST. 4, 19. SUET.
CAL. 46.). Meestal was het gepaard met het congiarium (z. a.) aan het volk (TAC. ANN. 12, 41.
SUET. NER. 7.). Een bijzondere soort van dona tivum was het clavariuin, spijkergeld, ter aanschaffing of tot onderhoud der soldatenschoenen (caligae) (TAC. HIST. 3, 50. verg. ANN. 1. 4l.). Onder
de bijzondere onderscheidingen aan enkelen,
wegens betoonde dapperheid en krijgskundige bekwaamheid bewezen, komt het eerst in aanmerking de z e g e p r a a l (triumphus, #pt'a: 3o-,) van den
veldheer. Ten tijde der republiek werd zij op
verzoek en verlangen van den veldheer door den
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senaat toegestaan. Voorwaarden der vergunning
waren een zelfstandig imperium (suis auspiciis
rent gerere), weshalve P. Corn. Scipio na het
overwinnen der Carthagers in Spanje geen zegepraal kon houden (LIV. 28, 38. vAL. MAX. 2, 8,
5.); verder het eindigen van den oorlog (LIV. 26,
21.) en de uitbreiding der grenzen van het romein
rijk (LIV. 39, 29. DION. HAL. 11, 50.). Daar-sche
een veldheer vóór het houden van een zegepraal
niet binnen de stad mogt komen, vergaderde de
senaat om het verzoek aan te hooren en berigten
in te winnen daar buiten; gewoonlijk in den tempel van Bellona (Liv. 31, 47.). Op den voor de
zegepraal door den senaat bepaalden dag deed de
imperator gevolgd door zijn leger, waarbij de gansehe stad op de been was, zijn feestlijken intogt
door de porta triumphalis tot naar het capitool.
Hij zelf was gezeten op een vergulden door vier
witte paarden ('t eerst door Camillus gebruikt) getrokken wagen (LIV. 5, 23. 10, 7.), dikwijls door zijne
kinderen omringd (Liv. 45, 40.). Zijne overige bloed
cliënten gingen in witte toga's naast zijn-verwant
wagen; daarentegen was de zegepraler gedoscht in
het gewaad van Jupiter (JUv. 1 0, 38.), in de tunica
palmata en de toga pitta, met lauweren bekransd.
Een slaaf in dienst van den staat stond achter hem
op den wagen, die een gouden kroon boven zijn hoofd
hield en hem toeriep, dat hij zich niet verlloovaardigen mogt op zijn geluk. Voor den eigenlijken trein
werd de oorlogsbuit op wagens gedragen, de namen
der overwonnen volken en de afbeeldingen der ten
ondergebragte landen en steden, daarachter de uit
krijgsgevangenen in boeijen, omringd-steknd
door hunne verwanten en hun gevolg ; deze trokken
echter niet mede naar het Capitool, doch zoodra
de wagen van den zegepralenden veldheer het
forum bereikt had, werden zij naar de gevangenis
en dikwijls terstond ter dood gebragt (cie.
VERR.

5. 30. LIV. 26, 13. DiO CASs. 40, 41.). Ach-

ter de gevangenen kwamen de voor Jupiter Capitolinus bestemde offerdieren, en vervolgens onmiddellijk voor den zegewagen de lictors met de fasces
laureati ; hierom bewogen zich de muziekanten
(cornicines) en de zangers die zegeliederen nailhieven. Achter den zegewagen sloot zich het
zegevierende leger aan, ieder soldaat met lau
getooid en prijkende met zijne verwor--rien

ven belooningen en eerteekens (Liv. 45, 38.),
allen met den kreet : Jo triumphe ! wat onophoudelijk door de zich verdringende en jubelende menigte herhaald werd (Hon. OD. 4, 2, 49.). Ook
zongen zij lofliederen op de groote daden huns
veldheers, waaronder zij soms wel scherts en spotternij rnengden (SUET. CAES. 49). Zoo trok de
trein naar het Capitool, waarheen de senaat zich
reeds vooraf in witte kleederen begeven had. Hier
bragt de zegepralei- zijn dank en zijn offer aan
Jupiter, en legde zijn gouden kroon en een gedeelte van den buit neer, vervolgens ontving het
leger zijn aandeel aan den buit, werd daarop ontslagen, en het geheel werd besloten met een feest lijken maaltijd, waarbij de consuls, hoewel uitgenoodigd, niet verschenen, opdat niemand met een
hooger imperium tegenwoordig zou zijn (VAL. MAX.
2, 8, 6.), want een volksbesluit verleende aan den
zegepraler op zijn feestdag het imperium te Rome
(LIV. 26, 21. 45, 35. I'LUT. CAT. MIN. 31.). Werd het verzoek van den veldheer om een zege
senaat geweigerd, dan gebeurde-praldoen
het wel, dat hij eigenduinklijk op den albaanschen
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berg een zegepraal hield; de eerste die dit deed,
was Papirius 232 V. C. (VAL. MAX. 3, 6, 5.); soms
beriep men zich ook niet zonder vrucht op het
volk, voor 't eerst 447 V. C. (LIV. 3, 63 en v.
DION. HAL. 11, 50.). Onder de keizers moesten
de veldheeren an de zegepraal zelve afstand doen,
daar zij steeds onder de auspiciën hunner keizers
de oorlogen voerden en deze alleen een zegepraal konden houden, daarentegen kregen zij
als onderscheidingsteeken de ornamenta of insignia
triuniphalia (DIo. CAss. 44, 24, 31. SUET. lIB. 9,
17. TAC. ANN. 4, 18, 44. 12, 3.), waarvan de beslissing evenwel dikwijls niet van hunne daden
maar van de hofgunst af hing. (TAC. t. a. p. 4, 23,
26.). -- Waren de voorwaarden voor een zege
niet aanwezig en scheen evenwel cene on--pral
derscheiding gepast te zijn, dan had in den republikeirischen tijd de ovatio (&?4r rwv pkg43o)
plaats. De veldheer deed zijn intogt te voet of
te paard en was slechts met de toga praetexta bekleed en met myrthen versierd. Ook brags hij
geen stier, zoo als de zegepralende veldheer, ten
offer, maar een schaap (GELL. 5, 6.) weshalve
soxnmigen het woord ovado van ovis afleiden (SERV.
AD VIRG. AEN. 4, 550.), anderen daarentegen van
den verwonderingskreet 0 ! 0 ! (FEST. s. V. ovan
tes). De overige oorlogsbelooningen en eerteekens waren in de hand van den aanvoerder en
hingen van zijne beslissing af, weshalve ook vol
cene bepaling van Augustus in den tijd der-gens
keizers de veldheer niet vereerd kon worden met
de onderscheidingsteekens, waarvan hem zelven de
uitdeeling toekwam. Zij bestonden vooreerst in
verschillende kroonen en heetten, behalve de boven reeds genoemde coronae triumphales uit lau
onder de latere keizers uit goud (PLIN.-riekans,
22, 3, 4.) en ovales uit myrthen, a) corona c i
i c a (GELL. 5, 6.) uit eikenloof, voor de redding-v
eens burgers, vandaar het opschrift ob einem servatum (LIV. 10, 46. TAC. ANN. 3, 21.); b) corona
muralis uit goud, voor hem die het eerst den muur
eener belegerde stad beklom, weshalve zij ge.
maakt was in den vorm van vestingmuren (LIV.
26, 48 ). Hiermede overeenkomstig was c) de
cor. castrensis of vallaris, insgelijks van goud en
voor hem, die het eerst den wal eener vijandlijke
legerplaats beklom ; als ook d) cor. navalis, waar
gouden scheepsnebben hingen, voor hem die-an
liet eerst een vijandlijk schip enterde. Eindelijk
e) de cor. obsidionalis werd niet door den veldheer
aan zijne soldaten uitgereikt, maar door cene belegerde stad aan den bevelhebber geschonken, die
haar van het gevaar bevrijd had; zij bestond uit
gras en kruiden (Lev. 7, 37.). --- Andere mindere
eergeschenken waren een speer (hasta) of een
beker voor het voetvolk, en b o r s t s i e r a d e n
(phalerae) voor de ruiterij, die ook tot versiering
der paarden uitgereikt werden (LTV. 32, 52.).
-

het voetvolk. Eindelijk werd ook dikwijls het
rantsoen verdubbeld, en zij die aldus beloond
werden heetten duplicarii of duplarii (LIV. 2, 5S
en V. 7, 37.).
Donado, cene geregtlijke handeling, waarbij iemand een gedeelte van zijn eigendom aan
een ander door schenking overdraagt. Oorspronklijk was de overdragt geschied, zoodra de formaliteiten vervuld waren, namelijk de znancipatro,

injure eessio en traditio. Schenkingsbeloften, zonder een daadlijke traditio van het geschenk, wa-

ren van oudsher niet geldig, tenzij ze een bijzon
vorm hadden, b. v. stipulatio. -- Verkwis--dern
ting door geschenken lag niet in het romeinsch
karakter (POL. 32, 13.), zelfs beperkte de staat de
vrijheid in het doen van schenkingen, z. l e x
Cineia.

Don do ante of propter nnptias.
Volgens overoud gebruik, hetwelk eerst onder de
Christen- keizers door de wet bekrachtigd is, was
de man gewoon voor het aangaan van een huwelijk aan zijne toekomstige vrouw cene som gelds
te schenken, die gedurende het huwelijk voor het
onderhoud des gezins moest dienen en na het
overlijden des mans aan de weduwe en kinderen
een onbezorgd leven kon verzekeren.

Donatio inter virum et uxorem.

Schenkingen ¿usschen echtgenooten waren volstrekt
verboden, dewijl door giften en de zorg voor uitsluitend geldlijke belangen de innige gemeenschap
der echtgenooten gestoord en de reinheid en
waardigheid des huwelijks kon verbroken worden.
Donotio mortis caussa, schenking in
geval van overlijden, d. i. cene zoodanige die dan
eerst van kracht wordt, wanneer de schenker eer
sterft dan de begiftigde. Zulke schenkingen-der
werden later ook onder echtgenooten geoorloofd.
I,onativum, z. dona militaria, :. kol.
Donätus, A el i u s, 1) romeinsch taalgeleerde
omstreeks 3.55 n. C., leermeester van den kerkva
schrijver van vele spraakkundige-derpIionymus,
werken : de literis, srdllabis, pedibus et topais ; de
octo partibus orationis ; de barbarismo, soloecisino,
scheniafibus et tropis. Zij maken te zamen een
vrij volledig zamenstel der latijnsche grammatica uit,
werden daarom als grondslagen gebruikt voor de
eerste boeken die de beginsels bevatten en
waren in de middeleeuwen de eenige leiddraad bij
het onderwijs (vandaar is Donatus over 't alge meen zooveel als lat. spraakkunst en Donatusbokken waren fouten tegen de eenvoudigste regels.).
In de geschiedenis der drukkunst is Donatus in
zoover merkwaardig, dat zijn werk het eerste boek
was in de houtdrukkunst; exemplaren hiervan zijn
zeer zeldzaam geworden. Buitendien schreef hij
aanmerkingen op de blijspelen van Terentius, welke
wij, behalve die op den lleautontimorumenos, no;
bezitten, en hoewel waarschijnlijk slechts in uit
Deze beide onderscheidingen waren inzonderheid
uit zijn rijken schat van verzamelingen,-treksl
voor hen bestemd, door wier bijzondere medewer- dragen zij veel bij tot een juiste kennis zoowel
king cene overwinning behaald was, verg. VIRG. van de taal als van de zaken. — Met hein moet
.AEN. 6, 760. SAL. JUG. 85. Verder arnmillae, armniet verward worden 2) een andere taalgeleerde
banden, torques en catellae, halsketens (TAC. ANN. die een weinig jonger is, T ib e ri u s C l an d i u s
2, 9. 3, 21.) uit gevlochten ketens van zilver- of I) o n a t u s, waarschijnlijk omstreeks 400 n. C.,
gouddraad, de eerste kort en soms nog met edel van wien wij cene levensbeschrijving van Virgilius
versierd, de laatste veel langer om over-gestn bezitten, die wel niet zonder waarde is, maar toch
de borst te kunnen hangen, benevens cornicula, met voorzigtigheid moet gebruikt worden, benezilveren helmversieringen. Ook werden wel vaan - vens eenige fi agmenten van cene uitlegging der
deltjes uitgereikt en wel vexilla caerulea voor zee- Aeneïs, die of onecht of zeer vervalscht is.
-

soldaten (SUET. OCT. 25.), en vez vurpurea voor

Dontlsa, Dovorjcu, 1) stadje in Achaja. --- 2)

Doodmaal—Dos.
Eiland in de acgaeïsche zee, ten 0. van Naxos,
waarheen onder die romeinsehe keizers bannelingen gezonden werden (TAC . ANN. 4, 30.). Virgilius (AEN . 3, 125,) noemt het viridis niet, zooals
;

Servies meent, om het groene marmer dat daar
gegraven werd, maar om hare wonden en groene
dreven.
Doodmaal, z. rr á c? o;.
AwpEcí, z. 6T pavo ;.
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liorlscus, Dopíaro;, stad in Thracië, aan den
mond van den Hebras, in een gelijknamige vlakte,
t. vlakte van Romigik, (HDT. 7, 59.).
Aóp;tov, Z. maaltijden der Grieken, 1. kol.
llorsennus, of misschien juister Dossennus,
of Dosennus, bij Hox. EP. 2, 1, 173, gewoonlijk
voor een atellanendichter gehouden, die misschien
nooit bestaan heeft, maar veeleer voor een grappig,
potsierlijk karakter, voor een soort van harlekein
moet gehouden worden, even als maccus, buceo
en pappus, zoodat op de genoemde plaats het
woord zeker op Plautus terugslaat.
Aó pu, z. arma, 1. kol.
Dopucpópos, z. Polycletus, onder beeld
kol. b.
-houwers,4.
Dórylaeum, dopvXmov, stad in Phrygië aan
^ den Tymbres, vooral belangrijk als_ middelpunt
van den grooten weg die naar Pessinus, Iconium
en Apamea leidde, als ook door hare warme ba
. FLACC . 17.); t. Eski Sjehr.
-den(ct
11 o p u CA o p Y1 fJ. v., beteekent als verzamelingswoord
het gevolg van de hoofdpersonen op het grieksclie
tooneei, en bestond uit trawanten (óopupópot) en
figuranten (xwcp k ïtpó;currx, xsv tpo;.). Van een
enkelen figurant wordt het woord niet gebruikt.
Q o p u cp ó p o t, de bezoldigde lijfwacht van een
tyran ter bescherming zijner heerschappij, meestal
uit vreemdelingen bestaande, zoodat dan ook
Aristoteles (POLIT. 3, 9, 4.) als een kenmerkend onderscheid tusscheil wettige koningen en tyrannen
opgeeft, dat gene zich door burgers, deze door
vreemden laten bewaken.
Dorus, Awpo;, mythische stamvader der Doriërs, zoon van Hellen en van de nymph Orseïs,
broeder van Xuthus en Aeolus, vader van Tectamus; of ook zoon van Apollo en Phthia (Hellen
woonde in Phthia) of van Poseidon.
¿ opúSEvo;, z.

Dorieus , Owpta'c, 1) zoon van Anaxandridas
en broeder jan Cleomenes I., koning van Sparta,
van Leonidas I. en van Cleombrotus. Daar hij
zichzelven meer geschiktheid voor de regering toekende dan zijnen broeder Cleomenes, verliet hij,
omstreeks 520 v. C., ontevreden zijn vaderland,
ging naar Libye, vervolgens raar Sicilië en sneu
hier in een gevecht met de Egestaeërs en-veld
Phoeniciërs (IIDT . 5, 41. 7, 158, 205 . DIOD . 4,
23.). -- 2) Zoon van den atllleet Diagoras van
R.hodns, die ook in een van Pindarus zegezangen
(OLYMP . 7.) verheerlijkt is, had als pancratiast te
Olympia 3 overwinningen behaald, 8 prijzen ge•
wonnen in de isthmische, 7 in -de nemeïsche en 1
in de pythische spelen, -- hij was alzoo een periodonice (THUG. 3. 8. PAUS. 6, 7, 1.). Gedurende
den peloponnesischen oorlog werd hij door de
staatkundige omstandigheden op Rhodus gedwongen, om zich naar Thurii in Groot- Griekenland
te begeven, later teruggekeerd, streed hij met ijver
aan de zijde, der Spartanen, werd daarbij door de
Atheners gevangen genomen, doch uithoofde van
zijn roem weer losgelaten.
Dóris, L1cwpíy, a) z. Nereus. --- b) Naam
van landstreken : 1) naar hare vroegere bevolking
van Dryopers ook Dryopis geheeten, een klein
(op zijn best 4 0m.) landschap van Midden-Griekenland tusschen Aetolië ten W., Thessalië ten N.,
de ozolisch Locriërs en Phocis ten Z. en de epienemidische Locriërs ten 0., slechts belangrijk als
Dos, het huwelijksgoed of hetgeen de vrouw
wieg en bakermat der dorische staten. Tusscllen
Oeta, Callidromus, Corax en de uitloopers van den man in het huwelijk aanbragt (VAlen. L. L. 5,
glen Parnassus breidt zich deze nietige, ruwe en 175.). [let was voor den vader van de bruid
onvriendlijke landstreek uit, die bespoeld wordt Bene zaak vaii eer zijne dochter een dos mede te
door de bronnen van den boeotischen Cephissus geven, en de staat begunstigde deze giften ten
(Mauroneri) en van een zijtak daarvan, den P i nd u s. De vier steden P i n d u s (spoedig verwoest)
Erineus, Cytinium en Boeurn (t. Ma.riolatis)
vormen de zoogenaamde dorische Tetrapolis, doch
bleven steeds klein en onbeduidend. -- 2) Doris
heette ook de landstreek van Carië langs de kust
van Klein-Azië met die nabijgelegen eilanden, wier
dorische bevolking zich in een stedenverbond, de
zoogenaamde dorische Hexapolis, vereenigd hadden : Cnidus en Halicarnassus lagen op liet vaste
land, Ialysus, Lindus, Camirus op Rhodus, Cos
op het eiland van dien naam (HDT. 1, 144.). Het
verbondsfeest bij gelegenheid der jaarlijksche bij
werd bij het triopische heiligdom (r?-enkomst,
'I`ptont 0'v ispóv) op het voorgebergte van dien
naam bij Cnidus, ter eere van Apollo en Demeter
gevierd. De verbondswetten werden zoo streng ge
dat zelfs Halicarnassus van het verbond-handf,
werd uitgesloten, toen een zijner burgers tegen
den triopischen Apollo iets misdreven had (HDT.
t. a. p.). In de geschiedenis komen deze Doriërs
bij Herodotus (7. 93.) voor als onderdanen van
Xerxes, en bij Thucydides (2, 9.) als bondgenooten der Atheners; ondanks de aanzienlijke magt
van Halicarnassus en Rhodus speelt het verbond
geen voorname rol.

einde de huwelijken aan te moedigen. De door
den vader gegeven dos heet p r of e c t i t i a, d. i.
uit het familiegoed afkomstig, die van een ander
afkomstig was of van de bruid zelve of van den
staat aan dochters van verdienstlijke mannen heet
adventitia. Hoe weinig de dos ook in vroegeren tijd bedroeg, Iater steeg zij bij liet toenemen
der weelde tot Bene aanmerklijke hoogte en in
rijke familiën bestond zij gewoonlijk uit 1 millioen

sestertiën (TAC. ANN. 2, 37, 86. suv. 10, 335.).
liet vaststellen en vastmaken (constitutio) der (los
kon op verschillende wijze geschieden, 1) door daad
(datio), 2) door de belofte-lijkepgtovrf
van een dos te zullen geven, en wel 't zij met
prornissio (cene afzonderlijke wijze van st(pulatio)
of met dictio d. i. cene eenvoudige mondelinge
toezegging. De man werd heer en bestuurder der
dos, hoewel hij steeds bedenken moest dat
hij haar moest teruggeven. Namelijk de dos moest
teruggegeven worden, wanneer de man eerst stierf,
en zoo de vrouw het eerst stierf, ten minste de
dos profectitia, terwijl de man de dos adventitia

behield. Verliet de man zijn vrouw of werd het
huwelijk door zijne schuld ontbonden, dan moest natuurlijk de dos teruggegeven worden. Was daarentegen (le vrouw oorzaak der scheiding, dan gaf de
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man niet de geheele dos terug, maar trok er iets
van af, namelijk retentio propter liberos (voor de
kinderen) en propter mores (wegens de slechte zeden der vrouw). In geval van adulterium der vrouw,
kreeg zij van oudsher niets van de dos terug;
z. j u d i c i u rn de m o r i b u s. De aanklagt tot teruggave der dos heette actio ex stipulatu en actin

riën, waarvan liet doel welligt insgelijks was om

het verval der oude betrekkingen door het aan
nieuwe middelen te voorkomen, van-wendva
Draco afkomstig is, moet in 't midden gelaten
worden (verg. va►wxpapíac). Daarentegen vinden
wij vermeld (POLL. 8, 29.), dat hij liet geregtshof
der Epheten zou ingesteld hebben (verg. 'E p F T a c).
rei uxoriae of de dote en behoorde tot de actiones Overigens werd het doel van den wetgever zoo
weinig door de draconische wetgeving bereikt, dat
bonne fidel (CiC . TOP . 15 . OFF . 3, 15.).
Dosithéus Magister, grieksch taalgeleerde zoowel door den strijd der plaatslijke partijen, de
die in het begin der 3. eeuw n. C. te Rome on- pediaeërs, paraliërs en diacriërs, als door den
derwijs in 't grieksch gaf. Van hem is in lateren cylonischen opstand, de staat op den rand des ver
werd en slechts door een geheel an--derfsgbat
tijd door den regtsgeleerde, Cujacius, in St. Gallen een werk in 3 deelen >pµrwsúµaza gevonden, deren weg in te slaan kon gered worden.
Draconarvi, z. signa, op het einde.
waarvan de eerste twee boeken een latijnsche
Dracontides, Apaxovrí&r^;, atheensch staats
grammatica en een lat.-grieksche woordenverklaliet einde van den peloponnesischen-man,dieop
ring behelzen, doch het derde (vooral belangrijk)
vele oefeningsproeven, inzonderheid eene verzame- oorlog het voorstel doet om 30 mannen te kiezen
ling van uitspraken en beslissingen van keizer aan wie de hoogste magt in den staat benevens
Hadrianus, bevat, waarbij een latijnsche vertaling het ontwerpen eener staatsregeling zou worden opgedragen. Het voorstel wordt aangenomen en hij
gevoegd is.
DOtium, &u)Ttov, vlakte 'en stad aan liet meer zelf tot een der 30 (tyrannen) verkozen (xEN . HEI L.
2, 3, 2.).
Boebeis in Thessalië, ten Z. van Ossa.
Drangiana, Apayytavrj , satrapie van Ariana,
Drabeseus, Apaprlaxos, stad in Thracië, ten
het tegenwoordige Sedsjistan, wier inwoners Dran
NV. van den Nestus (THUC . 1, 100.).
i, aan het meer wonenden heet--gae,Zrnd.
»rockma, z. muntwezen, grieksch.
braco, ¿ pc xwv, in 't jaar 624 v. C. archont ten (van Zaranga, meer) (AP R. 3, 21, 1. 7, 6, 3.).
Draudacum, versterkte plaats der Penesten
te Athene werd bij de eerste wetgever der Atheners, was echter niet in staat om de ontevreden in Grieksch-Illyrië, t. Dardasso.
Dravus, pcí oc (bij Ptolem. AS'Cpos) t. Dran,
volk te stillen, daar de bestaande-heidvant
regeringsvorm zoo goed als onveranderd bleef, en regtsche bijrivier van den Donau, ontspringt op
hij veeleer slechts oude herkomsten en gewoonten, de norische Alpen bij Aguntum, stroomt in sneldoor wetlijke bepalingen bekrachtigde, en de wil len loop door Noricum en Pannonië, neemt den
Oud-Hellas gebruiklijke bloedwraak,-lekurdin M u r i u s (Mur) in hare noordelijke bedding op
door de geregtshoven der Epheten beperkte. De en valt bij Mursa (t. Essek) in den hoofdstroom.
Drepanum, 'ra' Qp^;rava; verscheiden landgestrengheid zijner verordeningen is reeds in de oudheid tot een spreekwoord geworden (de wet van tongen en havensteden waren aldus genoemd naar
Draco is met bloed geschreven, zeide de redenaar hunne sikkelvormige gedaante, zooals op de zuid
eiland Cyprus (t. capo Bianco), in-westkuvanh
Demades); doch ook volgens de gebrekkige tot
ons gekomen berigten over deze wetten (4saµo(, Achaja (z. a.); vooral merkwaardig is D r e p a n u in,
moet veel in dit opzigt voor overdreven gehouden stad en haven op de N. W. kust van Sicilië, t.
worden. De wetten op moord betreklijk (oi cpovt- Trapani, gesticht in het begin van den eersten
punischen oorlog door den Cartliager Hamilcar en
%ot v6N.ot) bleven onder Solon bestaan.
])raeo's wetgeving. Vele sporen leiden wegens liare ligging een allergewigtigste ligplaats
tot het vermoeden, dat de oude aristocratische ge- voor de vloot der Carthagers, later evenzoo voor
boorte- band der stammen, phratriën en geslachten, die der Romeinen (POL . 1, 46 . LIV . 28, 41.).
H)rilae, LXpía,ac, krijgshaftige volkstarn der Coldie de staatseenheid in Attica omstrengelde en
bijeenhield, d .ar al vroeg is losgemaakt (verg. chiërs in de nabijheid van Trapezus (XEN . ARAB . 5, 2.).
Drinkgereedschap, pocula, was bij de
vavxpap(ac). De ontbinding dezer strenge onderl inge betrekking, die nog niet door nieuwe staats- oudste Romeinen van hout en aardewerk (lignea
vormen vervangen was, gaf aanleiding tot rege en fictilia) en naar mate de weelde toenam van
woelingen en inwendige twisten, waarvan-ringloze edel metaal, glas of edelgesteente of ten minste
onzekerheid van eigendom en persoon een nood - daarmede bezet (pocula amethystina verg. v as a en
zaaklijk gevolg zijn moest. I)e eerste krachtige g e m m a), die gedeeltelijk uit Griekenland, Azië en
poging om dezen ongeregelden toestand op te Africa ingevoerd, gedeeltelijk in Italië vervaardigd
heffen is de wetgeving van Draco. Bij gebrek werden. Naar den vorm kan men ze onderscheiaan naauwkeurige berigten weten wij er niet veel den in p a t e r a e of p h la l a e, vlakke platte schameer van te zeggen, dan dat de wetten het heer len, gelijk aan offerschalen; c a u c e s (x^X^ ), bekwaad door overdreven gestrengheid zochten-schend kers in den vorm van een kelk met lagen voet en
te genezen. Een nieuwe staatsregeling schijnt door gewoonlijk zonder oor. Veel grooter was het aantal
Draco niet bedoeld te zijn, zooals Aristoteles (POLIT. bekers met ooren, namelijk cantharus, c oncha,
2, 9, 9.) uitdruklijk meldt, die de eigenaardigheid scyphus, eapus, de kleine tru lie, de ouder
o b b a. Daarbij komen nog de phantasie--wetsch
der draconische instellingen, die aan een reeds bestaand staatsbestuur gegeven zouden worden, slechts bekers in den vorm van schuitjes (eynibium),
vindt in de hardheid der bepalingen. De strek dierenkoppen, horens enz. Vele vormen van bezijner wetten is alzoo waarschijnlijk geen an--king kers kwamen eerst uit Griekenland en behielden
dere geweest dan cene poging om het verval der in Italië hun oorspronklijken naam, zoo als carchesioud - aristocratische betrekkingen door het aanwen - um, cynibiuni, cantharus, cone/ia, Thericleum, rhytium.
den van uiterste middelen tegen te gaan. Of Tot het drinkgereedschap behooren ook de kom
mengvaten (inistarium). Hoog en beker--xne
cene organische inrigting, zooals die der naucra--

Aio juas—°Drusus.

Vormig was de crater, met 2 ooren voorzien,
daarentegen waren met een wijden buik, als onze
terrinen, de sinus, lepesta, galeola. — Niet zelden
versierde men de bekers met kleine spreuken en
opschriften : vale, vivas, bibe, lude, da bibere, nu
en dan met den naam des eigenaars, en zeer zelden met geheele verzen. Zulke bekers noemde
men literata, ito r ptce ypcqiiuttxcí. Z. verder vas a.
,1p6iLoc, z. gymnasium.
Dropici, í pomnxoí, nomadenstam in Perzië.
Druentia, ApovsvTía;, t. Durance, linker bijrivier van den Rhodanus, ontspringt op de cottische
Alpen, en ontlast zich bij Avenio (Avignon) in een
bekoorlijk oord in den hoofdstroom (LIP. 21, 31.).
Druidae, Dru.ides, 0 p u t a u, D r ïd e n, de naast den ridderlijken adel in Gallië
heerschende priesterstand. Zij vormden geene
eigenlijke priesterkaste uit een bepaald aantal fainiliën, maar waren een gesloten, uit verscheiden
classen of graden bestaande corporatie met een
opperpriester voor zijn leven gekozen aan het
hoofd; daar zij den voornaamsten stand in den staat
uitmaakte en van alle staatslasten vrij was, zochten vele jongelingen zelfs van de eerste adellijke
familiën in die vereeniging opgenomen te worden.
Hoewel zij niet afgezonderd van het volk leefden,
leiden zij toch een ernstig, ingetogen leven, en
om zich te onderscheiden, droegen zij een orde
bestaande in een kort, van voren geslo--kleding,
ten onderkleed met naauwe mouwen, benevens
Benen mantel. Zij waren de priesters en leeraars
des volks in godiijke en mensehlijke zaken, beslisten de twisten tusschen bijzondere personen en geheele staten, waren artsen en profeten en in 't algemeen de leiders van het geheele geestlijke Ieven des volks. Zij stonden bij het volk hoog in
aanzien en hadden een grooten invloed op de
openbare en bijzondere aangelegenheden; hij die door
hen wegens misdaad of verzet tegen de wet in
den ban gedaan was, was bij het geheele volk uitgesloten. Eens in het jaar op een bepaalden tijd
hielden zij in het land der Carnuten, dat, naar
men geloofde, in het midden van geheel Gallië
lag, in een gewijd oord, zitting, waar zij dan tus schen de twistende partijen, die uit al de districten
bijeen waren gekomen, regt spraken. Hunne wetenschap was Bene geheime, die op zinnebeeldige,
allegorische wijze onderwezen werd en niet in
schrift mogt worden gebragt. De nieuwelingen
hadden dikwijls 20 jaren noodig, voordat zij vol
ingewijd waren. Behalve de geheele gods--komen
dienstleer, leerden zij zedekunde en regtsgeleerdheid, wis -, stemme- en natuurkunde, genees- en voor
alles in rijke mate met mystiek-zeginskut,
bijgeloof vermengd. De hoofdzetel dezer Druïdenleer was Britannië (bepaaldelijk het eiland Mona)
en van daar zou zij naar Gallië gekomen zijn.
Bij de uitoefening harer eerdienst, die voornamelijk in heilige eikenwouden op eenzame bergen en
eilanden verrigt werd, werden zelfs menschenof ers
gebragt. Toen Caesar in Gallië kwam waren de
Druïden nog in het volle bezit van hunne eer en
hun aanzien; maar zoodra door romeinschen invloed de oude nationale godsdienst der Celten
verdrongen werd, ging ook met hun staatkundigen invloed het priesterlijk aanzien der Druïden
verloren. Door keizer Claudius werd de Druïdengodsdienst geheel en al verboden. Sedert trokken
zij zich uit het openbare leven in hunne scholen
terug, en bleven nog in 't geheim door tooverij
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en voorzeggingskunst onder liet volk werkzaam
tot in de latere christlijke tijden. Ook Druïdenvrouwen D r u i a d e s, D r u ï d e s, worden als waarzegsters vermeld, doch men heeft geene naauwkeurige kennis omtrent hare betrekking tot de
I)ruïden. Voornaamste plaatsen : CAES. B. G. 6`, 13,
14, 16. verg. STRAB. 4, 197. IELA 3, 2. AMM.
MARC. 15, 9, 8.
frusilla, dochter van Germanicus en
Agrippina. Als vrouw van Aemilius Lepidus
boeleerde zij met haren broeder, keizer Caligula,
die haar na haren dood (38 n. C.) onder den
naam Panthea vergoden en voor haar overal altaren liet oprigten (Dio CASS. 59, 11.).
Drusus, I) bijnaam van een tak der Livia
yens (z. a.). -- II) Ook eenige der Claudii droegen dezen naam, waarvan wij hier als tot het kei
zerrijk behoorende, vermelden: 1) Nero Claudius
D r u s u s, zoon van Claudius Nero en Livia, doch geboren in de derde maand, nadat deze met Augustus getrouwd was (SUET. CLAUD. 1.) in het jaar
38 v. C. Na reeds vroeg quaestor geweest te
zijn, werd hij in 't jaar 15 tegen de Rhaetiërs gezonderi; hij versloeg hen op de tridentijnsche
Alpen en veroverde hunne bergvestingen (HoR.
OD. 4, 4. en 14.), vervolgens liet hij den oorlog
aan Tiberius over, volgde Augustus naar Gallië,
om de nederlaag van Lollius te wreken en bleef
daar, nadat Augustus naar Rome teruggekeerd was.
Op 25jarigen leeftijd, evenzeer door uiterlijke
schoonheid als door geestbeschaving en zachte
zeden uitmuntende, ervaren in regeringszaken, uitstekend in krijgskunde, nam Drusus den geheelen
last van den germaanschen oorlog op zijne schouders. Hij trof de uitgebreidste maatregelen ter
onderwerping van Germanië, legde 50 kasteelen
langs den Rijn aan, verbond Bonna en Gesonia
door een brug en begon waarschijnlijk reeds in
het eerste jaar (13 v. C.) de moles of den agger
Drusi bij Kleef te graven, ter bevordering der
uitwatering van den Rijn (voleindigd door Paullinus
Pompejus, 59 n. C., TAC. ANN. 13, 53.), alsook de
fossa .Drusiana, een kanaal tusschen den Rijn en de
Sala (IJssel), om hierdoor en door den Flevo in
den Oceaan te komen en de Germanen insgelijks
te water aan te vallen. In 't jaar 12 dempte hij
eerst een opstand in Gallië, sloe; vervolgens, uit
het eiland der Batavieren zijne aanvallen rigtende,
de Sigambers en drong in het land der Usipeten,
daarna stevende hij in den Oceaan, zeker nog niet
door het kanaal, veroverde verscheiden eilanden,
waaronder Burhana (Borkum), maakte zich de
Friesen tot bondgenooten, sloeg de Bructeren op
de Eems, drong door in het land der Chancen,
waar hij, daar zijne schepen door de eb op het
drooge geraakten, groot gevaar liep, doch door de
Friesen gered werd. In dit jaar liet Drusus twee
kasteelen oprigten : Elison aan den zamenloop der
Lippe en Alme (?) en een in het land der Chatten (Cassel bij Mainz). Nadat Drusus te Rome
een zegevierenden intogt gehouden had, keerde
hij met Augustus en Tiberius naar Gallië terug.
Wij vinden in dit jaar (10) slechts een togt ver
tegen de tot dusver met de Romeinen ver-meld
waarschijnlijk werden tijd en-bondeChat;
krachten grootendeels aan vestingwerken besteed.
Voor het volgende jaar tot consul benoemd, ijlde
Drusus nog voor het aanvaarden van zijne betrekking naar den Rijn, drong in het land der
Chatten, overwon de Marcomannen, wendde zich

304

Dryades

vervolgens zonder twijfel nog verder noordwaarts,
baande zich een weg door het hercynische woud
en stak de Weser over tot aan de Elbe. Op zijn
terugtogt stierf hij tussehen de Elbe en Saale aan
eene ziekte of aan de gevolgen van een val met
zijn paard, tegen het einde van het jaar 9. Zijn
lijk werd naar Italië gebragt, aan den Rijn werd
hem door het leger een cenotaphium opgerigt
(Eichelstein bij Mainz). Nog andere namen en bouw
worden op den naam van Drusus gesteld. ---werkn
Bij Antonia, dochter van Antonius en Octavia,
liet hij twee zonen na, Germanicus en Claudius. —
2) Drusus, Caesar, zoon van Tiberius en Vipsania Agrippina, werd, nadat zijn vader de rege
aanvaard had, naar Pannonië gezonden om-ring
een opstand der legioenen te dempen, wat hem
gelukte door argwaan en oneenigheid onder de
leiders te verwekken en de schuldigsten te straffen. In 't jaar 15 n. C. was hij consul; in 17
ging hij naar Illyricum, om het oog te houden
op de germaansche aangelegenheden. Het gevaar
waarmede Marbod dreigde, wendde hij af, daar
hij inwendige twisten onder de Germanen verwekte. Als consul verzette hij zich, 21, tegen het
voorstel van Severus Caecina, dat geen overheid
zijne vrouw naar de provincie mogt mee nemen.
Nadat hij in 22 de magt van tribuun verkregen had, stelde hij zich bloot aan de lagen van
Sejanus; deze maakte hem bij Tiberius verdacht,
verleidde zijne vrouw Livia en liet hem eindelijk
door den gesnedene, Lygdus, een langzaam wer
vergift toedienen, waaraan hij in 23 stierf,-kend
twee kinderen nalatende, Tiberius, later door Caligula uit den weg geruimd en Julia Drusilla. De
keizer betoonde bij zijn dood een groote onverschilligheid (TAC. ANN. 1, 24--48.). — 3) Drusus,
zoon van Germanicus, nam de toga virilis aan in 't
jaar 23 n. C. Toen het volk zijne voorliefde voor
hem en den ouderen broeder Nero maar al te
duidlijk te kennen gaf, werd Tiberius nijdig, doch
bleef nog zweven tusschen haat en gunst. In
25 was hij praef.ectus urbi, maar in 26 begonnen
de vervolgingen tegen de familie van Germanieus.
In 't jaar 30 werd hij in het Pallatium gevangen
gezet en stierf in 33 den hongerdood (Pat. ANN.
4 en 5. SUET. TIB. 50, 54).
Dryades, z. Nymphae.
Dryas, ©pias, z. L y c u r. g u s onder Dionysus, '2. kol. m.
Urymuet, r] Apela , (Apóµa;, HDT. 8, 33.),
stad in Phocis aan den Z. oever van den Cephissus, met een tempel van Demeter (Lied 28, 7.).
frymussa, ApKuc;cm, eiland op de kust
van lonië in de hermaeïsche golf, tegenover Clazomenae (Txuc. 8, 31.).
Uryope, Apvóitri, dochter van Dryops, bij
welke Apollo Amphissus verwekte; later met Andraemon (z. a) gehuwd werd zij in eene nymph
veranderd. Bij Ovidius (MET. 9, 356.) is zij cene
(Tochter van Eurytus en wordt in een lotusboom
herschapen.
Dryópes, z. Graecia, bevolking.
Dryops,zoon van den riviergod Sperchéus en der Danaïde Polydora, of van Lycaon
en Dia, of van Apollo en Dia, cene dochter van
Lycaon ; hij was de stamvader der Dryopers aan
den Sperchéus. De Asinaeërs in Messinië vereerden hem als hun stamvader en vierden om het
andere jaar ter zijner eere een mythisch feest.
¿ n u c a T o t, omheiningen, omheinde plaatsen,
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cancelli, b. v. rondom de ruimte voor openbare
bijeenkomsten; men vond ze ook voor bijzondere
gebouwen. Dewijl de straten daardoor vernaauwd
werden, beperkten Themistocles en Aristides het
regt om ze aan te leggen. Iets dergelijks waren
zeker ook de npoppap a Ta.
1)u1)is, z. Arar.
Ducenarius, 1) officier over 200 man,
namelijk bij de keizerlijke hulptroepen. -- 2) Chef
de bureau bij vele ambtenaren, zoo geheeten omdat hij meestal eenige waardigheid in 't leger bekleed had. — 3) Ontvanger der belastingen. —
4) Keizerlijke commissaris in de provincie, die dezen naam ontving van zijne bezoldiging van 200000
sestertiën. -- 5) Een regter, wiens vermogen
slechts 200000 sestertiën bedroeg, z. j u de x.
llucetius, ovx& no , een Siciliër. Toen in
de 5. eeuw v. C. de grieksche coloniën op Sicilië
hunne tyrannen verdreven en de democratie invoerden, maar daardoor in burgeroorlogen geraakten, vereenigde hij de inboorlingen rondom zich
om hen van het vreemde juk te bevrijden (451).
1)oor de Syracusers verslagen nam hij de wijk
naar Corinthe.
Duell, ook .D u i l l i i en D u e ll i i, een plea
bejisch geslacht. — 1) M. Dui 1 i u s ondersteunde
als tribuun in 471 v. C. de lex Publilia en was voortdurend de beschermer der regten van zijn stand.
Toen de tienmannen in het derde jaar (449) hunne
magt g,•ootlijks misbruikten en wederregtlijk behielden, haalde hij het volk, dat reeds in opstand
den Aventinus bezet had, over, om naar den mons
sacer uit te wijken. Ten gevolge van onderhandelingen met den senaat werd het tienmanschap
afgeschaft; de magt der tribunen werd hersteld,
en Duilius de ziel van het collegie. Op zijn aan
werden er weder consuls gekozen, en ook-drang
de bevoegdheid om zich van hen op het volk te
beroepen weer ingevoerd. Door de leges Valeriae
Boratiae werd het staatsbestuur op nieuw vast gere=
geld, de tienmannen werden voor den regter gedagvaard, doch toen Appius Claudius en Oppius
zich door zelfmoord aan de dreigende straf onttrokken hadden, en de patriciërs voor verdere
vervolgingen beducht waren, werd aan de mede
voorstel van Duilius genade ge--schuldigenop
schonken (LIV. 3, 52 en v.). Onder de tienmanneu was een K. Duilius. 2) C. Duilius, consul in 260 v. C. Toen zijn ambtgenoot Cn. Cornel. Scipio Asina, een ongeschikt en ligtgeloovig
mensch, bij de liparische eilanden een nederlaag
had geleden en zelfs gevangen genomen was,
noodigden de scheepsbevelhebbers hern, die toen.
het leger te land aanvoerde, uit, om het opperbevel over de vloot op zich te nemen. Terwijl hij
begreep, dat de carthaagsche schepen boven de
onbeweeglijke gevaarten der Romeïnen uitmuntten,
doch dat de bemanning, die gedeeltelijk uit gemeen gespuis bestond, tegen de Romeinen in een
gevecht van man tegen man niet opgewassen zou
zijn, vond hij, ten einde den zeeoorlog in een
landgevecht te herscheppen, de enterbruggen (corvi)
uit, die van een voor op liet schip geplaatste mast
op de vijandlijke schepen werden neergelaten,
zoodat binnen eenige minuten de beide manipels,
die de bemanning van een romeinsch oorlogschip
(penteris) uitmaakten, op het vijandlijke schip
konden overgaan. Zoo uitgerust zocht hij de
carthaagsche vloot onder Hannibal bij Mylae op;
te vergeefs zwenkten en wendden de vijandlijke

Dulgitubini---Do uAoc.
schepen, zij werden door de enterbruggen gevat,
31 veroverd, 17 vernield, 3000 • vijanden gedood
en 7000 gevangen genomen (POL. 1, 22 en

v.). Hij was de eerste die over eene overwinning ter zee eene zegepraal hield. In 258
was hij censor en verkreeg levenslang de eervolle
onderscheiding, dat hem van een gastmaal huis
een fakkeldrager voorlichtte, en-wartskend,
een fluitspeler hem vergezelde (cie. DE SEN. 13.).
Een gedenkteeken (columnna rostrata) met een opschrift vereeuwigde de overwinning; eene in 1560
op het Campo vaccino opgegraven zuil is er waar
een overoud afbeeldsel van.
-schijnlk
Dulgitubini, of naar andere handschriften
Dulgibini, heet bij Tacitus (GERM . 34.) een duit
stam, ten Z. van de Angrivariërs, alzoo in-sche
de omstreken van Paderborn; Ptolemaeus noemt
AovXToólL' oc ten Z. van de Longobarden — misschien heeft het volk later zijn woonplaats veranderd: de naam komt verder niet voor.
Dulieliium, z. Echinades.
Dot o s, ^ o v X slaaf, slavernij, slavenstand. --- De toestand der persoonlijke onvrijheid
was bij de Grieken, zoowel in oorzaak als in hare
gevolgen zeer verschillend. Wij vinden namelijk
in vele staten een toestand der onvrijheid, die in
aard en in zijne regtiijke gevolgen overeenkomt
met de lijfeigenschap van lateren tijd. Als oor
dezen toestand kan men over 't alge -zakvn
aannemen de onderwerping der oorspronk--men
lijke bevolking door latere overwinnende vreemde
volkstammen. De bewoners die zich aan de
nieuwe hoeren des lands bij verdrag of onvoorwaardlijk onderwierpen, kwamen daardoor in een
toestand van afhanklijkheid, die verscheiden trappen van onvrijheid toeliet en in afzonderlijke landen verschillende onderlinge betrekkingen in het
leven riep. Zoo vinden wij in Thessalië de Penesten, in Sparta de liebten, omtrent wier toestand
wij de naauwkeurigste berigten bezitten (z. daarover
meer onder He l o t e s.) — Verschillend van deze
lijfeigenen zijn de eigenlijke slaven, de &oW,oc (ofschoon ook de Penesten, Heloten en andere lijf
genoemd werden), wier onvrijheid,-eignalzo
oorspronklijk een gevolg van gevangenneming in
den oorlog (reeds bij non . OD. 1, 398.) of van
verkoop (b. v. Euryclea, OD. 1, 430., Eumaeus
old. 15, 482), zich door geboorte voortplantte.
De aanleiding dezer instelling was, vooral in die
staten waar geen stand van lijfeigenen was, de
zich openbarende behoefte om dien arbeid, welken
de vrije staatsburger 7toX(TriZ onwaardig scheen,
door anderen dan burgers te laten verrigten. Als
eerste staat, die een eigenlijken slavenhandel dreef,
wordt Chios vernield. — De regtsgrond, waarop deze
toestand bij de grieksche wijsgeeren en staatsgeleerden berust, hangt naauw te zamen met de in
het leven en de denkbeelden van het grieksehe
volk diep ingewortelde onderscheiding van helle
(verg. ook (3c.
í p npo^). Vol--nismuebar
gens zijne natuur heerscht de Griek over (le barbaren (ARIST. POLIT. 1 , 2.) . ' Deze wijze van beschouwing, gevoegd bij de noodzaaklijkheid van
huislijke diensten, die de leer niet door automaten, zooals die van Daedalus of Hephaestus,
kon laten verrigten, sloot allen twijfel aan de regt
slavernij buiten. Daarentegen was-noatighedr
het de roeping der mensclliievende beschaving om
aan grieksche krijgsgevangenen toe te staan, zich
vrij te knepen. I)e slaven waren diensvolgens
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bijna allen van barbaarschen oorsprong, vooral
Phrygiërs, Thraciërs, Scythen. Bij de beschouwing van den regtstoestand der slaven moeten wij
vooral op Athene het oog vestigen. De slaaf was
niet alleen de dienaar, maar werklijk het eigen
zijns meesters, cene zaak waarover hij naar-dom
willekeur kon beschikken. Het harde en wreede

van dezen toestand, die streng genomen alle persoonlijke regten opheft, werd intusschen aanmerklijk verzacht door de zachtaardigheid en de beschaving der Atheners. Doodslag aan een slaaf
gepleegd, werd geregtlijk vervolgd (Epheten in het
Palladium hadden daarover de regtspraak); insgelijks werd mishandeling (úßpí;), ten minste in ze-

kere gevallen, door de wetten gestraft. Zelfs
mogt de lieer aan zijnen slaaf zonder regterlijke
uitspraak de doodstraf niet uitoefenen, hoewel de
straf van den heer, die zijn slaaf gedood had,
slechts in cene godsdienstige boete bestond. —
A an cene wreede behandeling door zijnen heer
kon een slaaf zich onttrekken door de vlugt in
een asylum, namelijk het Theseum, en van daar
verzoeken aan een anderen leer verkocht te worden (Trev ci: v). Of en in welke gevallen de
heer verpligt was dat verzoek in te willigen, is
niet zeker. Voor het overige was de regtsbevoegdheid der slaven zeer gering, als een gevolg dat
zij als liet eigendom van hunnen heer beschouwd
werden. Zij konden in regten niet verschijnen en
dus ook geene aanklagt instellen. Dit regt heeft
alleen de heer, wiens eigendom zij zijn, en voor
wien de verminking van een slaaf tevens cene
schending is van zijn eigendomsregt. Anders was

het met zulke slaven eens buitenlanders, die te
Athene wonende, op rekening van hun heer of
tegen cene zekere uitkeering (itopop), een eigen
bedrijf uitoefenden. Deze werden als vrijen beschouwd en als zoodanig behandeld. Ook als getuigen mogten zij niet optreden; evenwel werd
hunne; verklaring, die altijd op de pijnbank werd
afgelegd, van groot gewigt gehouden bij het bewijs in regten. (Over de toepassing der pijnbank
verg. ' t r ç ). -- Eene aanklagt tegen slaven
(altijd bij de diaeteten) kon slechts ingesteld worden, wanneer de slaaf zonder b e v e 1 van zijnen
heer cene daad verrigt had, waardoor een ander
schade had geleden. Was zulk eene daad gepleegd op last van den heer, dan moest ook, naar
het schijnt, tegen dezen de aanklagt worden ingesteld. Tegen een weggeloopen slaaf kon door
den heer (alsook door ieder ander die belang had
bij iemands slavernij) cene d tczy oy j toegepast
worden, d. i. men kon den voortviugtigen slaaf op
de straat of in huis (uitgezonderd natuurlijk op
die plaatsen die een asylum aanboden) opvangen
en naar zijne woning terugbrengen (á 'n i, rz'n.cv
óo'iX.ske.v). Zoo de slaaf, of hij in wiens magt
hij zich op dat oogenblik bevond, tegenstand gebruikte ( rrCpvtpty, a(pt, dntpet6t9ut, GCCpC1Tc!),
dan kon (le Ywv, opeischer, eene Oíx i cpacp `accus instellen, hetzij bij den archont, of, wanneer de betwiste persoon voor een vrije zonder burgerregt gehouden werd (verg. apyoVTSs), bij den polemarch.
Kon deze zijn eigendomsregt bewijzen, dan moest
(Ie beklaagde schadevergoeding geven en buiten
aan den staat cene boete betalen. — Eene-dien
bijzondere soort waren te Athene de staatsslaven
(oixE'Tat µóßloc, or1uoacoc) die voor gemeene bezigheden in dienst van den staat gebruikt werden.
Deze hadden zonder twijfel eigendomsregt, een
-
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eigen huishouding en hadden waarschijnlijk dezelfde bevoegdheid als de metoecen in het voeren
van regtsgedingen. Uit dezen bevoorregten toestand laat het zich ook verklaren, dat zij zeker
nooit aan een bijzonder persoon verkocht werden. — De behandeling der slaven hing natuurlijk
af van den aard en de gezindheid van den heer;
over 't algemeen kan men evenwel, zooals reeds
gezegd is, niet loochenen dat de behandeling der
slaven bij de Atheners vrij zacht was, en dat zij
te Athene meer vrijheid genoten dan in andere
staten. Gedeeltelijk mag men dit toeschrijven aan
de zachtaardigheid van het atheensch karakter,
gedeeltelijk aan het gezond verstand van dit volk
dat bij het verbazend groot aantal slaven Bene
zekere toegevendheid raadzaam oordeelde. Xenophon
(DE REP. ATE . 1, 10.) voert als grond der grootere
dxokaßíu der atheensche slaven aan de gewoonte,
dat zij in hunne kleeding niet van het volk onder
waren en vandaar ook minder blootge--scheidn
steld aan mishandelingen en slagen van derden,
daar niemand gaarne gevaar wilde loopen om een
burger te beleedigen in den waan dat hij een
slaaf voor had. — De prijs der slaven was overeenkomstig hunne geschiktheid en bekwaamheden
zeer verschillend, te Athene gewoonlijk van 1 tot
10 mina's, hoewel ook hoogere prijzen besteed
werden. De verkoopplaatsen heetten x►UxXot. De
slavenmarkt schijnt in. den regel met de nieuwe
maand (vouµr^ ik) gehouden te zijn (ARISTOPH .
EQUIT . 43. benevens de Schol.). — Van de aan
slaven worden nog onderscheiden zij,-gekocht
die aan huis geboren zijn (oixó rpt ßss, of ook
1i p(^ouAot, zoo beide ouders slaven zijn). -- De
stand der slaven was verschillend, naarmate van
de diensten en de werkzaamheden die zij te ver
hadden. Gedeeltelijk moesten zij de huis -rigten
bezigheden in den ruimsten omvang-houdlijke
bezorgen, den heer of de huisvrouw als zij uitgin. gen vergezellen (het was een bewijs van groote
eenvoudigheid, dat de vrouw van Phocion slechts
door één slaaf gevolgd werd), als 7tataagcuyoí voor
de opvoeding der knapen zorg dragen, hen in de
gymnasiën en scholen vergezellen en bewaken.
Behalve deze huisslaven waren er nog andere,
die buitenshuis als handwerkslieden en fabriekanten dienst deden en een betreklijk vrijer en
onafhanklijker stand hadden. Zij werkten of
voor rekening van hunnen heer of moesten van
hun bedrijf aan hem Bene zekere som (rcirocpop )
uitkeeren. Op deze wijze bragten de grieksche
slaven aan hunnen heer inkomsten op, terwijl de
romeinsche slechts dienstbaar waren aan de weelde
en de vervulling der persoonlijke behoeften van
hunnen heer. Zoo werden de slaven in de mijnwerken verhuurd, tegen Bene daaglijksche uitkeering aan den heer, ook namen zij voor eigen rekening uitbestedingen aan, en belastten zich misschien ook met het zelfstandig bestuur en bebouwen der akkers, tegen eerie vaste aan den heer
uit te keeren pacht. Een voorbeeld van slaven
die onmiddellijk voor rekening van hunnen heer
werken, hebben wij in den vader van Demosthenes, die in zijn wapenfabriek 302 of 303, in een
draagstoelenfabriek 20 slaven bezig hield. — Bij de
aankomst van een nieuwgekochten slaaf werden
ten gevalle van goede voorteekens snoeperijen
(xacraxóau.aera, TpaY iV cTa) rondgestrooid. Vrijla tingen waren niet zeldzaam, soms kocht de slaaf
zich vrij van zijne spaarpenningen waarschijnlijk

kon echter de leer zijne toesternnming weigeren.
Ook gebeurde het dat slaven, die zich op de vloot
(waar zij vooral als roeijers gebruikt werden) onderscheiden hadden, zooals bij de Arginusen, gezamenlijk werden vrijgelaten. Ook na den slag
bij Chaeronea werden de slaven, die meêgestredenhadden ('t geen ook bij Marathon reeds gebeurd
was) vrij verklaard ; hetzelfde had plaats ter beboning voor de gedane aanwijzing van zware
misdaden. Ook bij testament hadden vrijverklaringen plaats. De vrijgelatenen (a7rer EVaspot) kwamen in den toestand der metoecen en waren met
hun vroegeren heer als 7Zpoß Lá Trl; verbonden. On.dankbaarheid tegen den heer gaf dezen het regt
tot Bene aanklagt thcoaTUaiov, die in geval van
veroordeeling vernieuwde slavernij ten gevolge
had, doch bij vrijspraak den slaaf van alle ver
jegens den poar^cr j; onthief en hem-pligtn
met vrijgeboren metoecen gelijk stelde (z. ook
totxot).

Dumnoriac, z. Divitiacus.
l)upllcarii, z. dona mi litaria, 4. kol.
Duris, Ao►Jpts, van Samos, kort na 300 v.
C., schreef `Iß-ropkat of `EXXrj vtxz, die met de troonbeklimming van Philippus begonnen en ten minste
nog Demetrius Poliorcetes behandelden ; ook italische aangelegenheden werden er in besproken.
Een ander werk was de 11'1uxe^ovtxc. Hij werd
veel gelezen en wordt dikwijls aangehaald bij
Diodorus, Plutarchus, Athenaeus en a.
lJuriús, Lto►opto;, t. Duero, aa nzienlijke rivier
van Spanje, ontspringt op den Idubeda in het
gebied der Pelendonen, stroomt voorbij Numantia,
vormt vervolgens de grensscheiding tusschen Lusitanië en Hispania Tarraconensis en valt tusschen
Cale en Langobrige (bij het t. Oporto) in den
atlantischen oceaan. Regts neemt hij de Pis o-

r a c a (t. Pisuerga) en A s t ú r a (t. Estola), links
de E u d a (t. Eoa) op.
Uurocortorum, hoofdstad der Remi in
belgisch Gall , t. Rheims, het middelpunt van
verscheiden kruiswegen (CAES B. O. 6, 44.).
Duronia, stad der Samniten, gelegen in de
nabijheid der caudijnsehe engten (LIV. 10, 30.).
Duron íis, 11I., door den redenaar M. 'Antonius als censor uit den senaat verwijderd, 98 v.
C., omdat hij als trihuun eerie wet ter beperking
van weelde en overdaad bij de gastmalen had tegengehouden, wreekte zich later door tegen hem
Bene actin ainbitus in te stellen (VAL MAL. 2, 9,
.

.

5. dc. DE OR. 2, 68, 274.).

Duumviri heetten in de romeinsche municipiën en coloniën de beide hoogste overheidspersonen die voor een jaar gekozen werden. Onder
de keizers kwam het onderscheid in zwang, dat
de municipiën in den regel quatuorviri, de colo
daarentegen duumviri hadden. Hun volledige-nië
naam was duumviri furl dieundo, en hunne ambtsbediening was in het klein Bene navolging van
het rom. consulschap, ofschoon zij nimmer consuls
heetten, maar wel eens spottenderwijze dus genoemd
werden, zoo als bij cie. Pis. 11. PRO nom. 23.
Zij waren de opperste regters in de stad, voorzitters van den senaat en hadden het opzigt over
het geheele stedelijk bestuur. Zij droegen de
praetexta en werden door twee lictors met stokken gewapend vergezeld. Zij werden ten minste
in den tijd der keizers gekozen door den gemeente
vroeger ook in de volksvergaderingen, en-rad,
slechts senatoren waren later verkiesbaar. Onder

Duumviri capitales---Dux.
de keizers verloor dit ambt veel van zijn vroeger
aanzien, dewijl hunne regtsmagt zeer besnoeid
werd en de vrijheid der steden over 't algemeen
begon te dalen.
Duumviri capitales behooren in de
grijze oudheid van Rome te huis en spraken regt
over perduellio (z a.).
lluumviri navales waren buitengewone
zeebewindvoerders die voor de uitrusting en inrigting der oorlogsschepen zorg droegen, alsmede
het bevel er over hadden. Livius (9, 30.) vermeldt ze voor 't eerst in 312 v. C. en later nog
een paar malen.
Duumviri sacri of aedi faciundae, aedi
locandae en aedi dedicandae, ontvingen den last om
voor den bouw of de inwijding eens tempels te
zorgen (Liv . 2, 42. 7, 28. 22, 33.).
Duurnviri sacrórum of sybillini en
sacris faciundis, z. deceniviri en sibyllij nsehe
boeken onder divinatio, 7. kol.
Dux, 1) ieder aanvoerder te land of te zee.
Ten tijde der rom. republiek was de consul de
eerste bevelhebber van het leger, of de tribuni
militum consulari potestate, zoo lang deze de plaats
der consuls vervingen. In tijden van gevaar ontving de consul die juist de fasces had (Liv. 8, 12.)
van den senaat in last, een dictator (z. a.) te kiezen. Deze moest uit de oud consuls benoemd
worden (dicere, LIV. 2, 18.) en had, daar hem het
imperium der beide consuls werd opgedragen, 24
lictors. Onder hem voerde een magister equitum
het bevel, dien hij zelf benoemde. Dit was echter steeds slechts een tijdlijk en voorbijgaand
opperbevel. Wanneer beide consuls bij het leger
tegenwoordig waren, voerden zij om den anderen
dag het bevel (Liv. 22, 41.).; waren zij evenwel
niet voldoende voor de geheele leiding der gezamenlijke legermagt, dan werd het imperium der
consuls van het vorige jaar verlengd (prorogare),
en men zond zelfs praetors naar de provinciën om
liet opperbevel over de krijgsmagt over te nemen.
Voordat zij Rome verlieten, trokken deze opper bevelhebbers naar het capitool, om daar offers en
gebeden te verrigten, en van daar rukten zij te
velde, omhangen met het veldheers gewaad (palu-^
damentum), een wollen mantel met purperen rand,

en omringd door hunne co/tors praetoris (Liv. 42,
49.). Deze staf bestond uit den quaestor, de legaten en krijgstribunen benevens de praefecten
der bondgenooten. De taak van den quaestor

(behalve in bijzondere gevallen) was evenwel niet
die van een bevelhebber, maar hij moest zorg
dragen voor de geldaangelegenheden en het provianderen van het leger. De consul zelf benoem(le zijne legaten op voordragt van den senaat

(cie. SEST. 14 . VAT. 1.5. LIV. 44, 18.), meestal uit de

oud consuls (zij moesten ten minste reeds quaestor
geweest zijn) en gebruikte ze naar goedvinden. Gewoonlijk hadden zij het bevel over cene legioen,
weshalve ieder consul gewoonlijk twee legaten
had, waarvan ieder 2 lictors bezat (LIV. 29, 9.
Cie. AD FAM. 12, 30). De eigenlijke aanvoerders

echter der legioen waren de k r ij g s t r i b u n e n,
waarvan er 6 bij iedere legioen waren. Hun bevelhebberschap was aldus geregeld, dat gedurende
2 maanden 2 elkander daaglijks vervingen, zoodat
ieder 2 maal 's jaars gedurende 2 maanden bij
afwisseling aan de beurt kwam, en zoowel des
zomers aan de velddienst, als des winters aan de
dienst in de legerplaats deel nam (Liv. 40, 41).
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Evenzoo was het met de praefecten der bondgenooten, de overigen deden dienst als adjudanten
van den veldheer ; wat hunne verpligtingen bij de
dienst in de legerplaats aangaat, verg. d i s c i p l i n a
rn i lit a r is. Het kenteeken hunner waardigheid
was een gouden ring, in het kamp hadden zij
cene wacht. -- Onder de officieren van minderen
rang (duces minores) bekleedden de e e n t u r i o's
de eerste plaats. Zij waren de aanvoerders der
centuriën, waarvan er 2 in elke manipel waren.
Zij werden door de tribunen uit de dienstdoende
hastati, principes en triarii in diervoege gekozen
dat de eerste 10 van elk wapen centuriones priores
en de laatste 10 cent. posteriores heetten. Elke
cent. prior en posterior hadden gezamenlijk het
bevel over een manipel, de eerste de centurie van
den regter, de ander die van den linkervleugel,
doch met ondergeschiktheid aan den eerste, zoodat
hij bij voorkomende verhinderingen van den cent.
prior in zijne plaats optrad. Den hoogsten rang
onder de cent. priores had hij die het eerst tot
centurio van het eerste manipel der triarii henoemd was. Men lette bij hem op krijgskunde en
dapperheid, daar hij tevens lid van den krijgsraad
was, waarin de hoogere officieren (duces mc jores),
de legaten, de quaestor en de krijgstribunen zitting hadden, terwijl hein tevens de legioensadelaar
werd toevertrouwd. Hij heette ter onderscheiding
van de overigen centurio primipili (de manipels
der triarii heetten pili), p r im ip i 1 u s of eenvoudig
primus centurio (Liv . 7, 41. 25, 19.). I)ecenturio's der hastati en principes heette centurio
prinii hasta ti of primus hastatus, secundus enz.
primus princeps en zoo v. Het onderscheidingsteeken der centurio's was de wijnstokstaf (vitis,
vandaar vite donari), buitendien in den slag een
helmpluim. Hun dienst bestond in het opzigt over
de werkzaamheden der legerplaatsen, het oefenen
der manipels in den wapenhandel en het marscheren, alsook in het visiteren der wachtposten. Onder
de centurio's stonden als onderofficieren de optiones,
insgelijks 2 bij elk manipel, hunne plaats was aan
het einde der centurie, vandaar heetten zij bij de
grieksche schrijvers, omdat zij den marsch sloten
ovpayoí, vroeger noemde men ze ook accensi.
Vroeger werden zij door de tribunen aangewezen,
later liet men hunne benoeming over aan de een
zelven, vandaar optio van optare. Buiten--turio's
dien kozen de centurio's zich uit hun manipel 2
sterke en kloeke mannen tot vaandeldragers,
sign feri of vexillarli van vexillum, de standaard
van het manipel. De tweede diende tot plaats
eerste, zoo deze gewond of-verangd
gesneuveld was. Eindelijk was over elk tiental
manschappen nog een d e c u r i o (decem) als onderaanvoerder aangesteld. -- Bij de legioensruiterij
(300 man bij elk legioen) was de p r a e f e c t u s
e q u i t u m aanvoerder. Hij had 2@ d e c u r i o n e s
onder zich, waarvan 10 de turnen (elk van 30
ruiters) commandeerden. -- Nadat de verdeeling
van liet legioen volgens de 3 verschillende wapens
verdwenen was, zoodat elke 2 manipels 1 cohorte uit
weldra door nog grootere verandering-makte,n
de 30 manipels van het legioen 10 cohorten vorm
bleven toch de vroegere benamingen der-den,
centurio's bestaan, b. v. octavuni principem, pr imum hastatum (CAES . B. C. 1, 46.). Ten gevolge
van de belangrijkheid en den voorrang der eerste
cohorte moest ook liet aanzien van al de daarbij
geplaatste centurio's toenemen, zoodat de door
-

Dyardaues--- bora.
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Caesar zoo dikwijls vermelde centuriones primoruni
ordinum (B. G. 1. 41. 5, 28, 37. B. C. 1, 74.) niet

meer de bovengenoemde: primus pilus, primus
Nastatus prior, primus princeps prior zijn, maar de
gezamenlijke centurio's der eerste cohorte (verg.
TAC . EIST . 3. 22.), die nu ook medeleden van den
krijgsraad waren (CAES B. G. 5, 28.). Over 't geheel kwam de bekwaamheid en liet aanzien der
centurio's veel meer op den voorgrond, sedert
men in de laatste tijden der republiek, bij de aan
tribunen minder op krijgskundige be--stelingva
kwaamheid begon te zien, dan op gunst en geboorte, daar het dikwijls gebeurde, dat jonge,
aanzienlijke menschen, inzonderheid uit den ridder
(CAES. B. G. 3, 7, 10.), terstond in het-stand
tweede (cie . BRUT . 89, 304.), ja zelfs reeds in het
eerste dienstjaar (non. SAT. 1, 6, 48.) tot tribunen
benoemd werden. Vandaar kwam het ook, dat
Caesar in plaats van de beide tribunen die ter
gelegener tijd aanvoerders der legioen° zijn zou
aan de afzonderlijke legioenen geschikte per--den,
sonen uit het getal der legaten tot aanvoerders
gaf (CAES. B. (. 2, 20. 5, 24. 7, 45.). — Deze;
gewoonte maakte Augustus tot Bene vaste inrigting en benoemde tot bevelhebbers der afzonder
legioenen de legati (TAC. ANN . 1, 44. 4, 73.-lijke
14, 32.) of p r a of e c t i legion u m (BIST . 1, 82.), die
ter onderscheiding van de legati consulares, de
stadhouders in de provinciën, ook legati praetorii
(TAC. AGR . 7.) heetten, omdat zij gewoonlijk uit
de praetorianen genomen werden. Onder hen
commandeerden de tribunen, aan wie evenwel
ook toen nog in gevaarlijke oorlogstijden het afzonderlijk bevel over een legioen werd opgedragen (TAC. EIST. 3, 9.). Zij werden insgelijks door
den keizer benoemd (SUET. TIB. 41.) doch bezaten
over 't algemeen weinig degelijke krijgskundige
bekwaamheid, dewijl de zonen van senatoren
.

den rang van tribuun. -- 2) Sedert Dioeletianus
militaire opperbevelhebbers in de provinciën. —
3) Nog waren er titulaire Duces in het keizerlijke
consistorium (z. a.) en verdíenstlijke krij soversten, die bij hun ontslag dezen eertitel ontvingen.
Tlyardánes, of Oi9,avric, bijstroom van den
Ganges, de tegenw. Brahmapoetra, voedt krokodillen en dolfijnen (CURT. 8, 9.).

Dymanes, z. dorische stammen onder

c^v^trj .
Dymas, 1) z. Hecuba onder Priamus. -2) z. Aegimius.

lbyme, wµß, Dymae, 1) stad in Achaja (z.
a.), Pompejus bragt derwaarts cilicische zeeroovers
over. --- 2) Stad in Thracië, (t. Feredjik) aan den
egnatisclhen weg en aan de rivier Hebrus.
u v r! a T 7 (Ó')vttß zía), de magthebber. Volgens
oud spraakgebruik, b. v. bij Herodotus, worden
door dezen naam de kleine regenten in niet
grieksche staten aangewezen. Aristoteles gebr u ikt

liet woord om een bepaalden regeringsvorm aan te
duiden, namelijk een ontaarde oligarchie. De
dynastie is bij hem (POLIT . 4, 5, 1.) die vorm der
oligarchie o tav apxri µr1 o voµoc, dXX ei apyO' TE; :
zij staat in dezelfde verhouding tot de wettige oligarchie als de ochlocratie tot de democra t ie en
de tyrannie tot de monarchie. Aristoteles is echter niet de eerste die aan het woord deze bepaalde
beteekenis heeft gegeven, reeds vroeger komt het
zoo voor. Bij Thueydides heet het van de Thessaliërs : ti µ r i &vaa lsí^c µ XXo' i aovoµ íßc &ypCov ro :
en in de redevoering van de Thebanen tegen de
Plataeërs (THUG . 3, 62, 2.) wordt de d X tyu p ke
lß6voµo overgesteld tegen de ñuvaaTSíu dt.íywv die
ten tijde der perzische koningen bij de Boeotiërs geheerscht had, en daarbij de aanmerking gevoegd,
dat deze regeringsvorm het naast grenst aan de
tyrannie (&^¡7uTríTw Lupavvou). Athenagoras (TRUC.
(SUFT . AUG. 38.) en ridders hiermede hun krijgs.
mansloopbaan begonnen; en daar de eersten het 6, 38, '2.) voegt Tu(JavvLl^uS z ai alivia eke. Gl íxouS
regt hadden om met het aannemnen der manlijke te zamen. De dynastie in hare eigenlijke beteetoga ook den latus clavus te dragen, zoo maakte kenis van de onwettige, gewelddadige heerschappij
men onderscheid tusschen de tribuni l a ti c l a v i van weinigen is dus zoowel van de Tupavvís als
en a ng u s t i c l a v i (SUET . 0TH . 10.). Sedert Clau- van de óX,c-apxka ibóvoµoS te onderscheiden. Men
dius was het aantal jongelieden die het tribunaat zal dus ook b. v. de dertig te Athene niet zoo
verlangden zoo groot, dat de werklijke plaatsen in zeer voor tyrannen, maar eer voor dynasten moeliet leger niet t neer toereikende waren, weshalve ten houden (verg. ook regeringsvormen,
hij overcomplete tribunen (supra nunzeruin, grieksehe).
Dyras, LXtpu;, t. Gurgo, thessalische rivier in
imaginarias militiae genus, SUFT . CLAUD. 25.) benoemde. Des te meer was het toen noodig dat Phthiotis, die zich in de rnalische golf ontlast (EDT.
de centurio's bekwaamheid bezaten en aanzien 7, 198.),
Byrraclsium, z. E p i d a m n u s.
genoten, inzonderheid de centuriones primorum
Dysaules, L1ujau r4 ;, vader van Triptoordinum. Door Augustus werden hun de A. u g us t a l e s, door Vespasianus Fl a c i a l es geheeten, lemus en Eubuleus, broeder van Celeus; volgens
als buitengewone (extraordinarii) centurio's toe- de overlevering der Phliasiërs voerde bij, door Ion
gevoegd. Onder de keizers kwam er nog een uit Eleusis verdreven, in PhliÜs de mysteriën der
nieuw soort hoogere officieren bij de p r a of e c t u s eleusinische Demeter in (PAUS 1, 14, 2. 2, 14, 2.).
l)ysöruin, Auc;wpov öpos, een van het N.
c a s t ro r u m, die over alles wat tot de legerplaats
behoorde het toezigt had (TAC. ANN. 1, 32. 14, 37.), naar het Z. tot aan de therrnalsche golf zich uit
gebergte van Macedonië, met goudmijnen-streknd
en de p r a of ec t u s f a b r u 7n, het hoofd der hand-

-

.

werkslieden, onder wiens bevel ook het werpgeschut stond (t. a. p. 2, 20. 15, 9.), beiden hadden

E

(EDT .

5, 17.).
llyspontium, z. Eli s, 2. kol.

.

Ebóra, naam van verscheiden steden op het den bijnaam Liberalitas Julia, tusschen Tagus en
hesperisch schiereiland. 1) Stad in Lusitanie, met. Anas, t. Ebora. -- 2) Ebira of Ebúra, t. St.

Eboracum Echion.
Lucar di Barranleda, versterkte stad der Turdulers,
ten O. van den mond van den Baetis.
Eboráacum, z. B r i g a n t e s.
Ebüdae insulae of Haebu des, "EC3ou cu vYjaoc,
worden door Ptolem aeus en Plinius opgenoemd
onder de eilanden van den westelijken oceaan;
het zijn de tegenw. Hebriden.
Ebur, z. elephantus.
Eburini, grondgebied in Lucanië met een
dorp Ebur (PLIN . 3, 10.), vandaar bij Sall. eburina jupa.

Eburónes, 'Eßoópwvss, germaansche volk stam, die zich aan deze zijde van den Rijn tus
hoofdstad-selhnMaRijdrzet,m
Aduatuca (CAES. B. G. 6, 32.). Zij hadden met de
Condrusen een beschermingsverbond gehad met
de Treviri; spoedig verdwijnen zij uit de geschiedenis, en in hunne plaats komen de Tungri (CAES.
n. G. 2, 4. 4, 6. 5, 14 en v).
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betrekking schijnen gehad te hebben. Uit de omstandigheid, dat Phaedon in den bekenden dialoog
van Plato aan Echecrates de laatste gesprekken
en den dood van Socrates mededeelt, schijnt men
te mogen opmaken dat Plato meer of min met
Echecrates in betrekking gestaan, en zelfs (cie.
DE FIN. 5, 29 en VAL. MAY. 8, 7, 3. ) te Locr i

in Italië zijn onderwijs zou genoten hebben.
Echedórus, 'Eycf^wpo-e, bij HDT. 7 , 124 .
macedoniscli riviertje dat door Mygdonië vloeit
en zich in de Therinaïsche golf ontlast.
Echémus,z. Heracliden onder Hercules.
Ecliepölus, 'E twXo;, 1) zoon van Thalysus, een 'Trojaan, door Antilochus verslagen (iL.
4. 457.). -- 2) Zoon van Anchises, die met grooten rijkdom gezegend, in Sicyon woonde en om
zich van don togt tegen Troje vrij te koopen,
aan Agamemnon het schoone paard Aethe ten
gesclhenke gaf (IL . 23, 293 en v.).

Eburovices, z. A u l e r c i.
Ebiúsus, "E uao;, t. Iviza, het grootste der
pityusische eilanden op de westkust van Spanje,
bergachtig en onvruchtbaar, doch bekend door
zijne vijgen, hars en pek ; eene gelijknamige stad,
ook tegenw. zoo geheeten, had een voortreflijke
haven. In den tweeden punischen oorlog berenden de Romeinen de stad te vergeefs, doch ver-

Echétlus, "EyszXos. In den slag bij Marathon verscheen een man in boerenkleeding in het
grieksche leger, die een menigte vijanden met den
ploeg velde, en na den slag nergens te vinden
was. De Atheners raadpleegden daarover het
orakel en kregen tot antwoord, zij zouden den
held Echetlus (&y rXv1, de ploegstaart) vereeren

woestten het eiland (LIV. 22, 20.).

Eeltétus, "Eye ro ;, wreede koning in Epirus,
die (le vreemden op gruwzame wijze verminkte
en zijne eigene dochter Metópe van het gezigt

Ecbatáua, 'Í 4cí reva, t. Hamadan, hoofdstad van Medië en zomerresidentie der perzische
en parthische koningen (EDT. 3, 92. CURT. 5, 8.
ARR. 3, 19, 2. 4, 7, 3. YEN. CYR. 8, 6, 22. ARAB.

3, 5, 15.). Zij was zeer oud, volgens HDT. 1, 98.

door Dejoces gesticht ; vooral was de sterke burg
van een verwonderlijke pracht (gouden en zilveren wanden) welke de hebzucht van Alexander
den G. en der Seleuciden gaande maakte.
Eedémus, ''EX^r1µo^, en zijn vriend D e m op h a n e s waren twee aanzienlijke burgers uit Megalopolis, die, als leerlingen van den academischen
wijsgeer Arcesilaus, de wijsbegeerte op het practische leven en den staat zochten toe te passen.
Zij hadden den tyran Aristodemus uit Megalopolis en Nicocles met behulp van Aratus uit Sicyon
verdreven, hadden vervolgens in Cyrene het staats bestuur geregeld, en wijdden zich na hunne terug
aan de opvoeding van Philopoemen (PLUT.-komst.
PHILOP. 1. POL. 10, 25, 2.).

Eedicus, ïx&xo;, de ambtenaar die de belangen van den staat waarnam en vooral in belas tingzaken zijne regten verdedigde en als aanklager optrad, r ij k s a d v o k a a t, ook wel cognitor
eiv tatas geheeten (CIC. AD FAM. 13, 56. PLIN. EP.
10, 111.).

PACTS .

1, 32, 4. 1, 15, 4.).

beroofde (Hon. OD. 18, 85. 21, 308.).

Echidna, "EXcwa, dochter van Chrysaor en
Caliirhoë (HESIOD. THEOG . 29 5 .) of van 'Tartarus en
Gi, een roofzuchtig, vreeslijk monster, halt' vrouw
en half slang. Zij woonde niet Typhoon bij de
Arimers en verwekte bij hem den , hond van
Geryones Orthus, Cerberus, de lernaeïsche Hydra,
de Chimaera, de Sphinx, den nemeïschen leeuw,
de Scylla en andere monsters (HESIOD . t. a. p.
306 en v.). Argus Panoptes overviel haar in den
slaap en doodde haar.
Ecttináeles, 'Zig cvábr.^, zoo heetten de aan
den mond van den Achelous (z. A c am a n i a)
aangeslibte zeer vruchtbare eilanden, t. Curzolari,
die natuurlijk aan vele veranderingen blootgesteld
waren. Reeds bij Horneros (IL. 2, 625.) worden
zij vernield, en liet grootste en vruchtbaarste was
Dulichium of Doliche (OD. 14, 334. 1, 246.
16, 247.) hetwelk thans waarschijnlijk door aan
vaste land verbonden is, terwijl-slibngmeth
anderen (reeds in (Ie oudheid) beweerden dat het
ver(l wenen was of dat het hetzelfde was als Ce
-phaleni.
'E i v o ; cene doos, waarin de proces- en be wijsstukken van beide partijen bij een regtsgeding
te Athene verzegeld bewaard werden, totdat zij
op den dag der regtszitting moesten dienen.
Ecltinus, 'Eytvo„, 1) stad in Acarnanië aan

Ec tra , 'EX Trpu, versterkte stad der Volscen,
welligt hunne hoofdstad, ten Z. van Anagnia, en
ten Z. W. van Ferentinum, wordt in de oorlogen
met de Volscen dikwijls vermeld als cene belang
-rijke de ambracische golf
plaats (LIV . 2, 25. 3, 4, 10. 4, 61.).
Eeltêa, koperen klankbord, dat volgens

(DEMOSTH. PHIL .

3, 34.). --

2) Hoofdstad der Myrmidoniërs in Phthiotis (Thessalië), t. Achina, aan de malische golf (ARISTOIH.

Vitruvius (1, 1, 9 en 5, 5, 2.) in de oude theaters
dikwijls aangebragt werd, om de kracht der stein LYSISTR . 1171 . LIV . 32, 33. 34, 23.).
te versterken. De geheele zaak en hare inrigting
Ee,hinus, 1) een schaaldier, een zeer geliefde
is zeer duister en twijfelachtig.
spijs, zeeëge l (MART . 13, 86.). -- 2) Een metalen
Echecrates, 'EXexpari;, uit Phlisis in den spoelkom (Hou. SAT. 1, 6, 117.).
Peloponnesus, was een der laatste Pythagoraeërs,
Eehion, 'Exícuv, 1) z. Cadmus. —=- 2) Zoon
die na de vervolgingen zijner school in Groot- van Hermes en Antianira, wonende te Alope,
Griekenland zich over Rhegium naar Phliiis had woonde den Argonautentogt en de calydonische
begeven, op welke stad de Pythagoraeërs als va- ja gt bij (PIED. PYTH. 4 , 179. OVID. MET. 8, 310.). -derstad der voorouders hues meesters cene naauwe 3) Z. schilders, 4. kol.
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Echo—Edoni.

Echo, ' HXw' , (weergalm), cene boeotische
bergnymph, die, door Hera gestraft, niet in staat
is het eerst te spreken, noch te zwijgen, als een
ander gesproken heeft. Eenzaam in de bosschen
levende, werd zij op den schoonen jager Narcissus verliefd, den zoon van Cephissus; door den
trotsche versmaad, verteerde zij van verdriet, zoodat er van haar niets dan het geluid harer stem
overbleef. Doch Narcissus werd tot straf op zijn
eigen beeldtenis verliefd. Hij zag zich zelven in cene
bron, daarop kwijnt hij van onbevredigd minverlangen weg, en verandert in een gelijknamige bloem.
Zoo vinden beide hun einde door eene onverhoorde
liefde (OVID. MET . 3, 341-510.). -- Echo is ook
cene minnares van Pan die bij haar I y n x (z.
a.) verwekt.
Echtscheiding, z. d7m7ziµ7rscv en divo rt i um.
Eellpsis, xxscq , de verduistering van hemelligchamen, zons- en maansverduistering, ook
de fectus soils, lunae : reeds vroeg een voorwerp
van ernstig nadenken bij de Grieken. T h a l e s
van Milete was de eerste die de bekende zonsverduistering van het jaar 584 v. C. voorspelde
en op hare ware oorzaak opmerkzaam maakte.
Evenzoo voorzeide de rom. krijgstribuun S u 1 p iC i u s Gallus, later met Marcellus consul, daags
voor de nederlaag van Perseus, koning van Macedonië, cene zonsverduistering.
Eeloga, &7Xo1 i, een uitgelezen geschrift,
meestal tot voorlezen bestemd, doch ook wel uit
dichtstukken uit grootere verzamelingen.-gezocht
Somtijds werden de brieven en satiren van Hora
genoemd; bij voorkeur gebruikte men-tiuszo
echter deze uitdrukking voor de bucolische poësie
van Virgilius, zonder dat de dichter zelf dit deed,
en sedert is de naam de geijkte uitdrukking voor
herdersdichten en idyllen.
Eenomus, "Exvoµos Xópo;, berg op de zuid
Sicilië aan den regteroever van den zui--kustvan
delijken Himera, bij het tegenw. Alikata. Hij
kreeg zijn naam van den tyran van Agrigentum
Phalaris, die hier zijn beruchten stier had opgerigt. Dion vond hier voor zijne ondernemingen (357 v. C.) een steunpunt (PLUT. Dlor( 26.).
In 't jaar 257 v. C. behaalden M. Atilius Regulus
en L. Manlius hier cene overwinning op de carthaagsche vloot (POL. 1, 25a-29.).
Eephantides, Ex?uvTiar, een der oudste
dichters der oude attische comedie, ouder dan Cratiuns ‚die als een jonger tijdgenoot met hem den spot
dreef en hem den naam Kanuios, de duistere, gaf.
Ook zou hij zich bij zijne stukken door zijn slaaf
Choerilus hebben laten helpen. Slechts weinige
fragmenten zijn van hem over.
Eephantus, "Expxvros, 1) hoofd eener democratische partij op Thasus, bevrijdde in 390 v.
C. Thasus van de lacedaemonische bezetting en
gaf het eiland aan de Atheners over (DEMOSTH .IN
LEPT. p . 374 .). — 2) Pythagorisch wijsgeer uit

Edetáni, ' H I two(, volkstarn in Ilispania
Tarraconensis, met de steden V al e n t i a, S ag u n t u m, S u c r o. Een gedeelte van de tegei:woordige provincie Valencia. De Sedetani bij
Livius zijn dezelfden.
Edictáles heetten in den tijd der keizers de

leerlingen op de regtsgeleerde scholen die het
praetorisch edict bestudeerden, hetgeen gewoonlijk
in het 2. jaar geschiedde.
Edictum, verordening, bevelschrift, afkondiging van een overheidspersoon, hetzij van tijdlijk
belang, hetzij geldig voor het geheele dienstjaar.
Van voorbijgaanden aard zijn de bekendmakingen
der comitiën, der senaatsvergaderingen, der feestspelen, van een justitiuin (z. a.) enz. ; voortdurend
geldig waren de policie- verordeningen der censoren, als ook waarschijnlijk het edict der volkstri
waarin zij bekend maakten, onder welke-bune,
voorwaarden zij hun auxilium zouden verleenen.
In engeren zin is e d i c i u m de uitspraak van een
regterlijke overheid, zoowel in een bepaald geval, als algemeen en duurzaam in de regtspraak
geldig. Van het hoogste belang is het jaarlijksch
edict der praetoren, dat met het gewoonteregt
en den vooruitstrevenden tijdgeest gelijken tred
hield. Dien ten gevolge was het praetorisch regt,
jus lionoratum en praetorium geheeten, op aequitas
gegrond, in tegenstelling van het strenge civielregt.
Het eerste was gematigd en schiep vrije regtsinstellingen, die de hardheid van het oude civielregt
wijzigden en louterden, b. v. de bonorum possessio,
liet praetorisch eigendomsregt in bonis, de obliga
en a. Hoewel de edicten jaar -tionespra
verschenen, waren de volgende zelden werk -lijks
vorige verschillend, maar sloten zich-lijkvande
in de hoofdzaken steeds aan de eerste aan. Het
edict der A e d i 1 e n handelde over het marktwezen, over schadevergoeding voor gebreken, die bij
den verkoop niet waren opgegeven, b. v. van vee
of slaven. In de provinciën gaven de stadhouders
een afzonderlijk e d. provinciale, dat een navolging was van het edict van den stedelijken
praetor (cic. AD ATT . 5, 21. 6, 1. VERR. 1, 43,

45, 46.). Genoemde edicten werden jaarlijks bij
het aanvaarden van het ambt door den magistraat
openlijk bekend gemaakt en op hout, steen of metaal geschreven. Het praetorische heette ook
album p r a e t o r i s. Hadrianus zorgde voor cene
geheele nieuwe herziening er van, zoodat het sedert slechts onbeduidende toevoegsels schijnt gekregen te hebben, doch onder de regtsbronnen bij

voortduring een voorname plaats bekleedde als
edictum perpetuum. Ook de keizers zelf gaven edicten, en insgelijks de keizerlijke beambten,
namelijk de praefectus urbi en de praefectus
praetorio.
Edltlo, 1) a c t i o n z's, de mondelinge mede
aan den-delingva ktor'denisch
beklaagde in tegenwoordigheid van den regter,
terwijl de mededeeling aan den beklaagde afzonderlijk denunciatio genoemd werd (z. a.). — 2)
Syracuse.
Ed. instrumentorum, overleggen in het gerigt
Eculéus, z. e q u u l e u s.
Ii dessa, ri "E^Eßaa, door de Macedoniërs ook van oorkonden en schriftlijke bewijsstukken in
Antiochia Callirrhoë geheeten, stad in het N. W. 't algemeen. -- 3) Editio jzudicum, z. judex.
Edóni, "Hdwve;, thracisch volk tusschen de
gedeelte van Mesopotamië, in het landschap Osroëne,
t. Orfa, aan de rivier Scirtus; hoofdstad van het rivieren Strymon en Nestus, sedert Philippus II.
osroënische rijk (van 137 v. C. tot 216 n. C.). werden zij tot Macedonië gerekend. Bij de dich-

Hier werd keizer Caracalla vermoord. Onder ters, b. v. Horatius (OD. 2, 7, 27.) wordt de naam
keizer Justinus I. werd zij door cene aardbeving ver bij uitbreiding voor Thraciërs gebruikt (THIO. 4,
doch onder den naam Justinopolis herbouwd.-woest, 109. 1IDT. 7, 100.),

Eed --- EipnTn.
tied, z. dcxos en jusjurandum.
+'ëtion, Hs ríwv, 1) koning van het placische
Thebe in Cilicië, vader van Andromache, Hectors
vrouw, en van Podes. Toen Achilles Thebe innam, doodde hij hem met 7 zonen en rigtte voor
hem een hoog graf op. Onder den buit was een
zware ijzeren kogel, dien Eëtion eens geworpen
had, en dien Achilles later als kampprijs bij de
,
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Ook in het volgende jaar leed Egnatius, ondanks
een verbond met de Galliërs en Umbriërs, de
nederlaag en sneuvelde zelfs bij cene bestorming
der samnitische legerplaats door de Romeinen

(LIV. 10, 16, 18, 29.). -- 2) M. Marius Egna-

tius, die ten tijde van C. Gracchus door een romeinsch consul in overmoed ligchaamlijk mishandeld werd (GELL. 10, 3.). Zijn zoon is waarschijnlijkspelen van Patroclus uitloofde, verder het paard lijk 3) Marius Egnatius, in den bondgenooten
Pedasus en een kostbare either, die Achilles in oorlog der- italische volken (90 v. C.) veldheer
zijn tent bespeelde (IL. 6, 396, 414 en v. 9, 186. der Samniten, welligt een der door de bondge16, 152. 17, 575. 23, 826.). -- 2) Koning van nooten benoemde consuls. In dezen oorlog, waar
hij zich zeer onderscheidde, lokte hij den ro--in
Imbros, gastvriend van Lycaon cenen zoon van
Priamus; toen deze door Achilles gevangen op meinschen consul C. Caesar in de omstreken van
Lesbos was verkocht geworden, werd hij door den berg Massicus in cene hinderlaag en vernielde
Eëtion losgekocht, die hem naar Arisbe zond (iL. bijna het geheele vijandlijke leger van wel 30000
21, 40 en v.). -- 3) Vader van Cypselus, den man (APP . B. C. 1, 45.). In 't jaar 89 sneuvelde
hij in een slag tegen de Romeinen onder aanvoetyran van Corinthe (PAUS. 2, 4, 4.).
Effátum heette het wijdingsformulier of liet ring van de consuls Cosconius en Luccejus. de verzoening van Rome met de italische
-Na
gebed dat de rom. augur uitsprak bij de wijding
eener ruimte of luchtstreek (temp/urn) voor het volken vinden wij Egnatiërs onder de leden van
doen zijner waarnemingen ; vandaar dat ook voor het den romeinschen senaat. Een ander 4) Egnatius
afperken eener ruimte door de zinnebeeldige spreuk nam onder Crassus deel aan diens togten tegen
de Parthen, waaruit hij met moeite het leven
de technische uitdrukking luidde : effari templuni.
Effraetor, de dief die door middel van in- redde (PLUT . CRASS . 27.). Cicero gewaagt nog
braak steelt en daarom een zwaardere straf met lof van 5) C. Egnatius Rufus, een romeinschen ridder (Cie. AD FAM . 13, 43, 74.), als
ontving.
Egeria , 'HyEpla, ook A e g e r i a, Ai1sp(a, een rijk en hulpvaardig mensch ; misschien was
voorspellende bronnymph of Camene in Italië, ge- een zoon van hem 6) M. Egnatius Rufus,
malin van koning Numa, met welke hij geheime aedilis in 't jaar 21 v. C., een man zeer geliefd
bijeenkomsten hield, en volgens wier voorschriften bij het volk, om zijnen bij liet uitbarsten van
hij aan Rome zijne godsdienstige instellingen gaf brand betoonden moed. Later stond hij Octavia(LIP . 1, 19.). Bosch en grot, waar zij te zamen nus naar liet leven en werd ter dood gebragt
kwamen, wijdde Numa aan de Camenen (LIV. 1, (SUET. OCT. 19.). - 7) Een dichter Egnatius
21.). Er waren twee dergelijke plaatsen waar schreef de rerum natura volgens MACROB. SAT . 6,
Egeria zich ophield; de cene bij Rome voor de 5.). --- 8) Wordt nog genoemd P. Egnatius
porta Cape-na, waarheen Numa zich gewoonlijk C e 1 e r, een stoïcijn, ten tijde van Nero, die door
begaf, de andere bij Aricia naast het heiligdom gehuichelde vriendschap oorzaak was van de vervan Diana (z. a. onder A r t e m i s). Na den dood banning zijns vriends Barca Soranus, doch onder
van Numa zou Egeria daarheen de wijk genomen Vespasianus dezelfde straf moest ondergaan.
hebben en van droefheid tot een bron versmolten
Egnatuléjus, C., uit een patricisch geslacht, verkreeg op voorstel van Cicero de gunst,
zijn (oviD . MET . 15, 485. verg FAST . 3, 259.).
om voor den door de wet bepaalden leeftijd naar
'Eyx oíµr^ats, z. divinatio, 2. kol. o.
Egestas^, de schamele armoede, gepersoni- de hooge staatsambten te mogen dingen (CIC. PHIL.
fieerd als godin en door de rom. dichters met 3, 3. 4, 2.), omdat op zijne aansporing in 't jaar
.

andere schrikverwekkende gestalten aan den ingang

van de onderwereld geplaatst (VIRG. AEN. 6, 276.
SIL.

13, 585.).

44 V. C. het 4. legioen van Antonius afgevallen
en tot Octavianus overgeloopen was.
E i x o a r t. Toen de atheensche bondgenooten,
,

'E y ' ú ri a t s, de het huwelijk voorafgaande ver die door de jaarlijksche belasting en de buitenaanstaande echtgenooten door hunnen-lovingder gewone oorlogslasten (z. d p l' u p o X o y s 1 v) uitgeput
waren, niet meer in staat waren aan hunne ver

x ,,Jpwo;.

Egnatia, 'Eyvath, zeestad van Apulië in
Beneden-Italië aan de adriatische zee; t. ruïnen
bij Torre d'Egnasia. De plaats had hare ver
te danken aan den appischen weg die-mardhei
hier tot aan zee liep, en aan de andere zijde der
adriatische zee voortliep over Dyrrachium, Apollonia, Thessalonice naar Byzantium onder den
naam van E g n a t i a via. Horatins spreekt van
deze plaats in zijn brundusische reis en noemt
haar lymphis iratis exstructa, 't zij wegens haar

slecht water, 't zij omdat het aan den voet
van een heuvel gelegen, door het afstroomende
water een morsige plaats was (HOR SAT . 1, 5,
.

97.).

geregeld te voldoen, en wel in een tijd,-pligtne
dat de Atheners meer dan ooit geld noodig hadden, voerde men in plaats eener directe belasting
in 't jaar 413 een haventol in, bestaande in het
20. deel (sixoaTrr) van den in- en uitvoer (verg.
TRUC. 7, 58, 4.).
1-ion, 'Hïwv, havenstad van Amphipolis aan
den mond van den Strymon, t. Coatessa (HDT. 7,
25 .

TRUC .

1, 98. 4, 7, 50, 102.).

EVones, 'Hïóvs;, stadje of vlek in Argolis met
cene haven, later verwoest (H031. IL. 2, 561.).
E t p s v e S (rptvsc), te Sparta jongelingen die het
20. jaar bereikt hadden en over de scharen
(úyE'Xas) der knapen het opzigt, en van hunne
spelen en ligchaamsoefening de leiding hadden.
EipIatcíwvr, z. Pyanepsia.
E l p x T (POL . 1, 56.), Eircta of Ercta, hoog

Egnatii, dit geslacht stamde af uit Samnium.
De eerste, die genoemd wordt, was 1) G e l l i u s
E g n a t i u s, aanvoerder der Samniten in 296 v.
C., die de Etruscers tot den oorlog tegen Rome
gedeelte van-gelnbrvstihN.W
overhaalde, doch door de Romeinen geslagen werd. Sicilië, op den tegenwoordigen berg Pellegrino bij

312

Eig4 1v acs

Palermo, bekend als een steunpunt der Puniërs in
den eersten punischen oorlog.
E1Scysty sic cpprTopas, z. cpuX•r't , 3. kol.
E l s x T y r k l a, Bene bijzondere soort van aanklagt bij de Atheners, toegepast bij buitengewone,
zware of voor den staat gevaarlijke misdaden.
Zij verschilt van de overige ypapal zeker ook in
den vorm van aanklagt zelven, waaromtrent wij
echter in het onzekere verkeeren, maar in 't bijzonder door de wijze van aanbrenginó en de betreklijke veiligheid van den aanklager, die geene
parastasis behoefde te betalen en zelfs bij de
£isaTYBXÍ( xaxcíuasw;, al verkreeg hij ook geen
vijfde deel der stemmen, van alle verantwoording
ontheven was; verder door de onmiddellijke gevolgen voor den beschuldigde, en gedeeltelijk althans, gelijk reeds gezegd is, door den bijzonderen aard der misdaad. Er komen drie bijzondere
soorten van eisangelie voor : 1) tegen de diaeteten, 2) de at ce yrXca xaxwasws, die tot de regtsmagt van den archont behoorde, tegen hen, die
ouders, echtgenooten, erfdochters of onmondigen
mishandelden of benadeelden, en 3) een e eisangelie die voor den raad der vijfhonderd of voor
het volk aangebragt moest worden. Over de
beide eerste soorten z. ait7.tTTIT en x .xxwats,
de derde is Bene van den gewonen loop afwijkende regtsvordering die bij buitengewone
misdaden gevolgd werd, d. i. bij dezulken die
om hun gewigt of wegens verzwarende omstandigheden cene bijzondere handelwijze wenschlijk maakten (zoo kon de misdaad van xaTa? uacm To l.ou of van rupavvt's alleen door
de eisangelie vervolgd worden, ook was dit gebruiklijk bij 7rpo^Soaía) of bij dezulken, omtrent
wier vervolging geene wetlijke bepalingen bestonden, en die alzoo bij geen door de wet aangewezen regter van instructie konden aangebragt worden (b. V. wanneer een redenaar door valsche
voorstellingen het volk opzetlijk misleid of bedrogen had; tegen een oud gediende, die ondersteuning genoot, zonder haar noodig te hebben,
op zulk een geval heeft de verdedigingsrede van
Lysias ntlp Tou dauvdrou betrekking). In vele
gevallen hing het echter van den aanklager af of
hij van de eisangelie of van cene andere soort
van aanklagt gebruik wilde maken. -- De wijze
van behandeling bij eisangeliën was door cene afzonderlijke wet (vóp o; ri cyY ^XTCxós) voorgeschreven. Wat de eisangelie die voor den raad behandeld werd betreft, eerst werd ' cene schriftlijke klagt
( cvríxcov, sisay7rX(«) bij de prytanen ingediend.
Namen deze of de raad haar aan, dan werd de
beklaagde gevat, tenzij hij drie borgen stelde, een
gunst die niet van toepassing was bij ;poloaEa of
xcLT Auat; To µou. Bij de verdere behandeling
voor den raad werd eerst gestemd over het schuldig of niet schuldig zijn van den beklaagde. Viel
de stemming ten zijnen nadeele uit, dan bepaalde
de raad de straf, mits die bleef beneden de 500
drachmen, zoo ver als hare bevoegdheid ging,
doch zoo deze straf niet voldoende werd geoordeeld, dan werd de zaak naar de thesmotheten
verwezen, om bij een geregtshof van heliasten een
eindvonnis te verkrijgen. Geschiedde dit niet binnen 30 dagen na de inhechtenisneming, dan moesten
de elfmannen de thesmotheten tot de afdoening
der zaak dwingen. Overigens had hierbij de gewone loop van regtsvordering plaats. -- Ook gebeurde het dat de raad de beslissing eener eisan-

gelie voor het volk bragt; in dit geval werd zij
even zoo behandeld als de onmiddellijk bij het volk
aangebragte eisangeliën. Voor het aanbrengen
van deze was de eerste gewone volksvergadering
van elke prytanie bestemd. Nadat de aanklager
en de beklaagde gesproken hadden (ook anderen
die geregtigd waren om tot het volk te spreken
stond het vrij voor of tegen den aanklager het
woord te voeren; bij eisangeliën door ambtenaren
aangebragt, was het de pligt der staatsprocureurs
(auv jyopot) om de aanklagt te ondersteunen), werd
over het afwijzen of toelaten der eisangelie beslist.
Bij toelating werd de beschuldigde (tenzij hij van
bovengenoemde borgstelling gebruikte maakte) in
hechtenis genomen, daarna werd in een der eerste
volksvergaderingen er over gestemd, of het volk zelf
vonnis vellen, of de zaak door de thesmotheten aan
een geregtshof zou laten opdragen. In het eerste
geval werd, bij gemis van bijzondere strafbepalingen,
eerst de straf vastgesteld in geval de aangeklaagde
schuldig wogt worden bevonden, daarna werd in een
der volgende vergaderingen bij phylen, doch zóó dat
de afzonderlijke stemmen werden opgeteld, gestemd
over het al of niet schuldig zijn van den beklaagde
(b. v. bij de eisangelie tegen de veldheeren na
den zeeslag bij de Arginusen). Was de zaak naar
het geregtshof verwezen, dan werd, bij gemis van
strafbepalingen, vooraf door een volksbesluit de
straf bepaald. Ook wees het volk zelf den aan
xn r y000v) aan bij de behan--klager(7cpo¡3X»t
deling voor den regter. Eene dagvaarding np6 xÀrcs) had geen plaats, daar van de toelating der
eisangelie iñhechtenisneming of borgstelling van
den beschuldigde een gevolg was (z. regtspleging, attische, 2. kol.
E i a y w y e i s, algemeene benaming voor de reg
ters van instructie. Voornamelijk behooren de archonten hiertoe, wier hoofdbezigheid was regtsvorderingen te instrueren en bij wie de meeste zaken aangebragt werden (verg. cí p y w v). Doch ook
andere overheden, b. v. de logisten, de strategen
oefenden over misdaden die in den kring hunner
ambtsbezigheden vielen, de regtsp!eging uit, immers de strategen in alle militaire misdrijven. Bij
vermelding als overheden met de instruc--zonder
tie van regtsgedingen belast, verdienen nog de elfmannen (z. ï v 6 s x a), tot wier regtspleging de apagoge, endeixis en ephegesis TCbv xaxoupywv (z.
x a x ob p' o t) behoorden, en die alzoo een zeer
uitgebreide regtsmagt hadden. (Verg. nog over 't
algemeen regtspleging, attische).
EictTzptc, z. ßoukr, 2. kol. m.
E'cspopa,^ z. ,rposó^Soc, 5. kol.
E x s X' s t p c a, heet de wapenstilstand, die openlijk
door geheel Griekenland werd afgekondigd om de
grieksche nationale feesten ongestoord en plegtig
te kunnen vieren. Zulk een wapenstilstand duurde
een maand, die daarom een heilige was (isnoN.rivE^c).
In dien tijd moesten alle openbare en bijzondere
vijandlijkheden rusten, opdat niemand verhinderd
zou worden om zich naar de plaats der spelen te
begeven en er deel aan• te nemen. Men schreef
deze instelling aan Iphitus toe, weshalve de discus,
waarop de formule van dezen wapenstilstand gegrift was, ook ó 'Ipírou oicxo; heette (PAUS . 5,
-

20, 1.).

'E x x rl e c a, volksvergadering, in de grieksche
republieken de eigenlijke zetel der sonvereiniteit.
Hare zamenstelling en bevoegdheid was in ver
staten verschillend. Onze beschouwin g-schilend
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geldt voornamelijk de atheensche en spartaansche
ixv.X•rlafz. I) de atheensche ¿xxXr^ak, de verga
volk (d1opaí zijn de ver -deringvahtsc
deinen). In elke pry--gaderinphyl
tanie (z. ß o u k rl) werden 4 gewone (vóµ tµot) ver
gehouden, de eerste heette xupta (in-gaderin
oude tijden de eenige in elke prytanie) ; soms
worden wel alle vier xupíat genoemd. In bijzondere, spoed vereischende gevallen, werden de burgers, ook van het land, tot een buitengewone
vergadering (aóTxXrlro; of xutcxX) ï ro; g., ook
xutuxXrlaíu) opgeroepen. Elke gewone vergadering had hare bepaalde bezigheden. Het is niet
uitgemaakt op welke dagen der prytanie zij gehouden werden en of zij in alle prytaniën op dezelfde dagen plaats hadden. De oproeping geschiedde door de prytanen, 5 dagen voor den dag
der vergadering ; soms ook wel door de strategen.
Op den dag der vergadering zelf riepen herauten
het volk bijeen. Dikwijls lieten de lexiarchen de
nalatigen die zich in de buurt van de plaats der
vergadering bevonden, door de Scythen (policiedienaars) met een roodgeverwd touw (axoívtov ImtukTwN.avov) naar de vergadering drijven, die een roode
striem had gekregen, werd gestraft. Ook gedurende
de vergadering moesten de Scythen dikwijls de
orde bewaren. Bij den ingang ontving ieder (sedert Pericles) een tafeltje als bewijs zijner tegenwoordigheid, op welks vertoon zij van de thesmotheten
betaling kregen van het praesentiegeld (á%%XT ataaTrióv) en wel in den beginne 1, later 3 obolen.
Ook moesten de lexiarchen met hunne dienaars
de onbevoegden weeren. De vergaderingen wer
gehouden op de dc'op , gewoonlijk in de-den
rry►^ , in sommige gevallen ook in het theater, wat
later meer algemeen werd. De vergadering werd
geopend met het verrigten van een offer (:spíatta)
en gebed. I)an bragt de voorzitter, die de vergadering bijeengeroepen had (dus een der proëdren, z. verder onder Ç3 o u X rj) de zaak ter tafel.
Eerst werd er dan gestemd over de vraag of het
volk kon instemmen met het besluit van den senaat, dat gewoonlijk bij elk voorstel gevoegd was
(7vwµriv ßouXrjs 6'Jµ XXs6` at et, Tóv órjµov). Deze
stemming heette r`pox tpoTo ía. Wanneer men tot de
verdere behandeling der zaak besloten had, kon

ieder die niet door atimie getroffen was, aan de beraadslagingen die dan volgden deel nemen. De
dokimasie der redenaars bepaalde zich alleen tot
het onderzoek, of de redenaar in het bezit der
burgerlijke regten was (z. o x t µ a a í u). Redenaars
ambtshalve waren er niet, er heerschte veeleer
la- ^yopía (gelijk regt van spreken), hoewel natuur
allen tijde enkele in kunde en beleid uit--lijkten
stekende staatsmannen, en vaak ook volksleiders,
die zich door welbespraaktheid en vleijerij bij het
volk wisten bemind te maken, het spreken tot het 1
volk tot hunne levensroeping maakten ; en zoo
was ook de volksvergadering het eigenlijke tooneel voor de werkzaamheid van den staatsman. De
redenaar die het woord voerde droeg een krans ten
teeken van onschendbaarheid. Week hij evenwel
van het onderwerp in behandeling af, of overtrad
hij orde en wet, dan hadden de proëdren het regt,
hem van het spreekgestoelte te doen verwijderen
en cene straf van 50 drachmen op te leggen. Bij
grootere overtredingen kon hij aan den raad of.
aan de eerste volksvergadering ter bestraffing
worden overgeleverd. In lateren tijd echter, toen
ligtzinnige demagogen den toon gaven, werden deze

bepalingen niet meer met de vorige gestrengheid
toegepast. Daar de vergadering geenszins aan
het probuleuma (voorloopig besluit) van den
raad gebonden was, stond het eiken redenaar vrij, zelf een voorstel te doen, hetwelk
lijnregt tegen het senaatsbesluit indruischte. Zulk
een voorstel werd gedurende de vergadering
bij de proëdren ingediend, die bij meerderheid
van stemmen beslisten, of het aan de stemming des volks zou onderworpen worden (&wtc^ fíysty, ¿TrtXstpozovfuv of &axstporov;av & ávat,
tt TpZSty c^r^píZzaaac, ¿.rcynty Yrrpov), waarbij
evenwel een enkele proëdrus, op gevaar eener
ëvóst^ts af, tegen het besluit der overigen, de stemming kon verhinderen, zoo het voorstel strijdig
was met de wet (zoo als Socrates deed in het
regtsgeding der strategen, PLAT. APOL . p. 32.). Ja
ieder in de vergadering tegenwoordig kon de stemming verhinderen, door onder Bede te verklaren
(útóivua4at, vzw iu.oaía) dat hij Bene aanklagt van
onwettigheid der voordragt ('pup wzpavóµwv)
tegen den voorsteller wilde rigten. Het toelaten
der stemming over een met de wet strijdig voor
kon in sommige gevallen atimie na zich-stel,
sleepen. --- De stemming geschiedde door het opsteken der handen (xncporovz v, Zetpo-rov{a, in som
gevallen met stemtafeltjes of steentjes (cJrl pot)-mige
vandaar t) rlpí.taDat, welke uitdrukking ook algemeen voor stemmen gebruikt werd. Het besluit
heet cn ptaµx. Het werd in het openbare archief
opgenomen, dikwijls in metaal of steen gegrift.
De vorm der besluiten blijkt uit de volgende in.
leidende woorden : "E&ohs ßouA zul r4
-

AiavTis &itp u rc vs S, K1^ew7 vrls &pac rzuz, Boiaoc

)tv. ANDOC. DE

&7tEatríTtt' Tdó5 Qrlµópavto a'JVÉYpcL
MYSTER . p. 13. Na den tijd van

den archont
Euclides, valt de naam van den epistates en grammateus, als ook de woorden 8oz enz., weg; daarentegen wordt de naam van den archont er bijgevoegd,

b. v. 'E7zl 4 ovTo Mvymft'kov, `ExaToµi3atwva;
'a' cpuX ; ?C^'JTacuo i ; IIxBtoví.o.,
Q
r^µo
v
7l , Qrµowou^ IIat^^vts^^ sidtsv.
....... Na
ïv l xxl

liet einde, der beraadslagingen, deden de prytanen
door den heraut de vergadering uiteengaan. Zij werd

verdaagd wanneer het onderwerp niet ten einde kon
gebragt worden, of wanneer onweder of andere
r5cordµac het voortzetten der vergadering verhinderden. -- Verder was de voorsteller, voor zijn

voorstel, ook als het was aangenomen, verantwoordlijk en kon tupuvóµwv betrokken worden
(vel-g. Irapavóµwv y u yr1). — De werkzaamheden
en de bevoegdheid der volksvergadering waren
deze : I) medewerking aan de wetgeving. In do
eerste volksvergadering van het jaar werd door de
prytanen de vraag gedaan, of de wetten onveranderd zouden behouden blijven, dan of veranderingen
noodzaaklijk waren. Ter betere beoordeeling hier
moesten de thesmotheten tevens eenige tegen -van
wetten of verouderde, maar nog niet uit-strijdge
afgeschafte bepalingen bijeenzoeken en aan-druklij
het volk mededeelen. Buitendien stond het ieder
vrij dergelijke aanwijzingen te doen. De nieuw
voorgestelde wetten (in de plaats van elke af te
schaffen wet moest cene nieuwe komen) werden
ter betere beoordeeling openbaar bekend gemaakt.
Dan koos liet volk 5 verdedigers der oude wetten (auv'opot en auvaixot), en in de derde volksvergadering nomotheten (voµo^^ tr) uit de heliasten van het loopende jaar, en nu had er een geregeld regtsgeding tusschen de oude en de nieuwe
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wet, plaats. De eerste had in de synegoren hare
verdedigers, de laatste in de voorstellers. De
nomotheten hadden onder voorzitting der prytanen
en proëdren de beslissing, die evenwel, zoo zij in
het voordeel der nieuwe wet uitviel, even als een
psephisma, door Bene ypacp rapavóµwv kon worden aangevallen, en vervolgens door Bene regtbank
bekrachtigd of afgeschaft werd. Deze jaarlijksche
herziening heette &rtxEtpo rovta vóµwv. In de tij
verval des atheenschen staatsbestuurs-denvaht
bekommerde het volk zich dikwijls niet meer over
dezen strengen vorm en liet zijde besluiten ( rpf
µaTa) eenvoudig in de plaats der wetten treden. —
2) Het kiezen der ambtenaren, voor zoover dit
door XecpoTovía geschiedde, en niet, volgens de
democratische instelling van Clisthenes, door het
lot moest plaats hebben. De verkiezing door
stemming bleef in stand voor die betrekkingen,
die een bijzondere kennis en ondervinding of een
zekere mate van vertrouwen met betrekking tot
het vermogen van den ambtenaar vorderden, zoo
als bij ambtenaren in het krijgs- en financiewezen,
en enkele anderen. De vergaderingen tot verkiezin; der overheden, waarvan de tijd niet met zekerheid is op te geven, heetten dpyacpsßfac. Behalve de
prytanen waren ook de 9 archonten daarin voorzitters. De candidaten heetten vîrov&ípxac, het
dingen er naar ápxacpsßcgnv, a7tou c pycocv. De
ambtenaren konden weer afgezet worden, en daar-

om werd in de eerste vergadering van elke prytanie door de archonten de vraag gedaan, of de
overheden in hunne waardigheid zouden blijven
of afgezet worden. — 3) Het nemen van een
besluit tegen enkele personen, dóTpaxcaµós, ten
onregte door schervengerigt vertaald, daar het
ostracismus eigenlijk volstrekt geen regterlijke handeling is, maar veeleer Bene daad van wetgeving
tegen een enkelen burger, een privilegium. De
verbanning door het ostracismus moet dus ook
geenszins als een straf beschouwd worden, en was
ook voor de eer en het vermogen van den ver-

bannene van hoegenaamd geene nadeelige gevol-

gen. In de eerste vergadering der zesde prytanie
werd gevraagd, of zulk een maatregel tegen afzonderlijke personen- (natuurlijk om staatkundige
redenen) noodig scheen, werd die vraag bevestigend beantwoord, dan moest in Bene vergadering
op de dyo px ieder den naam van hem, dien hij
wilde verbannen hebben, op een scherf schrijven. Op Wien zich 6000 stemmen vereenigden,
die moest de stad voor 10, later voor 5 jaren
verlaten, doch hij kon door een volksbeslnit eerder
teruggeroepen worden. De laatste die door het
ostracismus verbannen werd was Hyperbolus. — 4)
Regterlijke magt oefende het volk slechts uit in
buitengewone gevallen, die door eisangelie (z. a.)
vervolgd werden, en ook dan nog had een geregtshof meestal de laatste beslissing. Bij de irpoßoX
(z. a.) was de uitspraak van het volk slechts Bene
voorloopige beslissing, die op het oordeel van
de regtbank in regten geen invloed had. -- Aanklagten tegen overheden werden door de itpoßoki
bij het volk ingesteld, maar natuurlijk door de
regtbanken beslist. — 5) Eindelijk had het volk,
onder .door de wet geregelde medewerking van
den raad, de hoogste beslissing in alle staats
oorlog en vrede, verbonden-angelhd,ovr
en verdragen. .De gezanten ontvingen hunne vol
volk. Terugkeerende gezanten,-magtvnhe
alsook die van vreemde staten werden in de volks-

vergadering ontvangen, nadat zij eerst in den raad

waren verschenen. Het besteden der gelden van
den staat, het vaststellen van belastingen en tollen
hing van de beslissing van het volk af. Evenzoo
werden de aangelegenheden van de godsdienst,
b. v. het opnemen eener nieuwe eerdienst, door
het volk zelf bestuurd. Verder schonk het volk
eerbewijzen en openbare belooningen aan afzonderlijke personen, b. v. eerkransen, onderhoud
op 's lands kosten in het prytaneum. Eindelijk
behoorde de toewijzing van het burgerregt aan
vreemdelingen tot de bevoegdheid van het volk. --II) 'E xX7 1 at'a in Sparta. De &xzkrlafa V-eytQi
(ter onderscheiding van de later te vermelden .
µtropa) bestond uit hen die in het volle bezit des
burgerregts waren, d. i. uit al de Spartanen, die
hun 30. jaar waren uitgetreden, aan hunne burgerpligten voldaan hadden en door geene atimie gestraft waren . Dat, gelijk sommigen beweeren, ook
de perioecen aan de groote vergaderingen deel
namen, laat zich niet bewijzen, maar is in tegen
zeer onwaarschijnlijk. De volksvergadering-del
was de eigenlijke zetel der souvereiniteit in Sparta,
hoewel hare bevoegdheid zeer beperkt was, zoolang alle politieke magt zich in de 7pouaía concentreerde. De voorstellen der gerusia en der
koningen kon zij aannemen of verwerpen, maar
mogt zich geene wijzigingen daarin veroorloven.
Alle dergelijke bijvoegsels konden door den koning of den senaat voor krachteloos verklaard
worden. Beraadslaging had er in den regel geen
plaats, daar het regt om in de vergadering het
woord te voeren van de bijzondere toestemming
der overheden afhanklijk was. Het stemmen had
vrij ongeregeld plaats door een luid geroep (Ño rl
-

xu1 OÔ Lrj cpp, TRUC . 1, 87) en slechts wanneer do
beslissing door het geroep twijfelachtig was, had
de secessio in partes plaats. De plaats der ver
nabijheid der stad tusschen-gaderinws
Babyca en Cnacium. Toen later de oorspronklijke, door de wetgeving van Lycurgus ' gegrond
gelijkheid van vermogen aanmerklijke ver -vest
ondergaan, ten gevolge van .het-anderigh
verminderen van het getal burgers, en vooral door
de wet van Epitadens, die veroorloofde om over
zijn grondbezit door schenking onder levenden of
na den dood vrij te beschikken, en toen dien ten
gevolge de burgerij zich in twee klassen, de vermogenden of gelijken (öµocot) en de minderen
(urolazlovst.) gesplitst had, wordt benevens de ver
volk no;-gaderinvhtlspance
Bene vergadering van homoiën vermeld, die als
zoodanig fxxXïrot (dien naam ook op hen,
die aan de groote vergadering deel namen, toe
te passen, schijnt bedenklijk) heetten. Het is
moeilijk de grenzen der bevoegdheid van beide
vergaderingen af te bakenen. De onderwerpen
die tot de beslissing der volksvergadering behoor
waren : de keus van sommige overheden en-den,
der raadsleden, de beslissing over de koninklijke
erfopvolging in twijfelachtige gevallen, de vrijla ting van heloten, wetgeving, beslissing over oor
vrede (z. o.. a. de beraadslaging over oorlog-logen
en vrede bij THUC. 1, 67-88 ). Ook in andere
dorische staten, b. v. in de steden van Creta, was
de bevoegdheid der volksvergaderingen evenzoo beperkt als in Sparta. Dat zij evenwel het regt van
verwerpen niet zouden gehad hebben, ligt niet in
de woorden van Aristoteles (roLIT. 2,1O.^:'Ex%X aías
µsTXovc 7td'n ss- xvp_ía ' ov^tv6S ¿ 'rtv dXA'

'EXXXna-1acTAg

cvv^nt+ cpiaac ?a oxoúvTU Toth ' pO'J t xal TOTS xóo.
E x xX a a'r t x 6 v, het presentiegeld van de leden der volksvergadering, vroeger één, later 3 obolen,
werd na afloop van elke vergadering op vertoon
van een bewijs ontvangen (z. 9 x x A ( a 2. kol.
m.). De

kosten, die deze instelling den staat ver -

oorzaakte, beliepen jaarlijks wel 30 tot 35 talenten.
"E x v. X rl t o S it ó X t 6. i. íxat dßó avµ(36Xwv. lóµf3oX,a zijn verdragen tusschen twee staten die in
een levendig onderling verkeer waren, omtrent de
wijze waarop regtszaken van wederzijdsche burgers
behandeld zouden word-en, de daaruit ontstane
processen heetten fxat dita, aup 6Xwv. Naauwkeuriger berigten over dergelijke verdragen, zooals b.
v. Athene met vele staten had aangegaan, missen
wij geheel. Ook moeten de bepalingen dier ver
zeer verschillend geweest zijn, daar zij zich-dragen
natuurlijk . moesten voegen naar de wetten der
contracterende staten. Het was evenwel een algeme ne maatregel, dat de in den vreemden staat
verliezende partij op den regter van zijn staat
kon appelleren (&xxakCtv). De stad, op welke men
appelleerde, heette dan gxxXrl ro; 7r6Ats. Te Athene
werden dergelijke regtsgedirngen bij de thesmotheten aangebragt. — Volgens de grammatici heetten
de processen der onderworpen bondgenooten, die,
zooals bekend is, hunne processen te Athene
moesten laten voeren, insgelijks S. d7tó avóXwv,
waarbij het echter _twijfelachtig schijnt of slechts
de processen der Atheners met vreemde onderdanen aldus genoemd worden, of ook die der onderdanen van verschillende staten, of eindelijk insgelijks die der onderdanen van denzelfden staat. —
Over het sluiten van zulke verdragen door Athene
met vrije staten moeten wij nog opmerken dat -zij
van kracht waren, zoodra Bene atheensche cona missie ($tiaar jptov) onder voorzitting der thesmotheten ze goedgekeurd had, zonder dat het aan
den anderen contracterenden staat dan nog ver
werd, daarin veranderingen voor te stellen.-gund
De gezanten van den anderen staat moesten daarom de volmagt hebben om niet alleen de onder
te voeren, maar ook ten einde te-handelig
brengen en het verdrag te ratificeren. Verder zij
nog vermeld dat hcxXrlTob róXts ook genoemd werd
de staat, die door twee andere twistende staten tot
scheidsregter gekozen werd.
'E x x ó xXiiµ a, een werktuig in het theater,
waardoor de achtergrond van het tooneel geopend
en den toeschouwers het binnenste van een paleis
of huis zigtbaar werd. De inrigting er van is niet
naauwkeuriger bekend, en kan uit de weinige plaatsen waar er sprake van is, moeilijk- worden opgemaakt. Men meent, dat het Bene kleine houten
stelling geweest is, die door de groote deuren aan
de zijden van het tooneel weggeschoven en wanneer het binnenste weer onzigtbaar moest worden,
weder voorgesehoven werd. Anderen daarentegen
hebben deze voorstelling er van gegeven, dat de
beide zijden van het tooneel beweegbaar- waren en
digt of open konden geschoven worden, waardoor
cene grootere binnenwaarts gelegen ruimte zigtbaar werd. Deze- voorstelling steunt voornamelijk
op VIRG. G. 3, 24. en SENEC. EP. 88. Het werd
zoowel in de tragedie als comedie gebruikt, ofschoon niet even dikwijls, daar de tragedie, en althans ook de oude comedie op opene plaatsen,
onder den blooten hemel speelt. Evenwel was
men tusschen beiden genoodzaakt, den toeschouwers een blik te doen werpen in het binnenste
,
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der huizen. Zulke eccyclemen-tooneelen komen
voor AESCH. AGAM . 1372, verg . 1379. 1438 . SOPH.
ANT .

1293 .

EUR. MED .

1314 . HIPPOL. 869. ELECTR.

1187. ARISTOPH. ACHARN. 408. THESMOPH. 96.

Verschillend hiervan was de exostra (z. a.).
T7.xXA Tot z. ixxXriaía (spart. 5. kol. o.)
en óµotot.

'E x X o y s t S, buitengewone ambtenaren te Athene
ter inning van de belasting der bondgenooten. In
den regel kwamen de bondgenooten zelve naar
Athene op de groote Dionysiën om hunne belas ting te betalen.
'Ex cp u X A o p o p (CL (kxcpuXAocpopriv), het verwijderen van onwaardige medeleden uit den atheenschen
raad door hunne ambtgenooten; de naam van
hem, dien men verwijderen wilde, werd door liet
raadslid dat tegen hem zijn stem uitbragt op olijfbladeren geschreven.
Elaea, z. Aeolis.
11aeus, "E?,xtos, 1) versterkte plaats van Aetolië in een moerassig oord van het gebied van
Calydon. -- 2) 'EAaios, riviertje aan de kust van
Bithynië, ten W. van Heraclea Pontica valt liet in
zee.

Elaeüs of Eleüs, 'EAatov-5, 'EXsov;, 1) oude
colonie van Tcïos in Ionië bij het voorgebergte
Mastusia in den thracischen Chersonesus, bekend
door het grafteeken van Protesilaus. -- 2) Demos
in Attica. — 3) Eilandje ten N. van Rhodus digt bij
het vaste land, ook Elaeussa geheeten, t. Cavaliere.
'EXupT3oktwv, z. jaar, grieksch.
Elaplionësus, 'Ekapovr^ao;, z. P r o p o n t is.
Elatéa, z. Phocis, 2.-kol.
IEI
&tlus, "EXuTos, 1) een Centaur. -- 2) Zoon
van Arcas en Leanïra, koning in Arcadië, man
van Laodice, vader van Stymphalus, Aepytus, Cyllen, Pereus (APOLLOD . 3, 9, 1. 10, 3.), verhuist
uit Cyllene naar Phocis en bouwt Elatea. — 3)
Vorst der Lapitlien te Larissa in Thessalië, vader

der Argonauten Caeneus en Polyphemus en van
Ischys, dikwijls met den arcadischen. verward.
Eláver, rivier in Aquitanië valt in de Liger.
Later heette zij Elans of Elauris, t. Allier.
Elbo, 'EXßw, eiland in de Delta van den Nijl
tusschen den phatnitisehen en tenitischen mond, in
het t. meer Menzaleh. Hier verborg zich de blinde koning Anysis voor den Aethiopiër Sabaco
en later Amyrtaeus voor de Perzen (UDT. 2, 140.
THUC. 1, 110.).

Eléa, 'EX a, later V ë*l i a, stad in Lucanië, ten
Z. O. van Paestum aan de thyrrheensche zee, t.
Castellamare Bella Brucca, gesticht door volkplanters van Phocaea, die uit hunne stad voor de
perzische overheersching gevlugt waren, 543 v. C.
Door de hier levende wijsgeeren Xenophanes (van
Colophon sedert 550), Parmenides en Zeno (uit
Velia gehoortig) werd de eleatische school gesticht,
waartoe ook nog behoorden Melissus van Samos
en Xeniades van Corinthe (z. de afzondert. art.).
]Electra, 'HXdx-rpa (de heldere), 1) Dochter
van Oceanus en Tethys, bij Thaumas moeder van
Iris en de Harpyiën (HESIOD. THEOG . 265.): -- 2,)
Een der Pleladen, bij Zeus moeder van Iasion en
Dardanus, volgens latere sage gemalin van den
italischen koning C o ry th u s, wien zij: Iasion zou
gebaard hebben. Zij zou het Palladium naar
Ilium gebragt en aan haren zoon Dardanus gegeven hebben. -- 3) Zuster van Cadmus, naar welke
de electrische poort te Thebe genoemd was. --,

4) Dochter van Agamemnon (z. Orestes)..

316
Elecfr w,

Electrum--Elegie.
7iXt% rpov, had reeds in de oud-

heid eene dubbele beteekenis, daar men er nu
eens eene metaalvermenging van ongeveer
vier deelen goud en één deel zilver (PLIN. 33, 4,
23.; volgens Oken bevat het „ electrum," dat van
den slangenberg in Siberië komt, goud met een
zilvergehalte van 36 procent), dan weder den
barnsteen (PEIN. 37, 11, I en v.) onder verstond.
Zelfs is het niet uitgemaakt wat van beiden bij
Homerus bedoeld wordt. Millin, Voss en Buttmann houden het voor barnsteen, Nitzsch, Wachsmuth en Hoffman denken aan een metaalmengsel.
De beslissing is niet gemaklijk, mooglijk is het op
de drie plaatsen, waar het bij Homerus voorkomt,
nu het een dan het andere. Immers OD. 4, 73,
waar Telemachus de schatten van het huis bewondert, en het in verbinding met koper, goud en
zilver genoemd wordt, kan slechts van eene metaalbereiding sprake zijn; daarentegen zal OD. 15,
460 en 18, 296, waar van een in electrum vervat
halssieraad gesproken wordt, waarschijnlijk (ook
om het meervoud, r'lX.xrpocacc) de barnsteen en
wel barnsteenen koralen bedoeld zijn, die voor
een sieraad van paarlen dienen moesten. Beide
gezigtspunten laten zich (volgens Hüllmann) ver
aan te nemen, dat onder electrum-enigdor
over 't algemeen edelgesteenten, wegens hun
schitterenden glans (iikgxrwp, de zon), moeten
verstaan worden, daar anders bij Homerus Beene
edelgesteenten voorkomen. Bij Hesiodus (scUT.
MERG. 141 en v.) komt het voor aan het schild
van Hercules; meermalen wordt de barnsteen,
vooral om zijn doorschijnenden glans, door de attische treurspeldichters vermeld; volgens Philemon
werd op eenige plaatsen in Scythië electrum van
verschillende kleur, wit, geel en roodachtig gevonden ; Callistratus noemt als eene bijzondere soort
den goudklenrigen, die ligt brandt ; Pausanias
maakt gewag van een standbeeld van Augustus in
den tempel van den olympischen Zeus, gemaakt
van barnsteen dat hij tegen electrum als metaal
overstelt; in de Aeneïs van Virgilius, bij de beschrijving van de wapenrusting van Aeneas, is het
een metaal, dat benevens ijzer en goud door Hephaestus bewerkt wordt. De ouden gabruikten
den barnsteen tot reukwerk in de tempels en tot
vrouwensieraad, voor hals- en armbanden, vingerringen, klein vaatwerk, wapensieraden, amuletten.
Het meest gewaardeerd was de donkere (hooggele
of roodachtige), inzonderheid de naar de gelijkheid
met den wijnkleur genoemde „ Falerner," het
minst de witte en ligtgele. De handel in dit
voortbrengsel was het eerst in phoenicische handen; doch voornamelijk werd het langs den hande l sweg over land van de baltische zee (Oostzee)
over Pannonië en Boven - Italië naar de volken
van het Zuiden gevoerd, De Etruscers namelijk
bragten het van de monden van den Po over
hunne steden Hadria en Spina naar Griekenland
en het Oosten. Zoo ontstond de sage dat de
barnsteen van den Eridanus (Po) afkomstig was
en gevormd was uit de tranen die de in populieren
herschapen Heliaden over haren broeder Phaëton gestort hadden (OVID. MET. 2, 364 en
v.). Onder de romeinsche keizers kwam de
barnsteen in zoo grooten voorraad naar Rome,
dat hij bijna zijn waarde verloor. De Germanen
noemden hem glessum (glas), weshalve de Romeinen aan een door hen ontdekt voornaam
barnsteeneiland, dat Austeraria of Austrania heet-

te, den naam Glessaria (welligt het t. Ameland)
gaven.

Electryo,'HXrctpuwv, z. HercuIes a), Perseus en Amphitryo.
Elegia, t a &X ta, later ' &Xtysfa, een deel der
lyrische poësie.
Tsypsiov
beteekende een tweeregelig vers, de verbinding van den hexameter en
pentameter, en onder'rá ikaysia of &Xs's(u verstond
de Griek elk uit distichen bestaand gedicht, onverschillig wat de inhoud was. Men moet daarom in
de grieksche elegie geenszins de tegenwoordige beteekenis van een treur- of klaagzang zoeken, hoewel het woord 9Xcyo;, als stam van &?sïsiov, bij
de Grieken een klaag- of treurlied beteekende ; do
elegie heeft van dezen iXr 'oc slechts de versmaat
en de begeleiding der fluit overgenomen. De elegie is omstreeks den aanvang der olympiaden, bij
den ionischen stam in Klein -Azië, bij wien ook het
epos ontstond en bloeide, uit deze dichtsoort ontstaan, zij is de eerste wankelende schrede van het
epos tot de lyrische poësie ; in haar treedt de dichter, die in de epische poësie zich achter zijn uit
den voortijd gekozen onderwerp verborgen houdt,
zelf op den voorgrond met zijne wenschen en gevoelens, om in het werklijke leven in te grijpen.
Doch tot een vrijen, hoogen ringt van gedachten, zooals die in de ontwikkelde lyrische poësie
heerscht, vermag de elegiëndichter nog niet zich
te verheffen; de stof, waarin hij zich beweegt, omvat niet, zoo als bij den epischen dichter een grootsche wereldgebeurtenis of ontzettende rampen van
een geheel volk, maar zij is gekozen uit hetgeen
hem van nabij omringt, uit de lotgevallen van zijn
eigen vaderland, uit de voorvallen van het maat
bijzondere leven, waardoor de geest des-schaplijk
dichters nog te zeer zich geboeid gevoelt, zoodat
hij even als de epische dichters de wieken niet
vrij en onbelemmerd kan uitslaan. Voor hem is
dus het distichon, dat de epische versmaat zeer
nabij komt, volkomen gepast. Ook in taal en
dialect grenst de elegie zeer na aan het epos. Zij
gebruikt met geringe afwijkingen het episch-ionisch
dialect. -- Als den stichter der elegie beschouwden
de Grieken C a l l i n u s van Ephesus, 776 v. C., of
volgens anderen een weinig later. Van zijne levensomstandigheden is niets bekend; wij bezitten
van hem nog slechts eene elegie, een soort van
krijgszang, waarin hij zijne ontmoedigde landslieden tot een krachtig verzet tegen den vijand aan
Waarschijnlijk waren ook zijne overige-sport.
elegiën van k r ij g s- of staatkundigen aard,
even als die zijner eerste opvolgers, T y r t a e u s,
A s i u s, Solon, Theognis, en gedeeltelijk die
van Archilochus (z. Iambographi), Mimnerm u s, Xenophanes. I) e staatkundige elegie
is gewoon, korte spreuken (gnomen) van staat- of
zedekundigen inhoud als door de ondervinding ver
levenswijsheid, in hare gedichten-kregnlsva
in te vlechten; van daar worden de bovengenoemde
dichters, zooals Solon, Theognis, Xenophanes, ook
g n o m i s c h e elegiëndichters genoemd. Allengs
trok de elegie zich van het staatkundig terrein in
den nederigen kring van het bijzondere leven terug,
waardoor toen de s y m p o t i s e h e (de elegie van
het vrolijk gastmaal), de erotische (de e. der
liefde) en de threnetische elegie (van het klaag lied) ontstond. De eerste proeven der sympotisehe elegie komen reeds voor onder Archilochus,
de threnetische elegie is vooral door S im o n i des
beoefend, de erotische door Mimnermus. In de
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laatste soort hebben verscheiden alexandrijnsche
dichters uitgemunt, zooals P h i l e t a s en C a l l m ac h u s ; hoewel van beiden slechts onbeduidende
fragmenten bewaard zijn gebleven. De elegiën
werden ten deele, inzonderheid de staatkundige,
in talrijke openbare bijeenkomsten, meestal echter
bij feestmalen (symposiën) voorgedragen. Bij de
laatste werd de levendige, bezielde voordragt gewoonlijk voorafgegaan en hier en daar afgewisseld
door de toonen der luit. In lateren tijd werden
waarschijnlijk ook threnetische elegiën gecomponeerd voor den zang, met begeleiding van de luit.
Eléos, "EAEo;, medelijden, had als godheid
te Athene op de markt een altaar, waarbij vlugtelingen, die den bijstand der Atheners zochten,
hun toevlugt namen, zooals Adrastus, de Ileracliden. De Atheners waren de eenigen onder de
Hellenen, die het medelijden als godheid vereer den (PAUS. 1, 7, 1. APOLLOD. 2, 8, 1. 3, 7, 1.).

Elephantïne, 'EAayavrhvi, t. Dsjesiret el
Sag, eiland in den Nijl, slechts 7 stadiën ten Z.
van de watervallen, tegenover de stad Syéne, met
een tempel van Cnuphis en den Nijlmeter bij de
gelijknamige stad.

Llephantis, schrijfster ten tijde der eerste
romeinsche keizers, onderscheidde zich door den
wulpschen, zedeloozen toon harer geschriften in
proza en poësie (SUET. TIB . 43.).
Elephantus. Dit dier is in de oude geschiedenis in tweederlei opzigt van belang, in de
kunst en in het k r ij g s w e z e n. A. In de
kunst. Gang voor dat men den olifant zelf kende, werd het ivoor (Xscprc, ebur) met goud, electrnm enz. tot sieraad gebruikt (OD . 4, 73. 8, 404.
PAU S. 1, 12, 4.). Homerus noemt het dier nog
niet, en bij hem is 'Ascua; elpenbeen, wat het ook
zeker oorspronklijk beteekende, zoodat het dier
daarnaar genoemd is geworden. Herodotus is de
oudste schrijver dien wij kennen die het dier met
dezen naam noemt. Reeds bij Homerus wordt
het ivoor bij zeer verschillende voorwerpen aan
komt een sleutel met ivoren-gewnd:OD.4,7
greep voor; OD. 19, 56, een zetel met ivoor en

zilver versierd; OD. 23, 200. een bed prijkende
met ivoor, goud en zilver; OD. 8, 404. een zwaardschede van gepolijst ivoor. Voor Troje is geen
Griek er mede versierd, doch de Trojaan Mydon

heeft paardenteugels met ivoor versierd (IL. 5,
583.). Gepolijst was het verblindend wit van
kleur (OD. 18, 196.); ook schijnt men de kunst
verstaan te hebben om het met purper te verwen

(IL. 4, 141.). De Grieken ontvingen uit Indië

(om de schoonere kleur meer gezocht) en uit
Africa olifantstanden van bijzondere grootte. Door
kloven en zagen (ik. 7rncßr6C,), door wecken en
buigen (SENEC. Ee. 90.) verkreeg men bladen van
12 tot 16 duim breedte. Deze werden vervolgens
gewoonlijk met goud aaneengehecht (ypu E pdv rtv
iyd?$J a T), gebruikt om er meubelen, wapenen,
deuren enz. mede te beleggen, en later zelfs tot
standbeelden gebezigd. De afzonderlijke, vooral
de naakte deelen daarvan, werden door zagen,
schaven en vijlen van ivoor gemaakt en vervolgens door middel van houten of metalen staven,
meestal weder in verbinding met goud, er aan
vastgehecht, het vereischte echter een bestendige
zorg om het losgaan daarvan te voorkomen : inwrijving met olie was een middel om het ivoor
te bewaren. Reeds omstreeks het midden der 6.
eeuw v. C. wordt van deze kunst gewag gemaakt,

de grootste kunstwerken van Phidias waren van
dien stempel. •--- Ook bij de Romeinen werd het
tot velerlei sieraad gebruikt : de sella curulis bestond er uit (Liv. 27, 4, 1. van daar ebur curule
OVID. FAST . 5, 51.), beelden der goden (vIRG. G:
1, 480.), huisraad, vooral tafelgereedschap, muziek
als fluiten, lieren enz. werden-instrume,zo
daaruit vervaardigd of ten minste er mede belegd. -- B. In het k r ij g s w e z en. 1) In de oor
Azië, vinden wij-logenvaAxdrG.in
voor het eerst olifanten in het perzische leger in
gering aantal, die door de Indiërs als bondgenooten geleverd waren (ARR . 3, 8). Gedurende zijn
togt door Indië zendt Alexander 200 olifanten
naar Carmanië. Met groote waarschijnlijkheid is
in de Gescli. d. griech. Kriegsw. von RUSTOW und
KÖCHLY p. 365 en v . aangetoond dat Alexander
zelf van plan was ze in zijn leger te gebruiken,
evenwel met behoud van de tot dusver met goed
gevolg aangewende hoplitenphalanx, en dat hij alzoo Bene vereeniging van de macedonische en
perzische nationale legerinrigting wilde tot stand
brengen. De opvolgers van Alexander lieten dat
plan varen, en de sterkte hunner legers berustte
geheel op het aantal olifanten. Zij werden uit
Indië getrokken en daarom werd juist Eudemus,
satraap aldaar, door al de partijen zeer gevleid.
Seleucus bezat in den slag bij Ipsus 400-480
krijgsolifanten. In den slag was gewoonlijk een
der olifanten aan de spits (r^Yocíµwo;) dien de vijanden bij voorkeur zochten te vellen (DIOD. 18,
33 en v.). Een volledig uitgeruste olifant droeg
een toren op zijn rug, waarin zich gewoonlijk 4
boogschutters bevonden om het dier te beschermen. De leider zat met den rug tegen de toren
geleund op den nek van het dier. Later waren
zij ook beschermd door een hoofdpantser (frontale),
en dikwijls in krijgsdosch opgetuigd, b. v. met
vederpluimen (cristae), (LIV. 38, 40.). Volgens
Polyaenus (4, 3, 6.) voerde de tegenpartij om het
door de olifanten dreigende gevaar af te weeren,
zwijnen bij het leger mede, die zij met vloeibaar
pik bestreken, hetgeen ze vervolgens aanstaken en
die dieren dan op de olifanten aandreven, die
door het geschreeuw en het vurige gezigt dezer
dieren schuw geworden, zich naar hun eigen leger
omkeeiden. Daarom gaf Antigonus aan de Indiërs bevel om in het vervolg steeds zwijnen in de
nabijheid der olifanten. te houden om hen aan het
gezigt daarvan te gewennen. Voor de Romeinen
waren de olifanten ook Bene hoogst lastige en onwelkome verschijning, daar bij de eerste maal dat
zij met Pyrrhus handgemeen raakten in 280 v. C.
hunne paarden voor die dieren schichtig werden,
zich omkeerden en zoo de gelederen van het
voetvolk in verwarring bragten en in hunne vlugt
mec.esleepten (LIV. EP. 13, 7. JUSTIN. 18, 1. PLIN.
6, 8.). Toen zij nu bij geluk eenige van die dieren waren magtig geworden, moesten zij hunne
paarden geregeld aan het gezigt daarvan gewenneu. Doch spoedig ontdekten zij ook dat, zoo
die vreeslijke beesten maar eerst gewond waren,
zij zich met grootere woede en onstuimigheid
omkeerden en onder de hunnen de schrikbarendste
verwoestingen aanrigtten (LIv. 27, 14.). Om dit
te voorkomen gaf Hasdrubal het bevel, dat in
zulk een geval de leiders der olifanten hen terstond zouden afmaken, door ze met een scherp gepunt ijzer tusschen de ooren bij de verbinding van
den kop en den nek te wonden (LIP. 27, 49.).
A

Elephenor --Eleusinia.
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Maar ook door vuur konden zij schuw gemaakt In een later tijdvak deden de Orphici hun invloed
worden, daarom zouden de Romeinen opzetlijk op het eleusinische godendom gelden, daar zij de
daartoe ingerigte wagens (r iv, EP. 13, 38.), met bepaalde beteekenis, die de hellenische goden tot

paarden bespannen en met soldaten bezet, tegen
de olifantenlinie om ze met werptuigen en allerlei
brandbare stoffen te overstelpen. Veel moeite
kostte het, om deze dieren over zee te vervoeren,
of Bene rivier over te zetten en men moest hen
trachtten te misleiden, door den bodem der platte
vaartuigen, opzetlijk daarvoor ingerigt, met aarde
te bedekken (LIP . EP. l8, 56. 21, 28. POL. 3, 46.).
In den beginne werden de olifanten door de Romeinen lucanische ossen (bones Lucas) geheeten, dewijl zij ze 't eerst in Lucanië zagen, en de
os tot dusver het grootste dier was dat zij kenden (LIV. EP. 14, 36.). Nadat zij er verscheiden
hadden buit gemaakt, gebruikten zij ze insgelijks
in den oorlog, voor de eerste maal tegen Philippus van Macedonië (LIV . 31, 36.); evenwel hebben
zij nimmer een wezenlijk bestanddeel van het romeinsche leger uitgemaakt. — Zij gebruikten ze liever

2) vermaakshalve in den circus. Livius (44, 18.) en
inzonderheid Plinius (S, 6 en v.) vermelden de
verschillende soorten van olifantengevechten, die
gewoonlijk voor den laatsten dag bespaard wer
(cie. AD FAM . 7, 1.), b. v. tegen beeren, stie--den
ren of ook tegen met boog en pijl. gewapende
Numidiërs; verg FLUT. POMP . 52. Ook nog onder de keizers, b. v. Commodus (DIO CASs. 72,
10.), werden olifanten in den circus opgevoerd.
Daarenboven hadden de Romeinen Bene hooge gédachte van de eigenschap en het vernuft dezer dieren; Cicero (op m. p.) stelt ze bijna met den mensch
gelijk en Plinius (8, 1.) schrijft hun zelfs Bene
religie sideru^n, solisque et lunae veneratio toe.
Elephenor, ' L Asprj vwp, zoon van Chalcódon,
vorst der Abanten op Euboea; bij trok mede naar
Troje, waar hij door Agenor geveld werd (IL. 2,
.

540. 4, 463.).

`EXh7roXtc, z. belegering, 7. kol. m.
Eléus, 'HX oc, heros van Elis : 1) zoon van
Poseidon en vader van Augeas, koning der Epeërs (PAUS . 5, 1, 6 en 7.). -- 2) Zoon van Tanta-

dusver gehad hadden, oplosten en de thracischphrygische godheden Rhea-Cybele, Dionysus-Zagreus,
en Hecate met Demeter, Iacchus en Persephone
versinolten. I)e eleusinische eerdienst werd in de
oudste tijden slechts door de Eleusiniërs uitgeoefend; doch sedert de vereeniging van Eleusis met
Athene tot één staat, hetgeen mythisch voorgesteld
werd in de overwinning van Eumolpus door den
atheenschen koning Erechtheus, nam Athene aan
de godsdienst in Eleusis deel en schonk haar daardoor Bene verdere verspreiding. Van dien tijd af
werden de jaarlijksche feesten der eleusinische goden gedeeltelijk te Athene, gedeeltelijk te Eleusis
gevierd, doch zoo, dat Eleusis steeds de hoofdzetel der eerdienst bleef. De feesten hadden betrekking op de afwisseling in den toestand van
Persephone, wier nederdaling (xú o^oc) in de onderwereld en echtverbindtenis met Hades door geheel Griekenland in den herfst gevierd werd, als
wanneer het graan van de akkers verdwijnt en
het winterkoorn aan de aarde wordt toevertrouwd,
terwijl men in het voorjaar hare terugkomst op de
bovenwereld en tot hare moeder (cívoaoc), benevens haar huwelijk met den bloeijenden Dionysus
herdacht. Daarom werden de eleusinische feesten
deels in het voor-, deels in het najaar gevierd. In
het voorjaar was het hoofdfeest de k 1 e i n e E 1 e us i n i ë n, die in de maand Anthesterion (Febr.-Maart) in de voorstad Agrae aan den Ilissus bij
het Eleusinium &v ¿írpaec, onder geheimzinnige, doch
in bijzonderheden niet bekende gebruiken gevierd
werden. Zij zouden ten gunste van Hercules gesticht zijn, dewijl deze volgens de toenmalige wetten als vreemdeling in de groote Eleusiniën niet
kon ingewijd worden. In het najaar vierde men
tusschen den oogst- en den zaaitijd van den 15.
Boëdromion (Sept.—Oct.) af, gedurende negen dagen, de g r o o t e E l e u s i n i ë n. De volgorde der
dagen is moeilijk te bepalen. Op de eerste dagen hadden er verschillende voorbereidingen voor
de hoofdzaken van het feest plaats : offers, reinigingen en wasschingen bij een optogt naar zee
;T U) , vasten, luidruchtige processiën, enz.
(íXcL I ttUc
Op den 6. dag hield men langs den „ heiligen
weg" den grooten Iacchusoptogt van Athene naar
Eleusis, waaraan, behalve de priesters en overheden, duizenden van ingewijden (mysten), met myrte
en klimop bekranst, met korenaren, landbouwgereedschap en fakkels in de handen, deel namen.
De trein, onder aanvoering, zoo men meende, van
den tierenden Iacchus, begon waarschijnlijk bij het
stedelijk Eleusinium, een tempel op de agora aan
den N. W. hoek van den burg, en stelde zich in
de tweede helft van den dag in beweging, zoodat
men na een marsch van twee mijlen tegen den
nacht te Eleusis aankwam. Onderweg hadden er
allerlei vermaaklijkheden plaats, zooals de plagerijen bij de brug over de Cephissus bij Athene, de
zoogenaamde Ysepupcßµoí. Na de aankomst te Eleusis hadden er in den eersten en de volgende nach
verschillende plegtigheden plaats, die het treu--ten
rig zoeken naar de verdwenen Persephone en haar
eindelijk vrolijk terugvinden moesten verbeelden.
Zij werden uitgevoerd op de thriasische vlakte
langs de kust der eleusinische golf en rondom de
bron Callichorus,. alsook in het ruime door Peri-

lus, naar wien EIis zou genoemd zijn. — 3) Zoon
van Amphimachus, ten tijde van den inval der
Doriërs, koning van Elis (PAUS. 5, 3, 4.).
Eleusinia, -rá 'EXcualvtu, de eerdienst van
Demeter en Persephone (Ceres en Proserpina) te
Eleusis, stad van den gelijknamigen attischen demos, ongeveer 2 mijlen van Athene gelegen op
de grenzen van Megara. Waarschijnlijk bestond
die dienst in ouden tijd slechts in eenvoudige landlijke feesten, die betrekking hadden op landbouw,
op zaaijen en oogsten en op de invoering van een
ordelijk, maatschaplijk leven. Toen men echter
met de voorstelling van liet sterven en herleven
van den zaadkorrel, waarvan de legende van Persephone een mythisch tegenbeeld is, diepzinnige
godsdienstige denkbeelden over onsterflijkheid ver
verkreeg die dienst een bepaald geheimzin -bond,
karakter, en werd een geheime eerdienst,-nig
waarin men zich door bijzondere geheime gebruiken en plegtigheden moest laten inwijden, en welke geheimen men op geenerlei wijze verraden
mogt. Demeter zelve had, toen zij hare dochter
Persephone zocht, te Eleusis haar dienst ingevoerd
(z. Demeter). Reeds vroeg voegde zich bij deze
Demeter- en Persephonedienst die van Dionysus
Iacchos, waarschijnlijk uit Boeotië, door de Thraciërs, wier vertegenwoordiger Eumolpus is (z. a.). cles prachtig opgetrokken gebouw voor de myste-
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rin, µ u T c x x6 (r^XsaTfj pcov ! L Tapov, dvú- de oningewijden zonder onderscheid tot de eeuwiwropov). De overgang van het zoeken tot het vinden, van droefheid tot vreugde werd voorgesteld
door een voorafgegaan vasten, besloten met het
gebruik van den xuxsty, een mengsel van water,
meel en polei, hetwelk Demeter eens na lang vasten en treuren, ten huize van Celeus te Eleusis
zou gebruikt hebben. Het geheele feest werd besloten door de zoogenaamde IlXriµoXórl, eene waterplenging uit een bijzondere soort van kannen,
waaruit men met de eene tuit tegen het oosten, met
de andere tegen het westen plengde. De nachtlijke
feestviering van den Iacchusoptogt tot de flXi µoyó1
werd waarschijnlijk door de mysten en epopten op
verschillende plaatsen verrigt. Zij namelijk die
zich in de mysteriën inwijden lieten (vreemden
hadden slechts een attisch burger als mystagoog
noodig), werden in den regel eerst op de kleine
Eleusiniën in 't voorjaar in de kleine mysteriën
(th uxpcc µuaTijpta) ingeleid en namen dan als
mysten (ii. ►1a rc) in den herfst van hetzelfde jaar
aan de groote mysteriën (ra [teyaXrf warrjpv) der
groote Eleusiniën deel, maar verkregen eerst in
het . volgende jaar op de groote Eleusiniën als
epopten ( &rió ittac, helderzienden) de volle wij
Terwijl nu waarschijnlijk de mysten hunnen-ding.
nachtlijken omgang op de thriasische vlakte hiel
misschien ook in de voorhoven der tem-den,
toegelaten werden, verrigtten de epopten in-pels
het rzX.JTTIOcov een geheime plegtigheid, die voor
een heilig drama (ap (.a p uarex6v) be--namelijk
stond, waarbij hun de geschiedenis van Demeter,
Persephone en Iacchus, door het vertoonen van
verschillende zinnebeelden onder luid geroep en
gezang werd voorgesteld. Men trachtte vooral
daarbij te doen uitkomen den treffenden overgang
uit de duisternis in het licht, van de angst in
geluk aanbrengende, zegenrijke aanschouwingen.
Plutarchus zegt daarvan (DE ANIMA, FR. 6, 2. p.
270.) : „ Eerst ronddwalen en moeilijk omdolen
en zekere gevaarlijke en doellooze gangen in de
duisternis; vervolgens voor de wijding zelve, allerlei schrikbeelden, beving en siddering, zweet en
angst. Hierna daagt een verwonderlijk licht;
vriendlijke velden en lagchende beemden ontvan-

gen ons, waarin lieflijke toonen en welluidende
heilige liederen onze ooren treffen, waar bekoor lijke gezigten zich aan ons oog vertoonen." Het
schijnt dat de epopten, in overeenstemming met
het lot van Persephone, door de ijslijkheden der
duistere onderwereld, in liet licht van een vrolijk
gelukzalig leven gebragt werden, als uit den Tartarus in het Elysium. Zoo wekten deze zinne beeldige voorstellingen in de ziel der ingewijden
Bene zalige hoop op van het toekomende leven,
zonder dat dit echter met Benig leerstellig onderwijs gepaard ging. „ Driewerf zalig de stervelingen," zegt Sophocles (fr. 719. Ddf.) „ die deze
wijding aanschouwd hebben voordat zij in den
Hades neerdalen; hen alleen wacht een leven in
de onderwereld, de anderen slechts nood en ellende." Het spreekt van zelf, dat ieders opvatting
en verklaring dezer mysteriën afhing van den trap
van ontwikkeling waarop hij stond; de onbeschaafde zal zich zeker vrij ruwe en zinlijke voorstel
toekomende leven gemaakt en de-lingevaht
toekomstige zaligheid niet beschouwd hebben als
een loon voor een zedelijk reinen wandel, maar
slechts als een gevolg van de wijding en deelne-

ming aan het gezelschap der ingewijden, terwijl hij

ge pijn veroordeeld rekende. Daarom liet men
zich dikwijls nog op zijn sterfbed in de mysteriën
inwijden. — Het oppertoezigt over de Eleusiniën
had de archont Basileus, dien vier door het volk
gekozen epimeleten (helpers) ter zijde stonden,
waarvan er twee uit de geslachten der Eumolpiden en Cerycen, twee uit de gezamenlijke Atheners gekozen werden. Het priesterschap daarbij
was erflijk in oude, heilige geslachten. Het
hoogste priesterambt was dat van hier op h a n t (iepocpávT ^y), wien eene priesteres (izp6pocv'res) ter zijde stond, uit het geslacht der Eumolpiden. Zijne taak was om in het geheimzinnig drarna de heilige zinnebeelden (a i t Twv ksptuv) te
vertoonen. Overigens schijnt hij dit en nog meer
andere zaken gemeenschaplijk met den daduchus (^uSouxos) verrigt te hebben, aan beiden
wordt bij uitnemendheid het i.urty 'ra 'EXEuaívcc
toegeschreven ; een bijzonder werk van den hiero
moet het zingen geweest zijn, waarnaar het-phant
geslacht der Eumolpiden genoemd was, terwijl aan
den daduchus de eervolle taak van het dragen des
fakkels in het bijzonder was toevertrouwd. Dit
ambt was vroeger in het bezit van het geslacht
der Callíae en Hipponici, dat van Triptolemus
afstamde, later tot in de laatste tijden des heidendoms van de Lycomiden. De h i e r o k e r y x en
e p i b o m i us (ïspoxrj pus en ¿in3wµcob) hadden insgelijks verscheiden bezigheden gemeen, die voornamelijk schijnen bestaan te hebben in de zorg
voor de offers. De eersten leidden hun geslacht
af van Hernies en eene dochter van Cecrops, of
van Ceryx, den zoon van Eumolpus. De eleusinische priestergeslachten vormden een heiligen
raad, aan wien de &'(ilacc Twv tepwv xat óaíwv
en een gedeelte der regtspleging met betrekking
tot de eleusinische eerdienst was opgedragen. -Lang stonden de eleusinische mysteriën bij do
Grieken in hooge eere. Met den meesten glans
schitterden zij in den tijd tusschen de perzische
oorlogen en het tijdvak der hoogste beschaving, en
zelfs in dien tijd van beschaving openbaarden zich
teekenen van spotternij en ongeloof slechts bij enkelen uit de hoogere standen, zooals bij Alcibiades
en zijne vrienden, terwijl de staat en de maat
volks de achting en eer--schapijdegrkn
bied voor hare heiligheid tot in den tijd der keizers bewaarden. Na de Antonijnen vingen de vernielingen in Eleusis aan, en nadat tegen het einde
der 4. eeuw de monniken in het gevolg van Alarik, koning der West-Gothen, de heilige plaats geheel verwoest hadden, schafte Theodosius de viering der mysteriën geheel en al af.
Eleusis, stichter der stad Eleusis (z. D e-

meter).
Eleusis of Eleusin, z. Attica, 8. kol. m.
Eleuthérae, z. Attica, 8. kol. m.
'EX s u D 9 p c a, T a, 1) een feest, dat de Grieken
om de 5 jaren (later jaarlijks ?) te Plataeae, ter
eere van Zeus 'EXEu1^ppco;, die daar ook een tempel had, vierden met wedloop en andere gymnastisehe oefeningen, ter herinnering aan de overwinning
der Perzen bij Plataeae. Het bleef tot in lateren
tijd bestaan; de dag der viering (I 6. Maemacterion
was niet die van den slag (3. Boëdromion), (STRAB.
9, 632. FLUT. ARISTID. 21. PAUS. 9, 2, 4.). --- 2)

Feest van vrijgelaten slaven.
Eleutho, z. I l i t h y i a.

Elfmannen,

z. gv$sxa.
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Elicius--Elpenor.

Elici'u , z. Jupiter, onder Zeus.

de Eleërs verwoest (HDT. 4, 148.). De bevolking
Elimaea of Elimiótis, 'EX(µac,'EXtµtwttc, was talrijk, ten minste 300000 zielen op 46 (vol
anderen 60) 0 m. — Steden in eigen 1 ij k-gens
het Z. westelijkste landschap van Macedonië, aan
beide zijden van den Haliacmon, t. Vistritzarivier, Elis: Buprasium, op de grenzen van Achaja,
met de stad Elyma en den bergpas Volustána, Myrsinus later Myrtuntium, Cyllene (t. Glat. Servia (ARR. 1, 7, 5. THUC. 2, 169, LW. 31, 40. venza ), versterkte havenstad van Elis, t. Paleo poli, hoofdstad van het land, door den Peneus
42, 53. 45, 30.).
Elie.'HXt; of 'HXs(a, landschap in het W. van doorsneden, eerst in 471 v C, gesticht, met een
den Peloponnesus, begrensd ten N. door Achaja, ten acropolis en drie groote gymnasiën. P y l u s, het
O. door Arcadië, ten Z. door Messenië, ten W. eleïsche geheeten, ter onderscheiding van het tri
aan den Ladon, 70-phyliscenm ,
door de ionische zee; het was verdeeld in drie
hoofddeelen: E 1 is in engeren zin in het N., waar- stadiën N. westwaarts van Olympia. E p h y r a,
van het westelijk deel het „ holle Elis," KolXi oude stad der Pelasgen aan den Sellënis. —
'Hkt;, het oostelijke bergland A c r ë r i a heette; In Acrorïa lagen de grensvestingen Lasium,
Pisatis in het midden en Triphylia in het Z. Thraustus en Thalamae. — In Pisatis: Pisa
Deze in den beginne staatkundige verdeeling was ( +i Micra) oude hoofdstad van het rijk van Pelops,
later slechts plaatslijk. De gebergten van Achaja door de Spartanen na den derden messenischen
en Arcadië loopen van het N. en het 0. in het oorlog zoo geheel verwoest (455 v. C.), dat men
land: de rotsachtige S c o l l i s (t. Santa Mari) in reeds in de oudheid aan haar bestaan twijfelde.
het N., waarschijnlijk de ,rhTp-ri 'R'k, van Ho- O l y m p i a aan den regter oever van den Alpheus,
merus, de Erymanthus (t. Olonos) 6800 v., geen stad, maar een uitgestrekte aanleg van temLampea (t. Astras) met blinkenden sneeuwkruin; pels, bosschen enz. aan den zamenloop van den
ten Z. daaraan sluit de 2000 v. hooge vlakte Cladeus en A 1phéus (z. Olympia), bekend door
P h o 1 o ë, t. Plateau van Lala (op de grenzen van de beroemde spelen. Van Olympia naar Elis -liep
Arcadië) wier oostelijke uiteinden zijn K póvtov en aan den voet van het gebergte langs de kust de
1a6pou 8ctpdc (bergpas); door Triphylië loopen in heilige weg, waaraan Dyspontium lag, ver
oorlog tusschen de Eleërs en Pisaeërs;-woestind
een westelijke rigting het P h e 1 l o gebergte (t.
Palatia) dat de grensscheiding vormt langs Pisa- Harpinna, C y e e s i u m, belangrijkste stad in Pisatis,
tis, Minthes (t. Smerna) en Lapithas (t. Alvena) 3700 v. hoog. De kust is grootendeels
vlak, zelfs moerassig, slechts 2 punten verheffen
zich daar wat hooger, het voorgebergte C h e l ón a t a s (t. k. Tornese) de westelijke uithoek van
den Peloponnesus, en ten Z. het voorgebergte
Ich thys (t. Katakolo). Het land is rijk aan water.
De P e n u s (rivier van Gastuni) daalt af van
den Erymanthus en stroomt in een westelijke
rigting door het holle Elis, den van het Z. stroomenden e l e ï s c h en Ladon opnemende. In de
nabijheid van het voorgebergte Ichthys ontlast
zich de S e l l ë n i s, .nog zuidelijker de uit Arcadië
komende A I p h u s, t. Rufia (z. a.), van wiens zij
volgende hier te huis hooren : regts de-takend
E r y m an t h u s (Donna) ten deel e de grensrivier
tusschen Arcadië, Clad e u s, E n i p e u s; links de
D i a g o n (grensrivier tusschen Arcadië) Dalion,
Acheron, Selinus. In Triphylië de Anigrus
(rivier van Hagios Isidoros) de Mtvuii i:oc bij Homerus (nL. 11, 722.) met den zijtak Acidas of
Iardanes; aan zijnen mond vormt hij de stinkende
poelen van Caiapha. Nog zuidelijker stroomt de
grensrivier van Messenië de N e d a (t. Buzi). i) e
cylleensche golf, naar de havenstad Cyllene geheeten, strekt zich zuidwaarts uit tot aan het voorgebergte Chelonatas; tusschen dit en Ichthys ligt de
chelonatische zeeboezem, waaraan ten Z. de
c y p a r i s s i s c h e grenst. Havns liggen er niet
langs de kust. -- Het klimaat is gezond en aan
behalve in de vochtige, laag gelegen lan--genam,
den. De vlakten zijn geschikt voor den landbouw
en daar groeit de voortreflijkste B y s s u s s t r u i k,
de hoogten bieden heerlijke weiden aan, en dit alles vereenigd met de heilige rust, verschafte aan
het land den naam van een eeuwigen vrucht- en
lusttuin. Bij de oude Autochthonen van Oenomaus
en Pelops zouden zich vóór Homerus twee ver
gevoegd hebben,-wantehslicvokmen
de Epeërs en Aetoliërs (bij Elis); in Triphylië worden Caucónen en Minyers uit Laconië
vermeld; steden der Iaatste werden spoedig door

Letrini, Phéa.—In Triphylia: Epithalium,
het Thryoessa van Homerus, ten Z. van den Alpheus digt bij de monding. Seillús aan den Selinus, door de Spartanen aan Xenophon geschonken.
Ten Z. daarvan de rots T y p a e u m, van welke
de vrouwen werden neergeworpen die de olympisehe spelen hadden bijgewoond. S a m i c u m of
Samia, Arene, belangrijk uit een krijgskundig oog punt, dewijl het den pas tusschen het Misthes -gebergte en de moerassen der kust beheerschte. Het
t r i p h y l i s c h e P y l u s (niet de zetel van Nestor)
aan den Mamnus, Lepreum (t. Strowitzi), M ae i s t u s, E p ë u in, misschien het ¿ix r rov At'rcu van

Homerus.

Elisa (Elissa) z. D i d o.
'E X k t aé v t o v, een havengeld te Athene, gewoonlijk 1/50 der waarde van al den in- en uitvoer,
in ruimeren zin ook de contributie voor het gebruik der haven en pakhuizen. Ook in andere
handelsteden komen zulke tollen voor. — De personen die met de inning dezer tollen belast waren,
heetten &XXII. E\fl tu(, (haventolgaarders). Zij waren
in de dienst der tolpachters (2EAwvat, z. a.) en
moesten inzonderheid waken tegen het ontduiken
der tollen, vooral door smokkelhandel (in Attica
was er een zoogenaamde cpwpwv Xtµrjv, die waarschijnlijk voor den smokkelhandel gebruikt werd).
Zij waren over 't algemeen zeer gehaat en ver
gevolge van de menigvuldige knevelarijen,-acht,en
visitatiën van reizigers en koopwaren en zelfs het
openen van brieven.
Ellopia, 'EXA67ttu, 1) klein landschap in liet
N. van het eiland Euboea bij kaap Cenaeum
(HDT. 8, 23.). — 2) Oude naam van de landstreek
rondom Dodona, bewoond door de Ellopen of
HeIlopen.
Elpënor, 'EXrii vw p, een der togtgenooten
van Ulysses, jong en ligtzínnig. Gedurende hun
verblijf bij Circe was hij 's avonds voor de afreis
naar de onderwereld in een roes boven op het
dak van het huis gaan liggen slapen en viel in
den nacht door het rumoer der toebereidselen
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voor de reis gewekt naar beneden en brak den nië, tusschen de rivieren Haliacmon en - Axins,
hals. In de onderwereld belooft Ulysses hem doorsneden door den Ludias, de oorspronklijke
een begrafenis, welke hij bij zijne terugkomst zetel van het macedonisch koningschap, met de
op het eiland van Circe ten uitvoer brengt (oD. steden Beroea, Aegae, later Edessa, waar
lo, 550. 11, 51. 12, 10.).

ElymiiYs, 'EX'i t;, landschap in Susiana op
de grenzen van .Persil (in het O. V. wordt geheel
Susiana Elam genoemd) ; het werd bewoond door
een magtig, krijgshaftig, maar tevens roofzuchtig
volk, de Elymaeërs, die zich vooral als boogschutters onderscheidden (LIS . 35, 48_ . 37, 40.).
Elymus of Helymus, 'EA►u;^.o-, een Trojaan, natuurlijke zoon van Anchises, broeder van
Eryx, die voor Aeneas met Segestus of Aegestus,
Acestes (z. Aeneas) naar Sicilië verhuisde in het
gebied der Sicani aan de rivier Crimisus. De
hier gevestigde Trojanen noemden zich naar hem
Ely mi.
Elysii of Elisii, worden door Tacitus
(GERM. 43.) tot den stam der Lygiërs gerekend.
Uit eene vergelijking met Ptolemaeus, die eene
plaats Lugidunnm (volgens graadaanwijzing het
tegenw. Liegnitz) noemt, heeft men de streek van
het tegenw. Oels in Silesië voor de woonplaats van
dit volk gehouden.
Elysium, 'HXúacov tz (o r, later eenvoudig
'HXvacov, Niiaot Naxcpwv, Insulae beatoruin,
fortunatorur, Ins.fortunatae. Bij Homerus (OD. 4, 563 en v.) een bekoorlijke landouw,
'HÀUatov its&íov, op den westelijken rand der aarde aan deze zijde van den Oceaan, waar de menschen zonder moeite zalig leefden; daar is geen
sneeuw, geen winterstorm en geen regen, maar
eeuwig waait een zachte zephyr over den Oceaan
den menschen ter verfrissching tegen. Daar woont
de blonde Rhadamanthys, en ook andere lievelingen van Zeus komen daar, zonder den dood gezien te hebben, zoo als Menelaus, wijl hij een
schoonzoon van Zeus is. (Verg. EUR . HEL . 1676.).
Hesiodus (oi'>?. ET D. 167 en v.) spreekt van eilanden der zaligen (vrjßoc µnv4pwv) bij den Oceaan,
waar de heroën van het vierde menschengeslacht,
onder de heerschappij van Cronus, na den dood
een zalig leven leiden. Pindarus (oL. 2, 68 en v.)
laat volgens de oi-phisch-pythagoraeïsche leer al die
menschen in de zalige eilenden aankomen, die in
de boven- en benedenwereld drie malen onberisplijk
geleefd hebben. Daar is de burg van den vorst
Cronus, die zich Rhadamanthys tot helper en regter gekozen heeft; daar wonen Peleus en Cadmus
en Achilles. — De l a t ij n s e h e dichters volgen de
Grieken in hunne schilderingen van het Elysium. Virgilius (ABN. 6, 541 en v.) brengt het in
verbinding met de onderwereld.
Emancipado. De vrijlating van den zoon
uit de vaderlijke magt geschiedde aldus : voor de
overheid verkocht de vader zijn zoon aan een
derde (pater fiduciarius geheeten, vader uit vertrouwen, die beloofd had den zoon niet te zullen
behouden). Deze schijnverkoop had met plegtige
mancipatio drie malen plaats, want de XII tafels
zeiden: si pater filium ter venunadarit,filius
a patre liber esto. Na eiken verkoop liet de
pater fiduciaries den zoon weder vrij aan den
werklijken vader, waarna deze den zoon plegtig in
vrijheid stelde, zoodat deze nu niet meer in de
patria potestas was, maar sei furls werd. Eerst
in de laatste tijden der keizers geraakten die eigenaardige formaliteiten buiten gebruik.
J matlaia, 'Hliai}ía, landschap van Macedo-

Philippus LI. vermoord werd, Europus en Idanene,
Citium, Cyrrhus.
Ematbáón, 'Hp.0 (wv, z. E ó s.
'Eu ^ac„ z. kleeding, grieksche, 3. kol.
'E i. (p a p t o v, marschliederen en muziek die bij
de Spartanen op fluiten van schellen toon (aúXoïs
N.^3ur p(occ) geblazen werd.
Emblêm a, µ1Xrii a, een ingelegde metalen
plaat, die met lood in ander werk van metaal gesoldeerd werd en tot versiering diende. Dunner
plaatjes en schijfjes, welke er niet in- maar opgesoldeerd werden, heetten c r u s t a e. Verg. cie.
VE RB . 2, 24. (Z. ook v a s a).
Emeriti, emerita stipendia, z. delectus
militu7n, 3. kol. o.
Emésa, 'En, bij de Byzantijnen Xf 4, t.
Hems, stad in Syrië, een weinig ten 0. van de
rivier Orontes, later hoofdstad van de provincie
Phoenicia Libanesia, onder Caracalla, romeinsche
colonie. Bij den prachtigen zonnetempel was keizer Heliogabalus opperpriester, en Alexander Severus was er geboren. In 't jaar 273 n. C.
werd Zenobia hier door keizer Aurelianus geslagen.
Emmáüs, 'Eµµaovc, later Nicopolis, t. Annoas, stad in Palaestina aan den weg van Joppe
naar Jeruzalem (22 mijlen of 176 stadiën van
daar verwijderd) werd meermalen veroverd en
verbrand. Een ander Emmaus lag 60 stadiën van
Jeruzalem (t. Eubeibi); daar staat thans een kerk
op de plaats waar Christus voor zijne jongeren het
brood brak (Luc . 24, 13.).
'E 11.1.E FX E t a heette de dans in het grieksche treurspel. In tegenoverstelling van den dans van het
blij- en satyrspel was hij deftig, ernstig en afgemeten, zonder daarom echter levendige uitdruk
te missen. Hij schijnt voornamelijk bestaan-king
te hebben in eene gebaarmaking met de handen
overeenkomstig. met den inhoud der koorgezangen.
Telestes, een danser van Aeschylus, zou vooral de
kunst verstaan hebben om door dans en gebaren
den inhoud der gezangen terug te geven. Als
een bijzondere soort der emm. wordt de pc';
genoemd, 't zij een dans met zwaarden, daar de
rei dikwijls uit gewapenden bestond, 't zij omdat
men door het uitsteken van den arm het gebruik
van het zwaard nabootste.

Emmenidae, een adellijk geslacht te Gela
en Agrigentum, dat van Polynices afstamde; door
hen werd de tyran Phalaris omstreeks 550 v. C.
verdreven; daarna voerden zij zelve heerschappij

in Agrigentum ; de beroemdste onder hen was
Theron 488-472, die deel had aan de overwinning bij Himera, wiens wreede zoon Thrasydaeus
in 470 verjaagd werd. Pindarus was met hen
verwant en bevriend.
"E i. ri v o t d ix a t waren te Athene zulke regtsgedingen, waarvan de beslissing binnen den dertigsten dag na de gedane aanklagt moest plaats
^ hebben. Hiertoe behooren de $íxac µopcxaí,
&pavtxxí, i.LETa/,Acxaí en ,tporiós.
Emódi montes, Tó 'Ht.wv 5pos of ó 'H.
d. i. Hêmota of sneeuwgebergte, tegenw. het oostelijke gedeelte van het Himalaija gebergte, begint
ten W. bij den Imaus en loopt evenwijdig met
den Taurus met een Z. oostelijke bogt door
India extra Gangem tot in Serica. Aldus berigten
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Plinius en Ptolemaeus; volgens anderen heette
aldus de N. oostelijke voortzetting van den Paro
-pamisu(t.Belrgh)
"E p.. 7t cc a t -, dorisch het regt van grondbezit in
een vreemden staat (attisch s'pit) z. ook v o ;.
Empedoeles , 'Eµ7reooxXyic, wijsgeer, geboren uit eene €adellijke en rijke familie te Agrigentum., omstreeks 490 v. C. Even als zijn vader in
470 deel genomen had aan de verdrijving van den
tyran Thrasydaeus, zoo bragt hij in 444 de aristocratie ten val, wees, voor staatkundige vrijheid
bezield, de hem aangeboden koninklijke waardig
voerde een zuivere demo--heidvan
cratie in. Hij schijnt, met uitzondering van een
uitstap naar Thurii, in zijn vaderland gebleven
te zijn, totdat hij in hoogen ouderdom, toen zijne
tegenpartij te Agrigentum aan het roer kwam, naar
den Peloponnesus ging, waar hij in vrijwillige
ballingschap zijn leven eindigde, in 430 v. C.
Uitstekend staatsman, natuurkundige, wijsgeer en
redenaar, werd hij tevens als een bijzonder lieve
goden, bij zijn leven voor een wonder--lingder
doener, na zijn dood voor een heros gehouden.
De bewondering zijner vrienden en de haat zijner
vijanden hebben de geschiedenis zijns levens en
voornamelijk van zijn dood in moeilijk te outwarren fabelen gehuld. -- Hij liet slechts dichter
werken na, die een overgang vormen van de-lSjke
mythische cosmogoniën tot eigen zelfstandige bespiegeling. Zijn hoofdwerk draagt den titel irepi
cfluatw;; het bevatte 2000 verzen in 3 boeken,
waarvan het eerste de algemeene wetten van
het zijn en de leer van het al behelsde, het
tweede het ontstaan der afzonderlijke natuur
derde de vorming en ontwikkeling van-wezns,ht
den mensch, inzonderheid de leer der ziel. De
7.ahpµoí (vermoedlijk 3000 verzen) waren eene
soort van zedeleer en behelsden waarschijnlijk de leer
der zielsverhuizing; de X67oy ia L pr ós was een ge-

ding; zoo berust het ken- en denkvermogen op
de zinnen.: de vór^at; is acaDrlatç ---- Toch verheft
Emp. zich hierin ook tot iets hoogers, geestlijks,
wanneer hij van 'rpí óvva t; gewaagt, een inwendige aantrekkingskracht van het gelijke tot het gelijke,
als hoogste beginsel in de afwisselende zegepraal
der strijdige krachten, even als een 8Exato; X61o;
avvaYwve^óµ^vo^ 2^ cptXía, ook Movaa geheeten.
De zedekunde van Empedocles berust op een
algemeene, eeuwige natuurwet (dv&'vr^), overal door
lucht en hemel verspreid; daarmede wordt eene
pythagoraeïsche oefenings- en onthoudingsleer verbonden, opdat de door misdrijven verontreinigde
ziel door reiniging en zuivering gelouterd, weder
in haar vorigen toestand zou geraken; daartoe
diende ook de verhuizing der ziel door allerlei
natnurwezens. Hier evenwel is het moeilijk in de
dichterlijke inkleeding de eigenlijke kern te vinden. Nevens de ziel worden ook nog daemonen
genoemd, die van den ayottpo, losgescheurd en
verbannen zijn en benevens de bovengenoemde
goden ook nog die der volkseerdienst.
'E N :t, X w p o t, beambten te Sparta, belast met
het opzigt over de markt, zekerlijk bezaten zij
regterlijke magt in den kring hunner bediening.
Emphyteusis, µtpútzuacç, een zaaklijk regt,
grenzende aan dat van eigendom, dat veel overeenkomst heeft met ons ,, erfpacht." Het ontwikkelde zich eerst in de 3. eeuw n. C. en wel
in Griekenland, waar keizerlijke landerijen, tegen
een zekere jaarlijksche opbrengst (pensio, reditus,
vectigal, canon) in erfpacht gegeven werden. De
agri vectigales in den tijd der republiek hadden
veel overeenkomst met deze latere instelling.
mpicici, írµatscpcxoí, werden die geneeskundigen genoemd, die in tegenstelling der dogmatische
school, welke hare kunst op bespiegeling en alge
wilde opbouwen, den door h ip--menthorië
pocrates aangewezen weg der ondervinding volgden,
neeskundig leerdicht. Emp . schreef in 't ionisch doch zich echter ook dikwijls in den strijd met
dialect, hij had een harden, stroeven stijl, uit tal hunne tegenpartij tot onwetenschaplijke, eenzijdige
fragmenten spreekt nog eene beeldrijke en-rijke opvatting tieten meêsleepen. Hunne school bestond
duistere wijze van voorstelling. -- Gelijk Emp. de ongeveer van 280 v. C tot in de 2. eeuw n. C.;
leerling van Anaxagoras, Parmenides, Pythagoras haar stichter was Philinus van Cos, zij ging te niet
en a. geweest is, zoo schijnt hij getracht te heb met haren zeer gevierden leeraar Theudas van
;

ionische physics, de eleatische metaphysica-ben,d
en de pythagoraeïsche leer der harmoniën te ver
zijne mythisch- poëtische ontwikkeling-enig.I
vinden wij de volgende hoofdstellingen : niets ontstaat en vergaat, worden en vergaan is slechts
vermengen en weder oplossen der vermenging. Oor
zijn er 4 elementen (wµ azu), mythisch-spronklij
aldus geheeten : Ze' , ccp Iprl zs pp to '
'Aï6wvsús Mlat( ' óaxpuóscaa, benevens twee
vormende beginsels ytXca en vsixos. Deze 6 die
ook zielen en goden genoemd worden, zijn oor
(mythisch ge--spronklijvegdacpnto;
schilderd als de gouden eeuw, waarin. Cypris alleen
in de wereld heerschte), welke geestlijk beschouwd
de wereldharmonie is, de eenheid van het al en
de ware God, stoflijk de vereeniging der elementen, de Chaos. Door de kracht van den vsixos
komt er beweging in de elementen, zij scheiden
zich af; de cptkia echter vereenigt ze weder tot
gedaanten, en door van gebrekkig verbonden vormen tot meer volmaakte zamenstellingen op te
klimmen, ontstaan de dieren, de hoogste trap is
de mensch, waarin het vuur en de ptXía de overhand hebben ; de ziel echter staat als cene ver
alle elementen met alles in verbin--enigva

Laodicea.
Emporium, &lMtóptov, heette een stapeIplaats voor handelswaren, maar ook elke daarvoor
bijzonder geschikte stad; de verzamelplaats voor
het drijven van den handel in het groot (verg.
popo). Het beroemdste was in den Piraeeus
te Athene, bij de a roú µuxpc op de d'op `1t7tokLex, de atheensche beurs met een afzonderlijke
plaats voor het uitstallen van monsters, z. ^ s i y µ a. --Te Rome was een emporium op den Aventinus,
aangelegd door de aedilen M. Aemil. Lepidus en
L. Aemil. Paullus, 193 v. C.
Emporivan, Empor ae, 'Eµîtopsïov en
'Eµuóptxt, stad en haven der Indigetes in Hispania
Tarraconensis op cene in de middellandsche zee
vooruitspringende punt der Pyrenaeën, t. Ampurias; oorspronklijk phocensische colonie uit Massilia, later romeinsch municipium en door Caesar
begunstigd.
"E V. ^t o p o S (&µ*top (a), de handelaar in het groot,
onderscheiden van aU' rottXr en xrí tr^ko;. De
a'zoitwXr; verkoopt de voorwerpen zijner eigene
voortbrenging, zooals de landbouwer, die de voort
zijn land naar de stad brengt, de-brengslva
handwerksman die eigen fabrikaat, het meisje dat
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ruikers en bloemkransen te koop biedt. De xzrko daarentegen is de handelaar in het klein, de
kramer, uitventer, die opgekochte waren, inzonderheid eetwaren op de markt of ook wel in de stad
in winkels en kramen (za r kzta)
weer afzet (vani
daar ook At x îtrlAo,). Voor 't overige was het
bedrijf van xth:rlXo; zoo veracht, dat slechts lieden
uit de laagste volksklasse zich daarmede inlieten
(vandaar de uitdrukking dyop aio; voor een gemeen
mensch). Meer in aanzien was de handelaar in
het groot, hoewel ook de uitoefening van dit bedrijf wel niet ten allen tijde zonder smet was. De
kL7;opk, omvat het geheele groote handelsverkeer
ter zee, en reeds in het heroische tijdvak vindt
men sporen daarvan (OD. l , ]84, 261.), hoewel
anders in dezen tijd de Phoeniciërs, met welke de
Cretensers reeds vroeg wedijverden, de eigenlijke
vertegenwoordigers van den groothandel waren. In
dien tijd was de zeehandel nog verbonden met
zeerooverij, een bedrijf toen niet voor eerloos gehouden (Tsiuc. 1, 5.). De voornaamste handel plaats in dien tijd was Corinthe, langzamerhand
verhieven zich andere staten zooals Aegina, Chios
en Athene. De trek naar zee en naar verre landen openbaart zich reeds in den Argonautentogt
en in den trojaanschen oorlog en werd door deze
ondernemingen nog aangewakkerd. De scheepsbouwkunst wordt meer volmaakt (de Corinthiër
Aminocles bouwt voor de Sauriërs den eersten driedekker); de Grieken nemen de eerste plaats in
onder de zeevarende volken; van daar het overwigt der kuststaten op die van het binnenland.
Het handelsverkeer werd begunstigd door democratische regeringsvormen, hoewel het oligarchische
Corinthe, even als Venetië in de middeleeuwen,
steeds onder de handeldrijvende volken een hoogen rang bekleedde. De hoofdzetel van den handel werd echter Athene, dat zijn hoog standpunt
in dit opzigt ook na den peloponnesischen oorlog
wist te handhaven. De ontwikkeling der zeemagt
had natuurlijk krachtig medegewerkt tot de uit
handelsvloot. Daarbij kwamen nog-breidng
verscheiden staatsinstellingen, die hetzelfde doel
voor oogen hadden, vrijstelling der zeevarenden

van de krijgsdienst, verordeningen omtrent maten,
gewigten erg. handelsregt, beambten, handelsverdragen met andere staten (avi.PoXa, z. € x x k rl T o S
dr ó k t ;). De handelsbelangen der afzonderlijke staten
werden in het buitenland behartigd door de ;rpóysvot,
die met onze consuls kunnen vergeleken worden (verg.
it p ó^ v o S, onder l e v o S). Nadat Athene's rangt
,

geheel gezonken was, bloeide een tijdlang nog de
handel van Rhodus. — Een gevolg van het groote
handelsverkeer ter zee waren de grieksche volk
kusten der middellandsche zee-plantige,d
bedekten; het spreekt van zelf dat hare bloei en
welvaart ook weer gunstig op het onderling ver
werkte en dit buitengewoon bevorderde,-ker
vooral daar door die coloniën ook betrekkingen
met de in het binnenland wonende barbaren konden aangeknoopt worden. -- Zoo ontstonden voornamelijk de volgende groote handelswegen : 1)
de oostelijke, naar de kusten en het binnenland
van Klein-Azië met de hoofd-handelstad Ephesus;
2) de noordoostelijke van de Cycladen door de
aegaeïsche zee naar Thracië, den Chersonesus, de
Propontis en den cimmerischen Bosporus; 3) de
Z. westelijke en zuidelijke naar Cyprus, Aegypte
en Cyrene, van daar naar het binnenland van
Africa : hoofdzetel was Na,ucratis ; 4) de N. weste-
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lijke naar de ionische en adriatische zee; 5) de
westelijke, tot aan de zuilen van Hercules. De
voorwerpen van den groothandel waren van de
meest verschillende soort, vooral granen (uit de
coloniën langs den cimm.erischen Bosporus, Sicilië,
en Aegypte), grieksche wijnen, scheepstimmerhoat,
slaven, huisdieren, metalen enz. -- De middelen
van den tegenwoordigen tijd om den handel te hulp
te komen, namelijk den commissie-handel, misten
de ouden. De eigenaar van de lading voer zelf
mede of zond een vertrouwd gevolmagtigd persoon mede. Scheepseigenaars of reeders waren
gewoonlijk verscheiden te zamen, doch ook afzonderlijke personen zetten hun geld op die wijze uit.
feet geld voor handels-ondernemingen, die meest
door vreemden gedreven werden, werd gewoonlijk
door capitalisten tegen onderpand der lading, zelfs
voor 36 ten honderd voorgeschoten. Daarvan
verschilt de bodemerij, die daarin bestaat dat de
reeder tegen hooge, veel meer dan de gewone
interest voor de uitrusting van het schip geld opneemt, waarvoor het schip zelf verpand werd.
Alle gevaar van schip en lading is voor rekening
van den geldschieter; de uit- en tehuisreis (daar
het óccvneap.a meest dp oTSpóz)tovv d. i voor de
heen- en terugreis gegeven werd, 'roxo; vav rcxos
µporzp6 nov; of £ p6 r Xou;) is den reeder voorgcschreven, de gevallen waarin hij van den bepaalden koers mogt afwijken, in hoop op grootere
winst, zijn vastgesteld, willekeurige afwijkingen
worden volgens vooraf gemaakte overeenkomst met
boete gestraft. De terugbetaling der voorgeschoten
som geschiedde terstond nadat het schip weer binnen was, bijaldien de schuldeischer niet alleen in
schip en lading, maar ook in het geheele vermogen van den schuldenaar geen genoegzaam onderpand meende te hebben. In geval van groote
schade door schip en lading op reis geleden,
was het verlies voor rekening van den schuld
eischer als verzekeraar, en kreeg hij daarvoor de rest
der lading of het wra k. Over de regten en ver
eigenlijke geldschieters z.. r p a--pligtnedr
T s t a t. — Door de veroveringen van Alexander
den G. hadden er ook in het handelsverkeer
groote omwentelingen plaats en Alexandrië werd

de hoofdstapelplaats van den wereldhandel, die
zich onder de rorneinsche heerschappij regtstreeks
naar Indië en d binnenlanden van Africa uit-

breidde. --- Te Athene werd de handel door wetten geregeld ; dit was des te noodzaaklijker, daar
er geen vrijheid van handel bestond, deze wetten
heetten váµot N;coptxoE of collectief 'óos &p. toptxó;.
Zoo was reeds door Solon alle uitvoer uit Attica
verboden, behalve van olie. Met name bestond er
een streng verbod tegen den uitvoer van timmer
granen, terwijl daarentegen de invoer zeer-houten
werd begunstigd. Des te strenger waren echter
ook de straffen tegen de overtreding der handels
behoefte aan granen was zoo groot-wetn.D
dat buitenlanders, die met Bene lading granen in
Athene binnenliepen, ten minste twee derden daarvan aldaar moesten verkoopen. egen speculanten bestond Bene wetsbepaling, die bij doodstraf
verbood meer dan 50 schepels graan voor eigen
voorraad op te koopen. Processen in handelszaken,
voor zoo verre zij op de &N no pf a betrekking hadden, heetten èíxat ili.7ropmat'. Natuurlijk konden
ook hier overtredingen gepleegd worden, die een
crimineel regtsgeding ten gevolge hadden (misschien
zijn onder de uitdrukking ófxat ¿;).zoptrat ook deze
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Emptio venditio--Enipeus.

Endeïs, z. Chiron onder Centauri.
"E v ó s t c S, eene aan de dita'wvri (z. a.) ver
wijze van aanklagt bij de Atheners. Het-wante
onderscheid in den vorm met andere aanklagten
bestond zeker hierin, dat de aanklager door zijne
schriftlijke aanklagt de regterlijke overheid nood
beschuldigde in hechtenis te nemen of-zaktedn
tot borgstelling te dwingen. Welke gevallen daartoe al behoorden, is moeilijk te bepalen. Zij werd
toegepast tegen hem, die zich de uitoefening van
burgerlijke regten aanmatigde, die hem niet toekwamen, als ook tegen schuldenaren van den
staat en tegen anderen die, hoewel zij burgerlijke
regten verloren hadden (d rtp oc), toch openbare
aanklagten instelden, voor het volk het woord
voerden of andere regten uitoefenden, waartoe zij
niet bevoegd waren (verg. äTtpo;). Ook tegen
moordenaars kon de Ev^scscs aangewend worden,
doch in welk geval, blijkt niet; zeker wanneer de
moord blijkbaar was, en er geen onderzoek (xp(acc),
maar bepaling van straf (TCq.wpk) te pas kwam.
Endoeus, 'Ev6ococ, z. beeldhouwers, 2.
kol. b.
Endrómis, een grof, warm dekkleed, lietwelk de athleten na geëindigde oefening omhingen,
om geen kou te vatten (arm. 6, 246.).
Endymion, 'Evlul-.íwv, de schoone slaper en
benminde van Selene. 1)e sagen omtrent hem, behooren deels in Elis, deels in Carië te huis. In Elis
is hij een zoon van Aëthlius of van Zeus en Calyce,
koning van het land, vader van Epeus, Aetolus en
Paeon, die hij om de heerschappij in Olympia een
wedloop liet houden, Epeus overwon. Endymion
verwekte bij Selene 50 dochters; deze beteekenen de
men µopoAuxsla.
50 maanden tusschen de olympische spelen. Zijn
'Eva7túvcos, z. Hermes.
graf was in Olympia. Volgens een andere sage
Enaréte, z. Aeolus, 1. kol. o.
stak hij over naar Carië, of hij was een carisch
Encaustica (ars), &Yhauatrcxrj (r' v7l) eene jager of herder die op den berg Latmus in een
kunst die uit, de aanwijzingen der ouden, niet name grot in eenwigen slaap gedompeld ligt. Selene

gevallen begrepen). Tegen dergelijke overtredingen werd de pct ingesteld voor de regtbank der
¿itgteknTal rov &topíou of der thesmótheten. In de
civiele zaken waren de thesmotheten insgelijks
voorzitters. De regtbank was zamengesteld uit
deskundigen, namelijk de nautodiken. De regtsgedingen werden in de wintermaanden van Boëdromion tot Munychion behandeld. Deze 8íxac waren
later E s ivoc, d. i. tusschen de instelling en de uit
slechts ééne maand verloopen. De ver--sprakmogt
liezende partij moest, ter voorkoming van oogenbliklijke. gijzeling tot dat hij betaald had, terstond aan
zijne door het vonnis uitgemaakte verpligting voldoen.
Emptio venditio. het koop-contract, waartegen de actio empti of venditi, kon ingesteld worden. Deze vordering had de kooper wegens het
iniet vervullen van het contract of de verkooper
wegens het niet betalen der kooppenningen.
Emptor, 1) b o n o r u Erz, de kooper van een
faillieten boedel, z. bonorunt emptio. -- 2)
f a m i l i a e, de kooper in schijn, die bij het maken
van een mancipatie-testament noodig is, z. test amentum en mancipatio.
Empúluin, stadje in Latium, in het gebied van
Tibur,tegenw. waarschijnlijk Ampiglione, (Liv. 7,18.).
"Ep upoµavTSa, z. divinatio, 6. kol. b.
L+ mpUs^ta, Eµrrouaa, een nachtlijk menschenverslindend spook met ezelspooten, waarvoor
men kinderen bang maakte. Tot de empusen
rekende men ook de Lamien en Mormolcyen
(Aáµea, Mop &oAóxrl , ÑTopµw), die aan schoone jon gelingen het bloed uitzogen en hun vleesch verteerden. Alle soortgelijke schrikbeelden, waartoe
men nog Acco, Alphito, Gorgo rekende, noemde

van Plinius (34, 11, 39 en v.), voor ons duister
is en moeilijk te beschrijven; zij is niet geheel de-

zelfde als de schilderkunst in was. De ouden schilderden geenszins altijd met was ; hun schilderwerk
op muren en tafels was met waterverf geschilderd
en had maar zelden een bekleedsel van was.
Slechts wanneer het op zinsbedrog aankwam en
dus op schitterende kleurmenging, met name bij
afbeelding van dieren en bloemen, werd de encaustica toegepast. Hare uitvinding schreef men toe
aan Aristides van Thebe, hare meerdere volmaking
aan Praxiteles. Men kende drie soorten : 1) die
zonder was, namelijk eenvoudig het uitbranden
der omtrekken in ivoren platen; 2) de met was
gemengde verwstof werd met een heete stift of
spatel (,cea ^pov) op hout of den muur bevestigd,
of 3) zij werd koud opgelost met een kwast of
penseel op de oppervlakte gesmeerd om er vervolgens door de hitte van voorzigtig aangebragt vuur
in te trekken of op te droogen. Ook. was men ge.woon de schepen met eene zelfstandigheid uit pek
en verfwas met een kwast te beschilderen. Eene
wasbedekking van geheel beschilderde muren
schijnt op vele plaatsen onmiskenbaar, ofschoon
niet in den regel, plaats gehad te hebben. In de
middeleeuwen verdween de encaustics ten gevolge
van het ontstaan der schilderkunst in olieverf.
De nieuwe pogingen in het werk gesteld om de
verloren kunst terug te vinden, hebben nog tot
geen gewenschten uitslag geleid.
Encelados, z. G i ;antes.

bemint den schoonen jongeling en daalt elken

nacht van den hemel neer, om hem te kussen en
bij hem te rusten. Volgens deze mythe is Endymion de personificatie van den aansluipenden
(&6ów) slaap, hij rust in den berg der vergetelheid (A TiJ.o voor Arí j os van Xd»w, Xrcv46vw,
zooals Arl rw voor Ari8 ó), gekust door Selene, de
vriendin van den slaap.
'E v F y u p a a £c of &vsxupaaµós (lvs upd:scv, &vix►upa XaCsiv of cpgpscv) het leggen van beslag als
dwangmiddel tot betaling op de goederen van een
door de regtbank veroordeelden schuldenaar, wanneer hij den bepaalden termijn van betaling liet verstrijken en alzoo vtaprj .seo; werd. De eischer kon het
beslag alleen verrigten, of zich van den demarchus
zijner gemeente doen vergezellen. Werd men in
het leggen van beslag verhinderd, dan kon men de
ñíxi i o►óXrls tegen den schuldenaar instellen.
Euguium, Engium, 'Evgóïov, stad in het
binnenland van Sicilië aan de rivier Monalus, volgens de legende door Cretensers gebouwd, doch
waarschijnlijk door Siculers, met een tempel der
„ groote moeder"; t. Gangi (FLUT. MARC . 5. cze.
VERR .

3, 43. 4, 44.).

Enipeus, 'Evtire6;, 1) riviergod in Thessalië,
door Tyro, dochter van Salmoneus, bemind; in
zijne gedaante verwekte Poseidon bij Tyro de
tweelingbroeders Pelias en Neleus (OD. 11, 235
en v.) en bij Iphimedïa de Aloaden (ovly. MET.
6, 116.). --- 2) Riviergod in his, waarheen men

ook de mythe van Tyro verplaatste (cnUB. p.

'Eyxc' Mov--Ennius.
356.). — Z. ook Elis (rivieren) en Penéus.
'E 7 x w e o v, encorn á umn, oorspronklijk de lof
dien de juichende menigte of xwµo; den-zang
overwinnaar bij de isthmische spelen toezong, ter
onderscheiding van het & rttvíxtov epinicium, dat de
rei in den tempel plegtstatig voordroeg. Later
elk lofschrift, lofrede, loflied.
'E y x ú x X t o s ;:at^sía, riTwT1, ¿1xwuxkta µa9 xta
heetten volgens het spraakgebruik van Aristoteles,
de kring der wetenschappen en van het onderwijs
of eindelijk ook de afzonderlijke leervakken, die
voor de welopgevoede en vrijgeboren jeugd voor
noodzaaklijk werden gehouden. Het later begrip
der Encyclopaedic is (volg. QUINCT . 1, 10, 1.)
verkeerdelijk daarvan afgeleid geworden.
Enispe, 'Evíarr^, oude stad in Thessalië, door
Homerus vermeld (IL. 2, 608.).
Enna of Henna, "Evva, t. Castro Giovanni,
overoude, versterkte stad der Siculers in het midden van het eiland (öu yaXo n&f as) aan het
meer Pergus, aan den weg die van Catana naar
Agrigentum liep, in een heerlijk, vruchtbaar oord
(tarwe). Daarom was hier het hoofdheiligdom
van Demeter en zou Pluto van daar Cora of
Proserpina geschaakt hebben. Tegenwoordig is
het een woeste en onvruchtbare streek. In den
slavenoorlog onder Eunus hadden de slaven hier
het middelpunt hunner vereeniging (cie. V ERR .
2, 13. 4, 40, 48 . LIV . 24, 38. OVID. MET. 5, 385.
DIOD . 5, 3 en op m. p.).
Ennaëteris, Evvat ri p( (van &vvda en
'

in de grieksche chronologie een tijdvak van 8
jaren (daarom ook soms Octaeteris geheeten) zoodat niet het 9. jaar een nieuwe Cyclus begon.
Het bevatte 2922 dagen, die in 96 gewone en 3
schikkelmaanden verdeeld waren, en heette een
g r o o t j a a r. Voor uitvinder er van gaat Cleostratus van Tenedos door, wiens leeftijd valt tusschen
Herodotus en den attischen sterrekundige Medon
(432 v. C.); de eerste aanleiding er toe moet
echter in oude feestperioden gezocht worden. Onder anderen komt in de Apollodienst een Sjarige
cyclus voor, de pythische en olympische spelen
waren oorspronklijk ennaëterisch. Door verdeeling in twee helften ontstond uit de ennaëteris
de p e n t a ë t e r i s en hieruit op dezelfde wijze de
t r i ë t e r i s. -- Onder denzelfden naam werden
ook om de negen jaren verscheiden feesten gevierd: !t7zTrlptov als nabootsing van het gevecht
van Apollo met den pythischen draak, `Hpwts en
XapiXa, die zich wel daarbij aansloten, maar toch
meer een bacchisch karakter verraden. Plutarchus
(QIIAEST . GR. 12.) geeft er cene nadere beschrijving
van en vertelt onder anderen van den oorsprong
van het laatstgenoemde feest: In door groote
droogte veroorzaakten hongersnood kwam een arm
meisje tot den koning en verzocht dringend om
brood; de koning wierp haar (zij heette Charila)
in toorn zijn schoen in het aangezigt, waarna zij
zich van spijt ophing. Nu steeg de nood ten top
en Pythia gaf den vragenden ten antwoord : de nood
zou zoo lang klimmen tot dat het meisje verzoend
was. En door groote alle negen jaren herhaalde
offers werd de toorn der goden bevredigd.
'E v vea ó a o t' heette die streek van Thracië,
waar later Amphipolis gesticht wer d (HDT . 7, 114.
THUC . 1, '100 .).
Inn eacrünus,' Evvtc&pouvo;, z. Attica, 2.
kol. m. en 6. kol. o.
Ennius, R., werd in 't jaar 239 v. C. te
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Rudiae, oscische stad van Calabrië, geboren (cie.
BRUT. 18 GELL . 17, 21.). Opgevoed onder de
.

grieksche beschaving van Beneden-Italië, waar
zelve, werd hij vroegtijdig-schijnlkTaret
met de grieksche letterkunde bekend. Gedurende
den tweeden punischen oorlog werd hij, naar het
schijnt, voor de dienst in het romeinsche leger
geprest en ging als soldaat naar Sardinië, waar hij
de opmerkzaamheid van Cato tot zich trok, toen
deze als quaestor in 't jaar 204 op zijne terugreis
van Africa het eiland bezocht (NEP. CAT. 1.).
Cato nam hem mede naar Rome, waar hij spoedig zijn vaste woonplaats vond. Zijne kennis der
grieksche taal- en letterkunde en zijne met grooten bijval ontvangen gedichten verwierven hem de
vriendschap der romeinsche grooten, waaronder
vooral de fijn beschaafde familie der Scipio's (cie.
ARCH . 9.). In 't jaar 189 vergezelde hij den consul M. Fulvius Nobilior op zijn togt naar Aetolië
(cie. TUSO. 1, 2.). Doch eerst laat, omstreeks
het jaar 184, werd hem door den invloed van den
zoon zijns genoemden vriends, Q. Fulvius Nobilior, het romeinsch burgerregt geschonken, hoewel
hij ook toen nog in bekrornpen omstandigheden
leefde. Hij stierf op 70jarigen leeftijd in 169 (cxc .
BRUT . 20. DE SEN. 5.). -- In zijne dichterlijke
werken beweegt hij zich op het gansche gebied
der poësie, doch zijn grootsten roem behaalde hij
door zijn uitgebreid historisch dichtwerk Ann ales,
hetwelk in 18 boeken in tijdrekenkundige orde de
geheele romeinsche geschiedenis tot op des dich
leeftijd behandelde, en zoowel door zijn in--ters
houd als door zijn poëtische inkleeding volkomen
berekend was, om den Romeinen het gemis van
een nationaal epos te vergoeden. Hij gaf in de
eerste boeken het eerste aaneengeschakelde verhaal
der romeinsche overleveringen en schilderde in de
volgende bij voorkeur de groote krijgsverrigtingen
van den laceren tijd, waarvan de dichter zelf getuige was geweest. Ennius maakte hierbij het
eerst gebruik van den hexameter in plaats van de
tot hiertoe gebruiklijke saturnische verzen en deed
daarmede een beslissenden stap om de latijnsche
taal voor de volledige opname der grieksche metriek geschikt te maken. Buitendien schreef hij
een groot aantal t r e u r s p e 1 e n, waarbij grieksche
modellen, met name Euripides (Medea, Hecuba,
Andromache en a.) op den voet schijnen gevolgd
te zijn. Van minder belang waren zijne blijspelen.
Verder worden hem S a t u r a e toegeschreven, geen
satiren in de latere beteekenis des woords,
maar, overeenkomstig de oorspronklijke beteekenis, mengeldichten van zeer verschillenden inhoud en in niet minder verschillend metrum, die
cene groote verscheidenheid van stof op vrijen en
lossen toon behandelden. Tot die satiren behooren waarschijnlijk eenige der overigens aan
Ennius toegeschreven gedichten, grootendeels vertalingen of omwerkingen van oorspronklijk grieksche
stukken : Sota, ook Asotus of Sotadicus, zoo geheeten naar de sotadische verzen waarin liet geschreven was; He d y p a th i a, eene schildering van
lekkernijen naar een grieksch gedicht van Ardhestratus ; E u h e m e r u s, eene verzameling van godenmythen volgens de grondstellingen van Euhemerus; Ep i c Ii a r in u s, van wijsgeerigen inhoud;
Sc ip io, een lofdicht op Scipio Africanus. --- Tegen
over de latere, naar de strenge regelen der grieksche kunst gevormde poësie, gold Ennius als de
verte enwoordig;er der nationaal romeinsche poësis

Eimomus— Epactae.
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Wat bij aan kunstmatigen vorm miste, vergoedde
hij door de kracht zijner phantasie, die zich evenzeer openbaarde in zijn taalscheppend vermogen
als in echt poëtische schilderingen (OVID . TRIST .
2, 22 . LUCRET . I, 118 en v.). Daarom werd hij
ook nog in lateren tijd, ondanks den verouderden
vorm, veel gelezen, waardoor ons eene menigte
korte fragmenten bewaard zijn gebleven, met name
uit de annalen, welke wij aan de aanhalingen van
latere schrijvers te danken hebben.
Ennomus, "Evvoµo;, 1) bondgenoot der
Trojanen uit Mysië beroemd waarzegger uit de
vlugt der vogels (IL. 2, 858. 17, 218.). --2) Tro;

jaan (IL. 11, 422.).

'Evvoa(yatoS, z. Poseidon.
'EvoOia of Elvo6ía, z. Hecate.
'Evotx(ou Í)1 en xap7to auvai-jzcuv
1tapa(kía&w -- De laatste dezer drie aan klagten had geheel in 't algemeen betrekking op
het niet nakomen van huurcontracten. -- De
i,iotxtou at'Y.rl werd ingesteld tegen den huurder die
zijne huur, de xap ito $ixrl tegen den pachter, die
zijne pacht niet bij tijds betaalde. De beide laatste
aanklagten werden ook ingesteld tegen hem, dien
liet bezit van een huis of akker geregtlijk was opgezegd, maar evenwel in het bezit bleef, ten einde
hem tot betaling van het bedrag van het hem
betwiste voorwerp te noodzaken (verg. r e g t s p 1 e•
ging, attisch, laatste kol.).
'E v w p. o i í a was bij de Spartanen een door
Lycurgus ingesteld genootschap voor de zamenstelling van het krijgsleger (HDT . 1, 65.). Het
bestond volgens Thucydides (5, 68.) uit 32, vol-

gens Xenophon (HELL . 6, 4, 12.) uit 36 man voetvolk. Twee enomotiën vormden een ,^^vTrlxoa ^ú^
(een 5Otal) daarom neemt men niet ponder reden
aan, dat eene &vwt.o rka, in afwijking van de beide
opgegeven getallen, slechts uit 25 man bestond,
hetwelk misschien in den beginne waar was, zoo
als de politiek der Spartanen over 't algemeen
meêbragt om de zamenstelling van hun leger voor
den vijand geheim te houden, (THee . 5, 68.), twee
pentecostys maakten een Xóxo-, vier lochen een

Enyalius, z. Area.
Enyo, z. Bellona en Gorgo.
Eorda,ea, 'Eopaala, een landschap bij het
gebergte Bermius en langs de rivier Haliacmon,
bewoond door de illyrische Cordi, de egnatische
weg (z. a.) liep er door heen; steden waren Celle,
Physica en Galadrae (HDT . 7, 185. THUG. 2, 99.
LIV. 31, 39, 40. 33, 8. 42, 53.).

Eós^, 'Htús, Aurora, de godin van de dag er a a d, dochter van Hyperïon en Théa, zuster van
Helius en Selene (HESIOD. THEOG . 371.). De naam
rlwc, aeol. a3ws, komt van di t, aow, waaijen, omdat
met het aanbreken van den dageraad meestal de wind
opsteekt; zoo komt Aurora, van aura. De roze
schitterende godin in een safraankleed ge--rode,
huld, rijst in den vroegen morgen van haar leger
op en terwijl zij met een span van witte en ros
paarden vóór haren broeder Helius den-achtige
hemel bestijgt, brengt zij aan goden en menschen
het licht van den dag. Zoo is zij bij Homerus de
godin van het aanbreken van den dag, van het
daglicht in 't algemeen, maar niet de godin van
den , duur van den dag; eerst bij de treurspeldichters wordt zij aan Hem e r a gelijk, die bij
Hesiodus nog van Eos verschillende, eene dochter
is van Erebus en Nyx (THEOG . 124 . verg. 748.).
De godin van het morgenrood, die nog bij het
flikkeren der sterren zich op den adem des winds
verheft, baarde aan den sterreman Astraeus de
winden Argestes, Zephyrus, Boreas en Notus, als
ook Heosphorus en de ov erige sterren (HESIOD .
THEOG . 378.); even als de diefachtige stormgodinnen, de Harpyiën, voert zij menschen weg, doch,
slechts om het genot hunner liefde te smaken,
zoo als T i t h o n u s, den zoon van den trojaansehen koning Laomedon. Zeus stond hem op
haar verzoek een eeuwig leven toe. Doch zij had.
voor hem geen eeuwige jeugd verzocht, zoodat
zijne ledematen eindelijk geheel uitteerden en zijn

stem verdween, zij sloot hem daarom in een ver-

trek Op (HYMN . IN VEN. 3, 219-238.) of herschiep
hem in een krekel. Aan Tithonus baarde zij
E m a t h i o n en Memnon (HESIOD. THEOG . 984.),
den koning der Aethiopiërs, die volgens nahome 7!.60a ( XEN. R. L. 11, 4.).
Enope, 'Evos: , stad in Messenië, welke Aga- rische legenden voor Troje strijdt en door Achilles
memnon aan Achilles ten geschenke belooft; la- geveld wordt. Ook schaakt zij Orion, Cl i t u s,
ter is de naam verdwenen (IL. 9, 150, 292.).

'E v'r e X Xe t a, de verhoogde, aan het doel geevenredigde graad der &v€pysta bij Aristoteles
(z. a.), ter onderscheiding der eenvoudige ñ►Svaµts
(aanleg, vermogen); niet de bloote stof, maar de
vorm, de werking, de zuivere werkzaamheid op
zich zelve. Van daar was de ziel de eerste iv ^p-A-xsta des ligchaams.
Entella, "EvrEXX , oude stad van Sicilië, in het
westelijk gedeelte van het eiland aan den Crimissus,
niet onbelangrijk voor de geschiedenis des eilands in
de tijden der Dionysii (DIOD . 14, 9. 15, 73. 16, 67.
CIC . VERR . 3, 43, 81.). Zij heet nog tegenw. Entella.
Entor'a, de dochter eens romeinschen landmans, baarde aan Saturnus, die haren vader een
bezoek had gebragt, 4 zonen : Janus, Hymnus,
Faustus en Felix, die door hunnen vader in den
wijnbouw onderwezen werden, doch in een roes
hun grootvader doodden en zich vervolgens zelve
van het leven beroofden. Bij een lateren hongersnood dien men voor een straf van den god hield,
stichtte Lutatius Catulus een altaar met vier aan
noemde cene-gezichtnopdarjs en
maand Januarius.

zoon van Mantius (OD. 5, 121. 15, 250.) en van

den top van den Hymettus in Attica C e p h al u s,
den man van Procris (OVID, MET . 7, 700.). Eene
eerdienst had Eos niet. Zij werd voorgesteld of
op een wagen in een schitterende gestalte, of
als de zonnepaarden besturende met een fakkel
in de hand. -- Bij de latijnsche dichters is A ur o r a in alles aan Eos gelijk.
'Et a y Y s X í a. Wanneer in Athene een staats
iemand die atimos was of een-schuldenar,of
daad begaan had, waardoor hij atimie verdiend
had, zich aanmatigde om tot het volk het woord
te voeren, dan kon ieder een aanklagt tegen hem
instellen; dit heette ooitu.aalav 'roú ßfou i tuyygkety.
'Et a y w y heette 1) de tooverspreuk, waar
goden tot hulp der-mednorasche
menschen opriep of booze geesten tot schrik van
anderen opdaagde, dikwijls verbonden met &7twlrj; —
2) in de logica en rhetorica de inductie, het bewijs uit het bestaande, van liet bijzondere tot het
algemeene opklimmende, in tegenstelling van den
eigenlijken syllogismus.
Epactae, nax ßaí (íp a), de overschietende
dagen, die uit de za nenvoeging van twee onge--

Epalninondas.
lijke tijdperken voortkomen, namelijk die (11 in
getal) welke het zonnejaar meer heeft dan het
maanjaar.
Epaminondas, de Thebaan, zoon van Polymnis, omstreeks 418 v. C.
uit een adellijk maar niet vermogend geslacht geboren. Tot op zijn 40. jaar besteedde hij zijn
leven aan de vorming en ontwikkeling van lig
ziel, vooral oefende de Pythagoraeër-chamen
Lysis, die in zijn huis een wijkplaats had gevonden, door zijn onderwijs en omgang grooten invloed op hem uit. De politieke rígting der toen
weerhield hem om zich aan-maligePythorës
het bespiegelend leven eens wijsgeers te wijden.
In zijne gymnastische oefeningen stelde hij zich
voornamelijk de geschiktheid voor den oorlog ten
doel, en bij de wijsbegeerte, oefende hij zich vooral
in de toonkunst en eene strenge deugdsbetrachting, die zich openbaarde in ontzegging van zin
rijkdom en alle overdaad,-genot,vrsadi
in zelfsverloochening en nederigheid; maar werk
te zijn en zich zelven op te offeren voor-zam
zijn vaderland en medeburgers, dit was het hoogste doel zijns levens. Misschien wel omdat hem
juist onder alle Grieken de hooge roeping van
den republikeinschen regeringsvorm het helderst
voor den geest stond, hield hij zich van alle staat
verwijderd, hoewel hij door-kundigepartjsch
(ie innigste vriendschap met Pelopidas en a. ver
Daarom liet men hem ongemoeid,-bondewas.
toen door Leontiades met behulp der Spartanen
de democratische partij verdreven en eene oligarchic ingevoerd werd, 383 v. C.; men scheen van
zijne armoede en wijsgeerige teruggetogenheid
niets te vreezen te hebben. Toch werkte hij voor
rile toekomst, door met Gorgidas een schaar van
jongelingen om zich te vereenigen, die hij tot
republikeinsche deugd opkweekte en dikwijls in
de gelegenheid stelde om zich met de spartaansehe bezetting in een wedstrijd te meten. Hij nam
geen deel aan de zamenzwering, die onder leiding
van Pelopidas en Mellon de oligarchen ten val
bragt, 379, omdat hij het in strijd met het regt
hield, een burger onveroordeeld ter dood te brengen, en voor het misbruik van de met geweld
herwonnen vrijheid vreesde; doch na het volbrengen der daad, was hij de zekerste steun der herkregen vrijheid. Door openlijk met zijn schaar
jongelieden op te treden, maakte hij, dat de burgers zich algemeen voor den nieuwen toestand
van zaken verklaarden, dat wraakoefening tegen
de gevallen partij geweerd werd, en alle krachten
zich vereenigden, ter bestrijding van den buitenlandschen vijand. Weder werd eene volksvergadering tot stand gebragt, benevens een raad, 7
boeotarchen stonden aan het hoofd van den staat.
De spartaansche bezetting op Cadmea werd tot
den aftogt gedwongen, in de meeste boeotische
steden kreeg de democratie de overhand en ver
zich voor Thebe, en tegen Sparta werden-klarde
de Atheners tot bondgenooten gewonnen. Nog
in het jaar 379 beproefde Cleombrotus een gewapenden aanslag tegen Thebe. In de jaren 378
en 377 voerde Agesilaus grootendeels bij en om
Thespiae den oorlog, in 376 rukte Cleombrotus
weer nader, doch keerde bij den Cithaeron terug;
daarop bragten de Spartanen den oorlog naar zee
over. Geen beslissend feit had er plaats; wel
werd Boeotië verwoest, doch de kracht en het
zelfvertrouwen der Thebanen werden bevestigd.
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Zij maakten van den daarop volgenden tijd gebruik, om de boeotische steden onder hunne hegemonie te vereenigen, met strengheid en geweld wer
gezinde steden Thespiae, Plataeae,-denspartch
Orchomenus, tot het bondgenootschap gedwongen
en later wegens afval verwoest, Plataeae in 373,
Thespiae in 372 (Orchomenus 364). -- Gedurende
dezen tijd plaatste Epaminondas zich niet op den
voorgrond; zonder twijfel hield hij zich bezig niet het
leger te vormen en te oefenen; dikwijls vermaande
hij tot zachtheid en menschlijkheid jegens de
overwonnenen. Dat hij tot dusver vooral als
staatsman werkzaam was, schijnt hieruit te blijken, dat hij het eerst in een zaak van belang optrad als thebaansch gezant op het vredescongres te
Sparta, 371. Reeds in 374 had Athene vrede
met Sparta gesloten, die echter niet van duur was;
thans bewerkte hij op nieuw vredesonderhandelingen. De voorwaarden waren: het terugroepen
der Spartaansche harmosten en zelfstandigheid der
ggrieksche steden. Toen echter Epaminondas, die
zich gedurende de onderhandelingen als groot redenaar had doen kennen, verlangde voor de boeotische steden den vrede te bezweren, en verklaarde
dat Thebe van de hegemonie daarover slechts afstand
zou doen, wanneer Sparta aan Laconië de vrijheid
gaf, sloot Agesilaus den naam der Thebanen van
den vrede uit en verklaarde hun den oorlog (Junij
37 1). Terstond rukte Cleombrotus met zijn leger uit
Phocis op en marscheerde over Ambrysus, Thisbe
en Creusis naar de vlakte van L e u e t r a. Moedeloosheid heerschte te Thebe ; Epaminondas had
nog geene proeven van krijgsbekwaamheid gegeven, evenwel haalde hij drie boeotarchen tot den
strijd over, bekampte het bijgeloof des volks, -weldra werden ook gunstiger voorteekens verkondigd — eii trok met een leger, dat na terugzending der niet te vertrouwen Thespiërs, slechts
6000 man bedroeg, de vijandlijke magt van omstreeks 24000 ? man te gemoet : maar het gold
vaderland en vrijheid. Zijn scherpe blik ziet terstond in, dat het er op aan komt om de gesloten
phalanx der Spartanen door een sterkere op één
punt vereenigde magt te verbreken; zoo ontstaat
de schuinsche slagorde (Xo cp X q ), zijn linkervleugel schaart hij 50 man diep en laat den zwak
bezetten regter zich terugtrekken. Nadat de
boeotische riiiterij de spartaansche heeft uiteengedreven, en terwijl Pelopidas met de heilige schaar
de vijanden verhindert hunne magt uit te breiden,
dringt Epaminondas met onweerstaanbaar geweld
op de phalanx in en verbreekt haar; de koning
Cleombrotus en 1000 Spartanen sneuvelen, Julij
371. -- Na deze schitterende overwinning trachten
de Thebanen bondgenooten te winnen, Athene
ontvangt de tijding der zege met koelheid, Jason,
tyran van Pherae, gaat een verbond aan, maar
reeds geheime plannen koesterende is hij van oordeel om het spartaansche leger vrijen aftogt te
vergunnen en de zachtaardige Epaminondas stemt
er in toe. — Een gevolg der overwinning was de
afval der meeste peloponnesische steden van het
spartaansch verbond, zoo als de Argivers, Eleërs
en Arcadiërs, die Megalopolis stichtten. Door dezen geroepen trekt Epaminondas naar den Pelo
een leger van 50-70000-ponesu,370vrigt
man, dringt in Laconië binnen, ziet echter van een
aanval op Sparta af, wendt zich naar Messenië,
sticht de stad Messene aan den voet van Ithome
en herstelt Messenië. Op zijn terugmarsch ver-
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Epaphroditus-='E peJ^oc.

schalkt hij Iphicrates, die de Spartanen te hulp
trekt, neemt alleen de verantwoording op zich van
het bevelhebberschap 4 maanden over den tijd bekleed te hebben en beschaamt zijne tegenstanders
voor het gerigt, 369. In den zomer van dat jaar
voert hij voor de tweede maal een leger naar den
Peloponnesus, verslaat de legermagt van Chabrias
op het oneïsch gebergte; doch daar ook Dionysius van
Syracuse hulp aan de Spartanen zendt, behaalt hij
weinig voordeelen, alleen gelukt hem de verovering
van Sicyon. De Thebanen misnoegd over den
schijnbaar ongunstigen uitslag, ontzetten Epaminondas van zijn ambt. -- Voor een tijdlang rigten
de Thebanen hunne ondernemingen nu tegen het
Noorden. Toen Pelopidas door Alexander van
Pherae verraderlijk was gevangen genomen, zon
zij een leger onder Cleomenes naar Thessalië.-den
Epaminondas diende als gemeen soldaat in het leger, toen dit echter door verkeerde leiding in gevaar kwam, nam Epaminondas op algemeen ver
zich en voerde het leger terug,-langehtbvop
maar dwong in een tweeden veldtogt Alexander tot
de uitlevering van Pelopidas en Ismenias, 368.
Na eene vruchtlooze poging van den perzischen
koning om een algemeenen vrede tot stand te
brengen, trok Epaminondas voor de derde maal
naar den Peloponnesus en haalde Achaje over tot
het thebaansche verbond, 367. Intusschen was hij
niet in staat de verwarde zaken in orde te brengen en duurzaam te regelen. Door de voortdurende oorlogen moeten de Thebanen al hunne
krachten daaraan wijden, de Peloponnesiërs maken
zich weer los van het verbond, Pelopidas doet een
inval in Thessalië, 364, en Epaminondas schijnt
een tijdlang door partijschappen van het staatstooneel verdrongen te zijn. In de volgende jaren be•
ijvert hij zich om de zeemagt van Thebe te ver
laat 100 triëren bouwen, zeilt ook met-merdn,
de vloot uit, maar zijne pogingen leden schipbreuk
op den afkeer der Boeotiërs van de zee. Doch
toen de zaken in den Peloponnesus meer en meer
in verwarring geraakten, de Achaeërs en Eleërs
afvielen, en de Arcadiërs in onderlingen twist geraakten, rukte hij voor de vierde maal, 362, den
Peloponnesus binnen om de trouw gebleven bondgen.00ten (Argos, Messene, Tegea, Megalopolis en
a.) te hulp te komen. Wel gelukte het hem niet
Sparta onvoorbereid te overvallen, toch drong hij
tot aan Agora vooruit, doch keerde, het gevaar zijner stelling inziende, naar M a n t i n e a terug, waar het tot een slag kwam, in Junij 362.
Nadat de vijandlijke ruiterij door de wigvormig
geschaarde met voetvolk vermengde thebaansche
ruiterij was afgeslagen, wierp Epaminondas zelf
zich in den strijd, verbrak de phalanx, en dreef
liet geheele vijandlijke leger op de vlugt, doch op
liet oogenblik der overwinning werd Epaminondas
doodlijk gewond. Nog levend werd bij uit het
krijgsgewoel gedragen; toen hem echter zijn schild
gebragt werd en hijj vernam, dat de Thebanen
overwonnen hadden, liet hij de punt van de speer
uit de wond trekken en blies zacht en kalm den
adem uit. Ver van alle ijdelheid was hij zich zelven bewust, dat de magt en grootheid van Thebe
van zijn persoon afhanklijk was. Daarom gaf hij
in zijne laatste oogenblikken, toen hij vernam dat
ook Iollidas en Diophantes gesneuveld waren, aan
zijne medeburgers den raad om vrede te sluiten,
een maatregel waardoor de tot nu toe gevolgde
staatkunde volkomen moest worden opgegeven

(XEN. HELL. 5, 4 en V. PLUT. PELOP. en AGESIL.
PAUS. 9, 13-15 . NEP. EPAM.).

Epaphroditus, 'Errapp6 &ro;, 1) geleerd
taalkundige, die ten tijde van Nero als vrijgelaten
uit Aegypte naar Rorne kwam, schrijver van `ver
verklaringen op Homerus, Pindarus en an--loren)
dere dichters. — 2) Geheimschrijver en vertrouwling van Nero; de wijsgeer Epictetus was zijn
slaaf

(TAC. ANN. 15, 55. SUET. NER. 49.).

L páphus, z. lo.
'E n d p c T o t. Na de vereeniging der afzonderlijke arcadische steden tot eene groote volksgemeente (ei ts.vrtot) ten gevolge van Sparta's ver
bij Leuctra, werd er door-zwakingdoresl
he» een staand leger van 5000 gewapende manschappen onder dezen naam opgerigt, die de bevelen der gemeenschaplijke overheid moesten uit
cr up 'Apxdct ñriµóatot c Xaxs; heeten-voern(í
zij bij HES

Y e H).

. Epéi, 'I ;rsto(, de oudste bewoners van Elis;
die hun naam afleidden van Epéus, zoon van Endymion (IL. 2, 619.); volgens de overlevering waren zij uit Thessalië gekomen. Zes menschenleeftijden voor den trojaanschen oorlog waren zij
vervolgens onder aanvoering van Aetolus naar
Aetolië getrokken, hadden de Cureten verdreven
of zich met hen vermengd.
Epeigeus, (èos), 'E^tcei'v^y, zoon van Agacles, een Myrmidoniër, die wegens een moord aan
zijn neef gepleegd, uit Budëum naar Peleus vlugt
en met Achilles naar Troje trekt, waar hij door
,

de vuist van Hector sneuvelt (HOiz. IL. 16, 571.).
Epératus, 'Enr^pato;, 1) spartaansch ephoor
gedurende den peloponnesischen oorlog (XEN. HELL.
2, 3, 10.). -- 2) Ep. uit Pharae in Achaje, een
veldheer van het achaeïsch verbond, die tot de
macedonische partij behoorende tegenstander van
Aratus was; van daar dat hij van de hulpmiddelen van den bond voor zijne ware belangen een

slecht gebruik maakte (POL

.

4, 82, 8. 5, 91, 4.).

1pêus. 'E retó;, 1) z. E n d y m i o n. -- 2)
Zooii van Panopeus, groot vuistvechter en bekwaam
kunstenaar, die door Athene geholpen, het trojaansche paard bouwde (OD. 8, 492. 11, 523. IL.
23, 635, 838.). Hij kwam van de cycladische ei-

landen naar Troje en zou later de italische steden
Pisae en Metapontum gesticht hebben. Latere sa
schilderen hem als een lafaard, zoodat zijne-gen
lafhartigheid tot een spreekwoord werd.
Epliébus, hpo. Twee jaren (of in het
tweede jaar) na de manbaarheid (&^ti 6ttTe; TiC-r aav ts^'), op 18 jarigen leeftijd, werden te Athene
de jonge mannen door inschrijving in het Xri^tapytxov (het gemeenteregister van hun demos) voor
meerderjarig en burgerlijk zelfstandig verklaard.
Na ingeschreven te zijn deed hij zijn burgereed,
ontving schild en lans, verkreeg het regt om in
liet gerigt op te treden, om een huwelijk aan te
gaan enz. Het regt om aan de volksvergadering
deel te nemen, kreeg hij eerst twee jaren later,
door opgeschreven te worden in den 7riva xxXr-atarrtxos op 20 jarigen leeftijd, na eerst 2 jaren
als grenswachter in Attica gediend te hebben. Van
dien tijd af kon hij ook in de krijgsdienst buiten
Attica gebruikt worden.
"E p s d p o S (de bij- of naastzittende) heette die
mededinger in den wedstrijd die bij een oneven
getal strijders door het lot was afgevallen en nu
zoo lang moest blijven wachten totdat hij met den
laatst aangebleven overwinnaar den beslissenden

Ephemeris— Ephialtes.
kamp kon aangaan (F LUT . SOLL. 29 . POMP .
í3.). h:ene toespeling daarop misschien bij sOPH.
AJAX 610.

Ephéméris, ¿p ii,, 1) een dagboek, reis journaal, even als bij de Romeinen (die het woord
Soms ook gebruikten, CIC. QUINT. 18, 57. NEP. ATT.
13, 6.) de commentaril en acta diurna, zoowel van
krijgs- als geschiedkundige gebeurtenissen; ook
komt het voor in de beteekenis van een dagboek
van ontvangsten en uitgaven. — 2) Een calender
(almanak) welligt 't eerst bij de Romeinen in gebruik (Juv. 6, 573.) , en wel inzonderheid bij de
astrologen, die daarin den stand der sterren voor
eiken dag opteekenden om aldus een vermeend
rigtsnoer te hebben bij, de keus van voor zekere
ondernemingen gunstige of ongunstige dagen (verg.

thaldaei).
'E p .Jata, T , een nachtfeest der ephesische
Artemis met allerlei buitensporigheden gepaard,
waarbij slechts mannen en ongehuwde vrouwen
toegelaten werden.
Ephesiae literae, 'Ecpciata ypi ata,
noemde men zekere (6) raadselachtige woorden,
die geschreven stonden op liet standbeeld der
ephesische Artemis; het bijgeloof kende er tooverkracht aan toe, zoo zij op amuletten geschreven
waren.
"E cp s a t Q, het hooger beroep. Tegen het vonnis van een heliasten regtbank kon geen eigenlijk
beroep worden ingesteld. Slechts de bij verstek
veroordeelde mogt aantoonen, dat de verontschuldiging zijner afwezigheid ten onregte niet in aanmerking was genomen of dat hij zonder eigen schuld
(Ie verdediging verzuimd had, en kon een eisch
z atv, zoo de
doen tot herstel, -r' µri o^aavtXav,
zaak voor diaeteten (z. a.) , 'r v ÉpÉ.w dvTtX 'zytty,
zoo zij voor regters behandeld was. Daarentegen
had er dikwijls beroep plaats van een uitspraak
van diaeteten op een heliasten regtbank, waarbij de
appellant cene bepaalde geldsom (rapoÁov) moest
deponeren (z . C OC C Y^ T 7^ 5) .

'E ►.psarp(S, z. kleeding, grieksche 2. kol.
Ephésus, "E; zao'2, t. ruïnen bij Aijasaluk, belangrijke stad der ionische dodecapolis (twaalf steden verbond) in Klein-Azië aan den voet van den

Coressus en later, toen zij door Lysimaclius ver
ook van den Prion, aan den mond-grotwas,
van den Cayster; ten Z. van de stad vloeide de
Cenchrius, aan welks oevers de heilige dreven
O r t yg i a met den beroemden tempel van Arte
lagen. Door den Cnossiër Chersiphron ge--mis
bouwd, werd hij door Herostratus in brand gestoken in denzelfden nacht, waarin Alexander de G.
geboren werd; doch de Grieken van Klein -Azië
bouwden hem met zulk een pracht weer op, dat
hij tot de zeven zoogenaamde wonderen der wereld gerekend werd. Ephesus was volgens de sage
door Amazonen gesticht, vervolgens door Cariërs
en Lelegers bewoond, totdat Androclus, zoon van
Codrus, er bezit van nat. De stad was steeds
magtig geweest, maar nam vooral in aanzien toe,
toen zij onder de Clristenkeizers hoofdstad der
provincie Asia werd. De vroegere haven is tegenwoordig verzand (z. de afbeelding bij sIEPERT).
Ephesus was de geboorteplaats van Heraclitus en
Hermodórus.
'E cp, T u c, regters in strafzaken te Athene, wier
instelling door oude overleveringen tot in de inythische tijden verplaatst wordt, hoewel zij met
meer waarschijnlijkheid door Pollux (8, 124.) nn,n
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Draco wordt toegeschreven. Onder de vele afleidingen van het woord is de waarschijnlijkste dat
het zoo veel is als ,, p i gv &phETac, en dus een
regter in hooger beroep, hoewel ook deze uitleg
niet zonder taalkundige bedenking is. Zij-gin
waren 51 in getal, uit den adel gekozen (ripta ríviTA' ípzD 'na ;) en moesten in halszaken vonnissen.
Hunne instelling schijnt een gevolg te zijn van een
nieuw voordeel dat de attische aristocratie op het
archontschap behaalde, daar door het toelaten van
een hooger beroep op een afzonderlijk geregtshof
de regtsmagt der archonten aanmerklijk verkort
werd. Volgens Pollux waren er in 't eerst 5
ephetengeregtshoven, waar Solon den Areopagus
nog bijvoegde. Later vinden wij echter slechts 4
regtbanken tier epheten, ;ri Ilaa,Xx^(w, Fv Ipzar rott,
&îr l AzXpnío) en &Ti IIp'J ,.avct(u ; men zal daarom
voor den oudsten tijd niet zonder waarschijnlijkheid
nog een vijfde regtbank ,v I1puTxvz(up moeten aannemen, waarin de lJp'Jrcí' n; 'rthv Nu'JXpí pw' regt spraken (vei g. N a u % p a p o t). — Wij willen hier niet
verder uitwijden over gissingen en beschouwingen
omtrent de betrekking waarin de, ephetenhoven
in ouden tijd tot den Areopagus stonden. In de
tijden na Solon verloren de ephetenhoven veel
van hun aanzien. Hun bleef slechts de beslissing
over van sommige gevallen, die van minder practisehen aard waren, maar oma hun oud - godsdienstig,
heilig karakter, dat aan de bloedwraak kleefde, bestaan bleven. De gevallen, die aan de beslissing der
afzonderlijke ephetenhoven onderworpen bleven,
zijn de volgende: 1) de epheten op liet Palladium
hadden de uitspraak in geval de moordenaar beweerde, dat de moord zonder voordacht geschied was
(cp6vo; úxo' ato;). Werd de zaak in dien geest beslist,
dan moest de moordenaar het land zoolang verlaten, totdat de bloedverwanten van den verslagene
hem verlof gaven om terug te keeren; 2) op het
Delphinium werd gevonnisd over cp6vos &xacoc,
b. v. wanneer iemand uit noodweer een ander
gedood had ; 3) op het Prytaneum werd volgens
oude herkomst gevonnisd over onbezielde voor
dood van een mensch hadden-werpn,di
veroorzaakt. Ten gevolge eener geregtlijke uit
moest het voorwerp over de grenzen ge--sprak
bragt worden ; 4) het &rna rrjpcov tv (tipr cXTTUC, een
plaats aan de kust, had betrekking op een eheel
bijzonder geval, wanneer iemand, wegens onvrij willigen moord voortvlugtig, intusschen een nieuwen manslag begaan had. Daar hij geen voet
aan land mogt zetten, werd hij, in een boot
staande, door de epheten over den nieuwen moord
in verhoor genomen.
Ephialtes, 'Epm X'rrls, 1) z. A l o a (I a e. -2) Een der Giganten (APOLLOD . 1, 6, 2.). —
3) Een Maliër of Trachiniër, die aan Xerxes een
zijpad over den Callidromus wees, waar langs
Hydarnes cene afdeeling der perzische legermagt
den Spartanen bij Thermopylae in den rug voerde
(IiuT. ; , 2 ï 3.). 1)oor de Amphictyonen in den
ban gedaan, werd hij later in Anticyra gedood.
Zoowel Herodotus als Ctesias melden dat dit verraa:I ook aan andere personen werd toegeschreven. -- 4) Een Athener, zoon van Sophonides,
niet, zoo als hij meermalen geschilderd wordt, een
onwaardig demagoog, maar een eerwaardig burger, arm en toch mild, in regtvaardigheid en onbaatzuchtigheid een evenbeeld van Aristides en
Cimon (HERACL. PONT. 1. PLOT. CIM. 10.) , ondersteunde Pericles in zijne democratische ulaatrege.
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Ephippium—'E7r^ 3 Toco,

len. Hij verzette zich tegen het voorstel van
Cimon, om den Spartanen hulp te zenden tegen
de opgestane Heloten (FLUT . CIM. 16.), stelde voor
om de tafels der wet van Solon van den burg op
de markt en in het Prytaneum over te brengen
(POLL . 8, 128.); vooral echter is zijn naam ver
aan de in 't jaar 461 besloten kortwieking-knocht
der magt van den Areopagus (z. a .) (ARIST. POLIT .
2, 9, 3.). Later werd hij, waarschijnlijk op
aanstoken van de oligarchische partij, vermoord
(PLUT. PER .

10.). -- 5) Demagoog der anti-mace-

den, weldra het overwigt daarop kregen, waardoor
de lycurgische wetgeving bedreigd en allengs ondermijnd werd. Reeds vroeg konden zij het volk
te zainen roepen en wetten voorstellen, zij kon
vreemde gezanten toelaten of afwijzen en-den
oefenden in 't algemeen een grooten invloed op de
buitenlandsche staatkunde uit; zij hadden het regt,
in tijd van oorlog, naar welgevallen legers uit te
zenden, zij bepaalden waarschijnlijk liet aantal
manschappen, zij benoemden de aanvoerders
(meestal de koningen), beperkten hunne magt door
bijzitters (twee van hen vergezelden den koning in
het veld) en konden hen door de scytale (z. a.) terugroepen. Zij putten hunne uitgebreide magt uit de
&ixXrakL, wier eigenlijke vertegenwoordigers zij zijn.
Het toenemen hunner magt beduidt alzoo de ver
democratisch element in het-merdingvaht
staatsbestuur en diensvolgens de verandering in do
binnen- en buitenlandsche politiek van den staat
(zij zijn in de grieksche aangelegenheden de vertegenwoordigers van de woelige oorlogspartij tegenover de koningen en de gerusia). De edele Agis
III. delfde voor hunne magt het onderspit, bij
zijne pogingen om de lycurgische staatsregeling to
herstellen; en Cleomenes III. moest zijne hervormingen aanvangen met de opheffing van het ephoraat. Na zijnen val door de nederlaag bij Sellasia
(222 v. C.), werd ook het ephoraat hersteld. — Nog
zij vermeld dat de eerste ephoor & tth' up.os van het
jaar was (verg MÜLLER, d. Dor. 1, 111 en v.). —
2) Vijf mannen, die na den slag bij Aegospo.'
tamos te Athene door de oligarchen wer
aangesteld, om door maatregelen van verraad-den
de verdediging der stad tegen Lysander hindernissen in den weg te leggen.
Epli írus, "Ecpopo-, uit Cumae en Aeolis (ongeveer tusschen 405 en 330 v. C.) genoot het onderwijs van Isocra.tes en werd door hem opgewekt
tot de beoefening der vroegere geschiedenis.
Met veel vlijt verzamelde hij op reizen en uit tal -

donische partij, wiens uitlevering door Alexander
den G. geëischt werd (PLUT . DEMOSTH . 23.).
Ephippium, &piTntcov, een paardendek, scha
dat bij de Grieken weldra in een eigenlijk-brak,
zadel met stijgbeugels overging en op velerlei
wijze versierd werd. De Romeinen bedienden zich
al zeer spoedig in den oorlog van zulke zadels,
en daarom stond hunne ruiterij bij de Germanen,
die het gebruik er van voor schande hielden, in
minachting (eias. B. G. 4, 2.).
Epliippus, "E^.pn tob, 1) dichter der middel
tijd van Alex--baregikschomd,ne
ander den G. moet gesteld worden. Van 12 stukken zijn slechts de titels en eenige fragmenten
bewaard gebleven. -- 2) Van Olynthus, een geschiedschrijver van Alexander den G. ; er is niets
van zijne werken over.
' E cp o ^ t o v viaticum, het reisgeld hetwelk uit de
atheensche schatkist aan de staatsgezanten plagt
betaald te worden en 2-3 drachmen daags bedroeg.
"E p o p o t, 1) spartaansche overheden, bestaande
uit vijf, volgens andere berigten uit negen of tien
medeleden, die jaarlijks door het gezamenlijke volk
uit zijn midden gekozen werden. Volgens sornmigen werden zij reeds door Lycurgus ingesteld, vol
anderen door Theopompus (757 v. C.), wat om-gens
redenen aan de zaak zelve ontleend veel waarschijnlijker is. Zij bezaten zoo wel eene regterlijke als besturende rangt. Zij hadden (ARIST. POLIT. 3, 1, 7) rijke bronnen zijne bouwstoffen, vormde het eerste
de %5'íznt TWv auokaíwv (de civiele regtspleging), de
¡spovk( daarentegen de óíxrc cpovtxnt (criminele).
Hunne regterlijke magt breidde zich spoedig uit, daar

hun de EÓ» »wat der overheden werd opgedragen (de
nie uw gekozen ephoren moesten daarbij over hunne
voorgangers uitspraak doen). De andere overheden
konden zij ook gedurende hetjaar hunner ambtsbediening ter verantwoording roepen, hun geldboete
opleggen en hen ook wel gevangen zetten, zelfs de
koningen niet uitgezonderd. In regtsgedingen tegen
de koningen over leven of dood traden zij als beschuldigers op ; de regtbank was in dit geval zamengesteld uit de gerusia benevens eenige andere
overheden. Zoo zien wij hoe zich uit hunne
regterlijke bevoegdheid allengs hunne uitgebreide
staatkundige magt ontwikkelde. -- Hunne niet
regterlijke werkzaamheid bestond oorspronklijk, in
overeenstemming met hunne regterlijke, in het opzigt over de markt, d. i. het geheele handelsverkeer te Sparta. Op de markt bevond zich ook
de plaats waar zij zitting hielden (dxpye ov), zeer
spoedig echter kreeg ook met hunne regterlijke
magt hunne staatkundige groote uitbreiding, zoodat zij weldra de invloedrijkste overheden van
Sparta werden en als de vertegenwoordigers van
het geheele volk (vandaar worden zij wel met de
romeinsche volkstribunen vergeleken, iets dat
slechts in enkele opzigten doorgaat) het eerst een
tegenwigt tegen de koningen en de gerusia vorm-

plan eener algemeene volkengescliiedenis ra

xc 6Aov (POL. 5, 38.), liet daarbij het geheele mythentijdvak varen en begon met de terugkomst
der Heracliden; in 30 boeken ontwikkelde hij de
gebeurtenissen tot het jaar 340 v. C. (volgens
Suidas 750 jaren). Hij begon met een geographische beschrijving der afzonderlijke landen,
verklaarde de hem voorkomende mythen op
historische wijze, en door inlassching van redenerende beschouwingen was hij de grondlegger
van de pragmatische methode van Polybius.
Zijne voorstelling had een rhetorische kleur, en
ondanks de zuiverheid en naauwkeurigheid van
uitdrukking, verviel zij meermalen tot eentoonigheid. Het werk is slechts in brokstukken over en
ons vooral bekend uit het gebruik dat Diodorus
er van maakte. Insgelijks zijn eenige andere
werken van rhetorischen philosophischen inhoud
verloren gegaan.

Epliyra, "Ec^vpx, pelasgisehe stedennaam
van het latere Corinthus, van een stad in Elis,
aan de Selléis (IL. 2, 659. 6. 152.), in Thessalië
(later Crannon), in Aetolië (TRUC 3, 106, 111.),
.

in Epirus en wel in Thesprotië (t. Janina) (THUC.
1, 46.). Dit schijnt ook het door Homerus (oD.
1, 259 en v. waarbij NITZSCH) genoemde Ephyra
te zijn. Buitendien droeg een eiland in de argolische golf dien naam.
'E îr t C c T oc t, zeesoldaten . Zij werden in Athene

'E7r4 oA'--

meestal uit de laagste klasse der burgers, de theten, genomen, slechts in buitengewone gevallen
uit de hoogere.
'E ir t ß o k is eene geldboete, die een overheid
beneden een bepaalde som, bij overtredingen binnen den kring zijner ambtsbediening vallende,
ambtshalve kon opleggen (&7rtpoXa; &7ttpdXXetv), terwijl hij bij zwaardere overtredingen den schuldige
geregtlijk moest vervolgen. Zoo werd hij die weezen
beleedigde, door den archont, onder wiens bescher
deze stonden, of, zoo de beleediging gering-ming
was, dadelijk gestraft, of, bij zwaarderen hoon, voor
liet gerigt gedagvaard. Dezelfde regtsmagt hadden
alle andere magistraten bij alle overtredingen die
tot den kring hunner ambtsbediening behoorden.
Berustte de gestrafte niet in de uitspraak der
overheid, dan kon hij zich beroepen op de regtbank der overheid, die dan in de zaak uitspraak
deed.
Epieháris, 'E .t'yapt^, eene romeinsche vrij
slavin, die waarschijnlijk als geliefde van-gelatn
een broeder van Sennia (die ook in de zaak betrokken was) kennis droeg van de zamenzwvering
van Piso in 65 n. C., en deze nu op alle wijze

zocht te bevorderen. Wel kon men haar in den
beginne niets bewijzen, toen Volusius Proculus, bevelhebber op de vloot te Misenum, haar aan
Nero verraden had; doch nadat later de zamen zwering ontdekt was, bragt men haar op de pijnbank. Geene pijniging echter was in staat liaar
liet geheim te doen verraden, en toen zij andermaal
op de pijnbank zou gesleept worden, vond zij
gelegenheid zich met haren gordel te wurgen
(TAC. ANN. 15, 51, 57. POLYAEN. 8, 62.).

Epieaste, z. Iocaste.
Epieharmus, E^tíy a2, %>, uit Cos, geboren
omstreeks 540 v. C., zoon van Elothales, een' arts,
beroemd grieksch blijspeldichter. Reeds vroeg ver-

liet hij zijn geboorteplaats en hield zich bij afwis soling in verscheiden steden van Sicilië op, vooral
in Megara. Na de verwoesting begaf hij zich naar
Syracuse, waar hij onder de regering van Hiero
,als b]ijspeldichter optrad. Ook zou hij daar in
den hoogen ouderdom van 90 of 97 jaren gestor
zijn, ongeveer 452 of 448 v. C. Wegens zijn-ven
verblijf in Sicilië heet hij Siculus. In vroegere
jaren zou hij overgeheld hebben tot de philosophie
van Pythagoras, ook arts geweest zijn, later echter wijdde hij zich uitsluitend aan liet blijspel.

De zoogenaamde dorisch -sicilische comedie
heeft aan hem hare ontwikkeling tot een geregel den, kunstmatigen vorm te danken, waartoe echter
ook Phormis en Dlnolochus het hunne bij
Als echte stukken van Epicharmus gin--droegn.
gen er 35 door, waarvan men ook thans nog de
titels kan aanwijzen. Fragmenten zijn slechts in
gering aantal en nog wel met onechte stukken
vermengd voorhanden, van geen stuk kan men
daaruit met eenige zekerheid plan en inhoud opmaken. De meeste titels zijn louter namen, slechts

pietetus.
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beknopt behandelde en vlug liet afloopen. Het
dialect zijner stukken gold voor goed dorisch.
Zijne metra waren eenvoudig en niet naar de
strenge regelen der kunst, het liefst gebruikte hij
den trochaeïschen tetrameter in de zamenspraak
(metrum .Epicharmium). Het aantal zijner stukken
wordt in 't geheel op 52 geschat.
'E 7t c X E c p o T o v £c, heette tweederlei soort van
besluit door meerderheid van stemmen te Athene
opgemaakt : 1) 1. Twv vop wv, de jaarlijksche wetsherziening die in de eerste volksvergadering moest
plaats hebben; was daartoe besloten, dan moesten
de nomotheten (z. a.) voor liet andere verder zorg
dragen. — 2) 9. Twv dpXtwv, de bevestiging der
ambtenaren in hunne bediening die in elke pryt
nie moest herhaald worden, terwijl de archont
vroeg : zí óoxs xnAcbs äpxscv F-zaaTo', waarbij het
ieder vrijstond, de verwijdering van een ambtenaar
uit zijn ambt voor te stellen. Zij die dan werden
afgekeurd (d oystroTOVOU;1.zwi) verloren hun krans
en egden terstond hunne betrekking neder.
Epicu emidii, z. L o c r i.
Epicr^ites, 'Ernxpcc Trig, van Ambracia, dich
middelbare attische comedie, omstreeks-terd
352 v. C., vereenigde met geest en vernuft gemak
uitdrukking en metrische naauwkeurig--lijkhedvan
heid. Van 5 stukken zijn nog eenige fragmenten
over.
Epietêtus, 'E tbtTri TO , geboren te Hierapolis
in l hrygië, leefde langen tijd te Rome als slaaf
van Epaphroditus, een gunsteling van Nero, die
hem later, getroffen door zijn verheven geest en
vrijheidszin, de vrijheid schonk. Epictetus genoot
vervolgens het onderwijs van Musonius Rufus, en
geheel en al ingenomen met de leer der stoa,
zocht hij die te Rome te verbreiden, doch zonder
grooten bijval. Toen in 94 n. C. op bevel van
I)omitianus alle wijsgeeren Rome moesten verla
begaf hij zich naar I\Tieopolis in Epirus, leefde-ten,
daar tot onder de regering van Hadrianus, deelde
er, n€a.ar het voorbeeld van Socrates, zijn onder
openbaar op markten en straten in ge--wijsnhet
sprekken mede en vereenigde een groot aantal
leerlingen om zich, waaronder Arrianus en Favonius.
De eerste gaf na den dood zijns leermeesters de
E?Ctxti ro &atptf uí uit, waarvan nog 4 boeken
over zijn, het 5. is verloren, en deelde in eerie
reeks van korte spreuken, onder den naam
'E1yztpí&cov, den hoofdinhoud mede der leer van
Epictetus. Verre van den gewonen hoogmoed der
toenmalige stoïcijnen zocht hij in de plaats van
liet reeds kwijnende grieksche stoïcismus, dat in
'

dialectica en physica behagen schepte, een door
socratische denkbeelden gezuiverde zedeleer in te
voeren. Zijne zedeleer berustte niet op het beginse van vroegere stoïcijnen, in overeenstemming
met de natuur te lev en, maar hij ging uit van
den mensch zelven. „ Sommige dingen staan in
onze magt, zoo als denken, begeeren, afkeer enz.,
andere niet, zoo als ons ligchaam en leven, roem,
weinige geven eenig meer licht, b. v. "H3 ri s yd s.o, heerschappij, en in 't algemeen alles wat niet ons
"1l pcttßro; of Kcwi.aaTaí. Andere bevatten toonee- werk is. Goed en kwaad behoort slechts op het
len en voorvallen uit bekende mythenreeksen, zoo- gebied dier eerste dingen. Goed is, wat met dc
als : Bo►tatet-", "A ixo;, K►uxXcuc! , 'Oó^jSaz ; vc,unyós ware natuur van den geest overeenkomt, kwaad,
enz. Wat plan en i n r i g t i n g in het algemeen wat daarmede strijdt ; het kwaad is alzoo eene
betreft, zoo kunnen wij uit oenige wenken der ou- dwaling. Wat niet in onze magt staat is voor
den (HOR . EP. 2, 1, 58.) opmaken, dat de dichter ons een dóct Popov ; en de deugd bestaat involgens de wijze der rom. co^iioedia motouia zich zonderheid in het afweeren dier uitwendige dinplagt te haasten en een eenvoudige stof zonder gen, die onze vrijheid storen." De hoofdgrondstelfijne karakterschetsing en kunstige inwikkeling ling des levens en der leer van Epietetus was
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vermoorden van Hieronymus de Syracusers weder
tot de ]Romeinen overhelden, begaf hij zich naar
de Leontiners, stookte deze op en keerde vervolgens naar.Syracuse terug, waar hij de verdediging
der stad tegen Martellus, met behulp van Archi..
Tcuv.). -- Epictetus beschouwde de wereld als een medes bestuurde. Bij de overgave nam hij de
kunstvol zamengesteld geheel, als een systeem van wijk naar Agrigentum en als ook dit door Valegoden en menschen, zonder hierover in verdere rius Laevinus was ingenomen, schijnt hij naar
bespiegeling te treden. De divinatio verwierp hij Carthago teruggekeerd te zijn (LIV . 24, 6, 27.
niet, kende haar echter geen groote waarde toe, 25, 23.).
Epidamniu, 'Eitt'aau.vos, stad aan de adriaals behoorende tot de uitwendige dingen; daarentegen week hij van de andere stoicijnen af, door tische zee op een schiereiland in grieksch Illyrië,
liet bestaan aan te nemen, van daemons of gelei - colonie van Corcyra. De twisten tusschen deze
geesten, die door Zeus aan eiken mensch gegeven beide steden waren mede aanleiding tot den pelo
oorlog. Hier begon de e g n a t i s e h e-ponesich
waren om hem overal te vergezellen en te bewaken.
Epicürus, 'Ez(xoupoc, beroemd grieksch weg naar Byzantium, Bene voortzetting van den
wijsgeer, stichter van de epicureïsche school, ge- appischen in Italië, waar men te Brundusium scheep
boren in 342 v. C. te Samos, waar zijn vader ging. De Romeinen veranderden den naam orn
Neocles zich als colonist gevestigd had. Op 18 den kwaden klank van damnuna (PLAUT. MEN . 2,
jarigen leeftijd begaf hij zich naar Athene, waar 1, 33.) in Dyrrachium (Liv . 29, 12. CAES. B. C.
hij Xenocrates zou gehoord hebben. Weldra 3, 13. Cl(.,. AD FAM. 14, 1, 3.).
ipidaurus, z. Argos.
keerde hij van daar naai Klein- Azie terug en gaf
Epidaurus Limêra, z. Laconica, 3. kol.
gedurende een geruimen tijd te Lampsacus onder
'Ettlti.0«Etv, z. erfregt, attisch, 2. kol.
Eindelijk vestigde hij zich in 307 v. C. voor-wijs.
'Ent 6 ó a s t s, te Athene vrijwillige bijdragen der
goed te Athene en opende daar in den beroemden,
in het midden der stad gelegen tuin (tot 'Ent- burgers en metoecen, aan de schatkist, hetzij regt
hetzij door cene liturgie vóór zijn door do-strek,
xoupov) cene school, waar hij met zijne drie broe(Iers en een tal van leerlingen en vrienden zijne wet bepaalde beurt op zich te nemen.
'E it p t a, het romeinsche connubiunc, het regt
dagen in kalme rust en tevredenheid, verre van
liet gewoel des openbaren levens, sleet, tot dat de van huwelijksverbindtenis, hetwelk zoowel bij do
dood hem in 72 jarigen leeftijd, 270 v. C., uit de oude Grieken als Romeinen (men denke slechts
armen zijner trouwe volgelingen wegrukte. Van zijne aan den langdurigen strijd der plebejers om liet regt
talrijke geschriften (hij zou volgens I)iogenes L. over van connubium met de patriciërs te verkrijgen) de
de drie honderd boeken geschreven hebben) be- uitdrukking was voor de staatkundige bevoegdheid
zitten wij genoegzaam niets dan de xvptatóó;at, om een huwelijk te sluiten, daar de ouden zeer
44 korte stellingen of spreuken, die den hoof'din- gehecht waren aan onvermengde zuiverheid van
houd zijner leer behelzen. Hoezeer Epicurus zijne afstamming. Over 't algemeen bestond epigamie
leer ook als geheel zelfstandig en het resultaat van tusschen de gezamenlijke burgers van denzeifden
eigen onafhanklijk onderzoek wilde doen gelden, staat; slechts in sommige oligarchiën vinden wij
schijnt zijn stelsel toch naauw verwant met de zede - in dit opzigt cene dergelijke afscheiding als tus leer van Aristippus en de natuurleer van 1)emo- schen den adel en plebs te Rome, vóór de canule
Vreemdelingen, zelfs de metoecen, wa--jischewt.
critus. De grondslag zijner zedeleer,die bij hem het
hoofddoel is der geheele wijsbegeerte, is ook wel lig ren daarentegen, ook in het anders tegen vreemzinlijk genot, doch veredeld en gelou--chamlijken den zoo vrijgevige Athene, van de epigamie uit
slechts in bijzondere gevallen wordt-geslotn;
terd door een inwendige zielrust, die dat genot duur
ongestoord maakt, daar zij op ware deugd-zamen aan geheele staten of aan enkele hunner burgers
gegrondvest, geen stoornis in zijn gelukzaligheid kan dit regt vergund, zoo als aan de Plataeërs, Euaanbrengen (ócTapcL t a, ic, ov a). In zijne physica boeërs, Thebanen (deze worden ten minste verzweemt zijn leer naar die der atomisten. Het meld in het waarschijnlijk wel onecht psephisma
bestaan aller dingen ook der ziel verklaarde hij bij DEMOSTH. PRO COR. p . 291 .).
£pigenes, 'Enty&Vrjs, 1) uit Sicyon, overoud
evenzoo uit de toevallige zamenvoeging van door 't
heelal zwevende atomen of stofdeeltjes. Daarbij grieksch treurspeldichter, nog voor Thespis, waagde
schijnt voornamelijk zijn doel geweest te zijn om de eerste proeven in de grieksche tragedie. Ver
hij niet bekend. — 2) Dichter der middel -deris
alle vrees voor natuurverschijnselen, voor bijgeloof
attische comedie, tijdgenoot van Antiphanes.-bare
en voor den dood te verbannen. 1)aarom is ook
de ziel sterflijk en erkent hij wel het bestaan der Vijf stukken zijn nog naar de titels bekend en
goden, maar ook deze genieten een volmaakte eenige fragmenten nog voorhanden. -- 3) Zoon
rust (cTnpa;ía) en bekommeren zich om het lot van Crito en leerling van Socrates. — 4) Zoon
der wereld noch der menschen. Dit gedeelte zijner van Antiphon uit Athene, insgelijks een leerling
leer is later door Lucretius (z. a.) in een ge- van Socrates. — 5) Van Rhodos, schreef een
dicht de natura rerum breeder uitgewerkt. De thans verloren werk over den landbouw. -- 6,}
wijsbegeerte van Epicurus vond vooral in de stoï- Epig. G n o m i c u s van Byzantium, sterrekundige,
cijnen, die haar al te eenzijdig opvatten, vinnige wiens schriften verloren zijn.
F,pigoni, z. Adrastus.
bestrijders.
Epi g ramma, &-nt'Tpaµµa, is naar oorsprong
Ipieydes, 'Et/i, 1) atheensch demagoog,
mededinger ' van Themistocles (FLUT . THEM. 6.). — en beteekenis een opschrift in versmaat op een ge2) Een te Carthago geboren burger van Syracuse, wijd geschenk, een grafteeken, een kunstwerk, om
werd te gelijk met Hippocrates naar Syracuse tot aan het oog van den beschouwer het doel kenHieronymus gezonden om de carthaagsche belan- baar te maken van het bewuste voorwerp, tevens
gen aldaar te behartigen, 215 v. C. Toen na het met vermelding van den schenker en den v ervaar-

daarom geduld en onthouding (rivdyo' xal r;tov).
Over het geheel is echter zijne zedeleer minder
gerigt op een wetenschaplijke behandeling en objective ontwikkeling van grondstellingen, dan op
practische toepassing (&v ^l Xprjast ^rwv #EwprII-t-
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diger. De hoofddeugd van zulk een klein
gedicht was bij alle eenvoudigheid, kortheid
en zinrijkheid. Reeds de oudere dichters
Archilolochus, Sappho en a. hebben in deze
soort van gedichten hunne krachten beproefd;
de eigenlijke grondlegger der epigrammatische
kunst was Simonides van C e o s. Zijne epigrammen, grootendeels voor de gedenkteekens der
gesneuvelden in de perzische oorlogen vervaardigd,
zijn volmaakte modellen van dichterlijk opschrift,
uitstekend zoowel door puntige gedachte als
grootsche eenvoudigheid. Het epigram diende echter niet alleen als opschrift voor bestaande voor
maar men verzon ook dergelijke opschrif--werpn,
ten b. v. voor de graven van dichters en wijsgeeren en voor beroemde kunstwerken, of men koos
belangrijke toestanden des openbaren levens, om
onder een treffend beeld daarvan een algemeene
grondwaarheid te doen uitkomen, of er een lief
miniatuurschilderijtje van te schetsen. Zoo werd
het epigram in een puntdicht of een g e l e g e nh e i d s g e d i c h t herschapen. Deze laatste soort
van epigrammen werden het meest door de AleAandrijnen beoefend, in een tijd waarin de grieksche
poësie hare kracht voor grootere voortbrengselen
verloren had. Evenwel openbaarde de poëtische
zin der Grieken in deze kleine gedichten neg
steeds veel smaak en fijngevoeligheid, veelzijdig
bedrevenheid. De stof was gewoonlijk-heidn
ontleend aan het gebied van letteren en kunst of
nit het bijzondere leven. Deze door de Alexandrijnen beoefende dichtsoort werd in 't vervolg tot
in liet romeinsch en byzantijnsch tijdvak, wel is
waar meestal met weinig geest, maar gewoonlijk
toch niet zonder gelukkig gevolg voortgezet. —
Over eenige epigrammendichI rs verg. A n t h o1 o g i a G r a e c a. — De voor het epigram meest
passende versmaat is het distichon; soms werden
echter ook andere maten gebruikt. Het dialect is
gewoonlijk het ionische, doch ook hiervan werd
raar plaatslijke omstandigheden dikwijls afgeweken.
'Etí xXipo;, z. erfregt, attisch.
E z c X a X w v. Om bij het openvallen van een
ambt door overlijden of afzetting, het terstond weder te doen vervullen, werden in de voorbaat voor
alle ambtenaren, als ook voor de raadsleden,
plaatsv ervangers aangewezen (&xáa2w Lwv Xaxóvrwv
r epo; énc-Myxavvv) die é'mXayóv gis; heetten en terstond bij dergelijke gevallen in de openstaande betrekking invielen.
'E ,u µ a y í roc, een defensief verbond, ter verdediging in geval een der verbonden partijn aangevallen werd, terwijl a'iµµayíx een of- en defensief verbond beteekent. Zoo sluiten de Atheners
met de Corcyraeërs geen symmachie (wa t toús
u: rob; &xlpo x d cníXo'i voµí^scv), ten einde niet,

in geval de Corcyraeërs Corinthe aanvielen, genoodzaakt te zijn met de Corcyraeërs te breken,
doch wel eene epimachie in geval Corcyra of
Athene of een van wederzijdsche bondgenooten
(ßpµuoc) werd aangevallen (Txuc. 1, 44 .).
'E T c e X T rj ;, te Athene, in engeren zin een
ambtenaar, die benoemd werd ter vervulling eener
bepaalde buitengewone taak, en alzoo verschillend
van de regelmatig door keus of het lot benoemde
beambten (ipy cí). Dergelijke buitengewone ambtenaren werden voor een bepaalden tijd aangsteld.
Duurde hun ambt langer dan 30 dagen, dan beschouwde men liet als ipyï^ Overigens kan men
.

beide begrippen niet overal naau ►vkeurig onder
scherpe afscheiding is meer zaak-scheidn,
eener philosophisch-politische beschouwing (zooals
bij Aristoteles, wiens definitiën dan ook niet op
alle gevallen toepaslijk zijn) dan op het gewone
spraakgebruik gegrond. Zoo kunnen b. v. de
pligten van de veldheeren en in sommige opzigten van de ondergeschikten der ambtenaren
^7tc,.,.sXztut genoemd werden, hoewel de eersten
ongetwijfeld tot de ccpXdí behooren, en de laatsten
streng genomen geene & n Xna, maar eene vnrlPsßíu
hebben (verg. ook i p x rl). Wij noemen hier van
sommige &TcµcX1Taí de ÉzeµsXr^Tai Twv cpuXCov (z.
P v gij ), 9cp i j (3wv, die het opzigt hadden over het
gedrag der knapen en jongelingen, xuzoupywv, do
elfm ahnen (z. É v s x u), vZwpíwv (z. X c T o u p-

1a).

Epimenides, 'E qua
- íór1 s, uit Creta, geboren te Phaestus, wonende in Cnosus, tijdgenoot
der zeven wijzen, er ook wel onder gerekend, staat
op de grens van het mythisch -historische tijdvak.
Hij behoort inderdaad tot de overdreven eerdienst
van Zeus en der Cureten, waaraan op Creta een
geheimzinnige priesterwijsheid, een verborgen wonderkracht en heiligheid eigen was, echter was hij
ook niet vreemd aan de zachtere met de muzijk
gepaarde dienst van Apollo. De geschiedenis
zijner geboorte, van zijn leven en dood is met
►wonderbaarlijke sagen en talrijke voortbrengselen
eener theologische mystiek opgesierd; de sage van
zijn jaren langen slaap in de dictacïsche grot, als
ook van zijn hoogen ouderdom, die verscheiden
eeuwen bereikte, duidt hem aan als een lieveling
der goden. In het licht der geschiedenis vertoont
hij zich als xaduprrj ;: hij werd in 't jaar 596 v.
C., reeds als grijsaard, naar Athene geroepen om
het van den ¿yo; KuXwyseov te reinigen. Hij liet
zwarte en witte schapen van den Areopagus
loopen, en waar er zich een neerlegde, daar beval
hij rw po;rjxovTC ht;, een altaar op te rigten.
Eveneens werd Delos door hem gereinigd (PLUT .
SOLON. 12. DIOG. LAëRT 1, 109 en V). - Op zijn
naam gingen verscheiden gedichten door (yp riapoí,
°,caapµoí en a.), het meest bekend daarvan is het
vers in den brief van Paulus aan Titus 1, 12.
Epüinëtheus, z. Prometheus.
'E it c v i x c a, t á, bij de Grieken 1) overwinningsfeest ter eere van een overwinnaar in een der vier
groote feestspelen, bestaande in een feestmaal, df
door den overwinnaar zelven df door diens vrienden
gegeven. -- 2) 'Eircvíxca (7 rµara) zegezangen, ter
eere van den overwinnaar vervaardigd en dikwijls
ook bij den maaltijd gezongen . Zulke &Tcvíica
zijn door Simonides en vooral door Pindarus gemaakt (z. a.).
Epi ne, z. Aesculapius.
Epiphanëa, 'Ernpúvsca, 1) stad in O. Cilicië, een weinig ten N. van Issus en een dagreis
van de amanische poorten, in den zeerooversoorlog door Pompej us met zeeroovers bevolkt.
Cicero (AD F 4M. [5, 4.) maakt van deze plaats
melding bij gelegenheid zijner krijgsondernemingen
in deze streek. De vroegere naam was A e n i ad e s. --2) Stad in Syrië, door de inwoners IIamath geheeten, zooals ook nu nog, op den linkeroever van den Orontes; het was eene oude phoenicische colonie door Antiochus Epiphanes vergroot.
Epipólae, z. Syracusae.
'F itítpocxot, z. erfregt, attisch.
-
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Epirus--Epitadeus.

Epirus, "Hretpo;, (vast land) het westelijke
landschap van Noord-Griekenland, ongeveer 200
[] m. groot, grensde ten W. aan de ambracische
golf, Acarnanië en Aetolië. Ten tijde der Romeinen werd geheel Acarnanië er ook onder gerekend. De ruwe, tot 7000 v. hooge bergen, door
vroegere aardbevingen gespleten, geven aan het
land iets huiveringwekkends; slechts aan de ambracische golf vindt men een groote vlakte, overigens
zijn die maar van geringe uitgestrektheid en inzonderheid de 12-1500 v. hooggelegen vlakte ron
een meer waarvan-domhetgnw.Jai,
geen afwatering te vinden is. De e e r a u n i s c h e
bergketen vormt de grensscheiding tegen het N.
en loopt uit in het voorbergte A c r o c er a u n i u m
(t. Linguetta); in het 0. loopt het woeste P i nd u s gebergte (t. Grammos) in het Z. bij de 8000
V. hoog, waarvan bijzondere deelen heeten Tymphe, Lacmon, Tymphrestus; in het midden bevindt zich de pas van P h e c a (t van -Dugliana),
de hoofdweg tusschen Epirus en Thessalië. Meer
naar binnen bij Dodona liep het T o m a r u s gebergte (Tomaro) en de T by a m u s (Makein) naar
Acarnanië. Rivieren zijn: de Acheron (Mauropotamo) met de acherusische moeras (z. a.), de
T h y a m i s (halamas), de A r ac h t h us (Arta) en
de bovenloop van den A c h e lo u s (Aspropotamo).
De oorspronklijke pelasgische bevolking ontaardde
door aanraking met de Illyriërs meer en meer; zij
was verdeeld in de C h a o n e n (Xáova;) in het N.
W. tot aan Thyamis, de T h e s p r o t i ë r s (O izpwToí) in het Z. 0. langs de kust, do M o l o s s i ë r s
(MoXoaao() binnenwaarts ten N. van de ambracisehe golf. Buitendien worden nog Athamanen,
Hellopers, Cassopeërs, Atintanen en anderen genoemd. Steden in C h a o n i ë: O r i c u m (Ericho),
noordelijke grensstad tegen Illyrië, colchische coIonic met een voortreflijke haven: P a l a e s t e,
waar Caesar in den oorlog tegen Pompejus lande (CAE<s. B. C. 3, 6.), de havensteden Phoenice,
Panormus, Onchesmus; Buthröton (Buthrinto). In
`I'hesprotië: Ephyra en Cichyrus aan den
mond van den Acheron; N i c o pó I i s (Prevesa)
tegenover Actium aan de ambracische golf door
Augustus na de overwinning op Antonius (31 v.
C.) gebouwd, onder Constantijn den G., hoofdstad
van Epirus; Pandosia en Elatria of Elatia

heiligdom was gewijd aan ZeU Aw&wvatos, voor
geschiedden uit den eik, dx ópu 6 , de-speling
priesters heetten XsXXo( of `EXXol. — Daarenboven
werd dikwijls tot Epirus nog gerekend Argo s
A ni p h i 1 o ch i e u m, ten 0. van de ambracische
golf (z. Argos) en A m b r a c i a in het N. der
gelijknamige golf (z. a.).
'E 4*tarlµalveaaat, z. ?,oTtaTaí.

-

'E t i a x o r o t, opzigters, die de Atheners soms
naar de bondgenooten zonden, om hunne aangelegenheden in oogenschouw te nemen en te bewaken.
'ETtandaaal^at, z. huis, grieksch, op het
einde.
' arta rd rat 'rCov ar^µoc(wv 'pywv, beambten
te Athene, die in naam des volks door de afzonderlijke phylen gekozen waren, om voor openbare werker.
zorg te dragen, als gebouwen enz. Tot hen behoorden b. v. de retxo7mtoi, rappototoí, 'rp npo7totof. De gelden voor de bedoelde werken wer
uit de openbare schatkist aangewezen. De-den
betaalmeesters (Taµíat), die ze aan de ambtenaren
uitbetaalden en met hen moesten afrekenen, werden door de stammen gekozen. Ontwijfelbaar
hadden ook deze iitaráTat in zaken tot hunne
ambtsbediening behoorende, de regterlijke llegemonie.

Epistóla. De brieven der Romeinen werden
op houten tafeltjes of plankjes die met was overdekt waren (tabellae, pugillares), of op papyrus
(charta) geschreven. Vervolgens vouwde men het
papier digt of legde de tafeltjes tegen elkaar, bond
er een koord om (obligare), dien men verzegelde
(obsignare) en voegde er dan het adres bij (PLAUT.
BACCH. 4, 4, 64 . CIC. AD ATT. 8, 5.). De aan -

zienlijke Romeine schreven zelden zelve hunno
brieven, maar zij gebruikten daarvoor slaven en
vrijgelatenen, libreril ab epistolis, ad manuun geheeten. De verzending had plaats door loopers
of boden in dienst van bijzondere personen en
heetten tabellarii. Aan het hoofd van den brief
stond gewoonlijk de naam van den afzender die
den ontvanger groet, b. v. M. Tull. sic. C. Jul.
Caesari S. d. (salutein dich). Aan het slot zeido
men gewoonlijk vale of cura ut valeas.
'E ,r t T o X, s ú s, in Sparta een bevelhebber ter
zee, aan den nauarch toegevoegd, ten deele ter
(Liv. 31, 3. 34, 25.). In Molossis: Passäron controle. (Lysander wordt " epistoleus van den
I) o d ö n a (&w&cúv1, iw& 6v) aan den voet van den nauarch Aracus, daar niemand tweemalen nauarch
'.pomarus, waarschijnlijk in de woeste streek aan den mogt zijn, doch ontvangt het opperbevel over de
'uidelijken oever van het meer Pambotis (meer vloot. XEN. HELL. 2, 1, 7.).
Epistróplius, 'Etiarpopoc, 1) zoon van den
van Janina), bij Homerus (IL. 2, 750.) „ het winterachtige" & yz(t spov geheeten. Dodona was Argonaut Iphitus, kleinzoon van Naubolus in
veer beroemd door haar orakel (het oudste van Phocis, voerde met zijn broeder Scheclius de PhoGriekenland), over welks ontstaan de priesters censers naar Troje (Il. 2, 516. 17, 306.). — 2)
van Zeus in het aegyptische 'Thebe vertelden dat Zoon van Evenus werd door Achilles op een togt
twee heilige vrouwen door Phoeniciêrs uit Aegypte tegen Lyrnessus gedood (ir.. 2, 692.). — 3) Aangeroofd werden, waarvan de een naar Libyë, de voerder der Halizonen, bondgenooten der Troja ander aan de Hellenen verkocht werd, en dat alzoo de tien (IL. 2, 856.). — 4) De vader van Amphiorakels te Ammon en Dodona ontstonden. — De mnestus, welke laatste behoorde tot de vele minnaars
Dodonaeërs zelve vertelden, - dat twee wilde dui- die dongen naar de hand der dochter van Clistheven uit het aegyptische Thebe weggevlogen waren, nes uit Sicyon (IIDT . 6, 127.).
Epitádeus, 'Erst talsús, spartaanscli eplioor
de een naar Libye, de ander naar Dodona, dat
deze zich daar op een eik nederzette en met ten tijde van Agesilaus, gaf Bene wet, volgens
menschlijke stem bevolen had daar een orakel te welke het veroorloofd was, ein door schenking of
stichten. Herodotus (2, 52-56) meent dat men bij testament aan een ander naar willekeur zijne
de vrouwen met vogels heeft vergeleken, wegens goederen te vermaken, en waarschijnlijk ook aan
hare vreemde spraak en kleur, en toen zij de dochters het erfregt geschonken werd. Het gepelasgische taal geleerd hadden, zeide men, dat volg hiervan was, dat het grondbezit in handen
zij met menschlijke stem hadden gesproken. Het van weinigen geraakte en inzonderheid van erf

'E%riTat+C^io j 'ß7rcllVVMQí4,
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+dochters, en dat het aantal van grondbezittende
burgers steeds afnam (PLUT. AGIS 5. ARIST. POUT.

van verscheiden goden, b. v. van Hermes (PIND.

2, 6.).

'F e co ß tXía, een boete, bedragende het zesde
gedeelte van het betwiste voorwerp (een obool van
een drachme), die in zekere private regtsgedingen
de klager, zoo hij geen vijfde der stemmen had
verkregen, aan de tegenpartij als schadevergoe.
ding betalen moest. lij de r.'Wrt 'p ? j (z. a.) trof
deze boete den oorspronklijk beklaagde, zoo hij
bij zijne tegenklagt geen vijfde der stemmen voor
zich liad, insgelijks bij de icapaypaprl. Bij welke
aanklagten de epobelie plaats had is twijfelachtig,
daar wij niet met zekerheid weten, wat onder de
^íxat XP Tu,uTtcaí, in welke zij volgens de mededeeling der grammatici toegepast werd, verstaan
moet worden. Dat zij in voogdijzaken plaats had,
weten wij uit Demosthenes; waarschijnlijk was zij
ook in handelszaken gebruiklijk. — In publieke
regtsgedingen had zij geen plaats, behalve waar
naast de boete-schijnlkdepíat(z.)
van 1000 drachmen, daar toch behalve in het belang van den staat deze aanklagt ook ten behoeve
van een privaatpersoon werd ingesteld.
L.poehta,, & toX 7, een rustpunt, een punt van
oponthoud van bijzonder geschiedkundig gewigt, dat
juist daarom het begin vormt eener nieuwe tijdrekening, aera. Dit laatste (eigenlijk meervoud van
aes, vandaar rekeningposten, opgegeven getal in
de rekenkunde) is in de latere latiniteit de van
zulk een tijdpunt af voortloopende tijdkring, b.
v. wereldaera (sedert de schepping der wereld),
Christlijke aera (sedert Christus geboorte). In het
gewone spraakgebruik der geschiedenis beteekent
het echter ook een langere of kortere tijdruimte
even als periode, tijdvak.
Epódos, &7t(h^6y, 1) toe- of nazang, het laatste gedeelte van een lyrisch gedicht, dat na de
strophe en antistroph e gezongen werd. Gedichten
met zulke slotzangen, heetten &tp&xí Zoodanig
zijn de gedichten van Pindarus en vele koorzangen in de grieksche drama's. — 2) Het in een
gedicht na bepaalde tusschenruimten terugkeerend
referein, zoo als bij Theocritus (ID. 1.) en Virgilius (ECL . 8.). Zulke stopverzen heetten ook versus
intercalares of epiphthegrnatici. --- 3) Eene bijzon-

'E t t t a p t o S (Xóyos), d. i. lijkrede, heette in het
bijzonder de redevoering die door een van staats
daartoe uitgenoodigden redenaar gehouden-weg
werd bij de plegtige begrafenis van hen, die in
een roemvollen strijd voor het vaderland gesneuveld waren. Deze openbare vermelding van den
lof der gesneuvelden moest de levenden tot gelijke dapperheid aansporen. Het eerst schijnt
Aristides door de lijkrede op de gesneuvelden bij
Plataeae aan deze plegtigheid Bene gewigtiger,
meer algemeene beteekenis gegeven te hebben, en
de bekwaamste redenaars beschouwden het vervullen dier taak voor iets roemvols. Zoo hield
Pericles de lijkrede op de gesneuvelden bij Samos
en later de door Thueydides in het 2. boek medegedeelde rede op hen, die in de eerste jaren van
den peloponn. oorlog gevallen waren. Allengs
kwam het in zwang, dat niet slechts van staats
zulke redevoeringer. gehouden werden, maar-weg
dat zij in 't algemeen ter vereering van de nage dachtenis van uitstekende mannen werden opgesteld, zoo als wij weten dat er door Gorgias,
Lysias, Isocrates en Demosthenes gemaakt zijn.
In lateren tijd, toen het openbare leven en de
verdiensten jegens den staat geen stof meer kon
aanbieden, putte men dien uit het bijzondere-den
leven van enkele personen. Hieruit is het groote
aantal lofredenen te verklaren, die de oudheid
weet aan te wijzen, en de naauwkeurigheid waarme e de rhetoren die behandelen. Iets dergelijks
zijn de laudationes funebres der Romeinen, die
overeenkomstig hun panegyrisch karakter op verre
na geen zuivere bronnen voor de geschiedenis
zijn. Verg.

CIC. BRUT. 96. DE LEGG. 2, 25.

Epithalamium, z. lyrische poësie, 3.
kol. m.
'E ,t í L t N o -, al wie in het volle bezit is van zijn
burgerregt en met geene soort van atimie besmet
is. Verg. dCTtV.ta, ot L tp oS.
'E it t T p o T í is te Athene de overeenkomst tus schen twee twistende partijen, om de beslissing
hunner zaak aan bijzondere scheidsregters, en niet
aan de openbare diaeteten (z. a.), op te dragen.
Welligt werd hierdoor de bevoegdheid om in hooger beroep te komen, afgesneden.
'E 7z vr p o t s 7 P a P of de klagt tegen
den voogd wegens het slecht besturen van het
vermogen zijns pupils, b. v. wanneer hij het niet
verpacht had (oixov µtaaov is de geijkte uitdruk
hij zich aan openlijk bedrog had-king),ofz
schuldig gemaakt. De openbare aanklagt kon
gedurende de minderjarigheid van den pupil door
iedereen ingesteld worden. Zij was schatbaar en
had in geval van veroordeeling waarschijnlijk steeds
de afzetting van den voogd ten gevolge. Na het
eindigen der voogdij kon de private aanklagt door

OL.

1. 171.).
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dere soort van lyrische gedichten, waarin op een
langer vers een korter volgt, uitgezonderd het
elegisch distichon, zooals Horatius ze in zijne
epoden, naar het voorbeeld van Archilochus, wat
den vorm betreft, gemaakt heeft, hoewel de satirische inhoud van Archilochus niet overal behou-

den is.
Epóna, paardengodin der Romeinen en beschermster der voerlieden, muildierdrijvers en stalknechts; haar beeldtenis stond in stallen. De
naam komt af van equus, door verandering van
de k -klank in den p- klank, zooals Tarquinius =

Tarpinius, Acíxos = lupus, en omgekeerd 't7tnos =
equus.
den pupil tegen den voogd ingesteld worden (De'E 7r w v u µ o t, 1) &t. of dpxiyírat, de oude attimosthenes tegen Aphobus). Zij verjaarde 5 jaren sche stamheroën, naar welke Clisthenes zijne phyna het eindigen der voogdij. -- De ypay en de len benoemde (z. p u k í). — 2) (niet officiele) beolXT1 inerpoTrj; behooren tot de regtspraak van naming der overheden in verschillende staten,
naar wier naam het jaar genoemd werd. Te
den archont. Verg. ook p a a t y.
'E T t' r p o : o s, de voogd van vaderlooze kinde- Athene was het een archont (z'. á p y w v), te Sparta
ren te Athene, die, wanneer daarover geene uiter- een ephoor, later de patronomus, in Argos de
ste wilsbeschikking des vaders (x►úptos) bestond, priesteres van Hera (TIluc. 2, 2. ; & tl Xpußíóos &v
door den archont meestal uit de naaste bloedverpYst TOTS 7tsv LrlxovTa ovoTv omov ru ï'ri tspwN svr),
wanten benoemd werd. — Do uitdrukking &7rírporroy in Boeotië bij den bond de opperste boeotarch,
(beschermer, opzigter) komt ook voor als bijnaam in Creta de xhaµot enz. -- 3) De ttúvuµot (oi
,
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Epopeus—Epos.

Trciuv ikt%twv te Athene, de archonten, in zoo verre
zij dienden ter aanwijzing van de dienstpligtigen,
die uit 42 klassen van ouderdom, van 19 tot 60
jaren, geligt moesten worden. Bij de inschrijving
der epheben werd de archont van dat en het vo
jaar medegeboekt, zoodat de archont in ze--rige
kere mate de inwbuµos elker klasse werd, en dat
deze opgeroepen werd Wet aanwijzing van den
naam van haren &^rwvuµo;. — 4) Een ambtenaar
te Athene in den tijd der keizers.
Epópeus, 'E7twsnvi;, zoon van Poseidon en
van Canáce, broeder (of zoon, PAUS. 2, 1, 1.) van
Aloeus, kwam uit Thessalië naar Sicyon, waar hij
,koning werd. Hij schaakte Antiope (z. A m p h i o n)
uit Thebe of nam haar op hare vlugt op en werd
daarom door haren vader beoorloogd; beiden stierven aan hunne wonden (APOLLOD . 3, 5, 5. PAUS.
2, 6, 1. 2, 11, 1.).

Epoptes, z. E l e u s i n i a, 3. kol. m.
Epóredia, 'Etops&a, stad in císalpijnsch
Gallië (Boven-Italië) aan de Duria, in het land
der Salassiërs aan den weg van Augusta Practoria
(Aosta) naar Ticinum; t. Ivrea. Volgens de uit spraak der sibyllijnsche boeken zonden de Romeinen in 100 v. C. cene colonie daarheen (cie.
BRUT . 6. AD FAM. 11, 20, 23.), later werd het een
municipium.
Eporedórix. Caesar noemt twee adellijke
Aeduërs, die beiden zonder nadere onderscheiding
(lezen naam droegen, waarschijnlijk vader en zoon.
De eerste bevocht de Sequaners reeds voor Caesars tijd en geraakte in 't jaar 52 v. C. in diens
magt, toen Vercingetorix, de gallische veldheer,
zijne landslieden tot den oorlog tegen de Romeinen vereenigd had. De jongere Eporedorix voerde
de ruiterij der Aeduërs aan, die Caesar tegen
Gergovia te hulp kwam (CAES. B. G. 7, 39.).
Toen de aanvoerder van het voetvolk der \ Aeduërs Litavicus, door de valsche berigten van de
vernieling der ruiterij en den dood hues veldheers
door de Romeinen, zijne manschappen zocht over
te halen om tot de verbonden Galliërs onder Ver
te loopen, ontdekte en verijdelde-cingetorxv
Eporedorix dit plan. Doch onmiddellijk daarop viel
Eporedorix met zijn ambtgenoot Viridomarus, onder voorwendsel van den vlugtenden Litavicus te
willen vervolgen, van Caesar af, ruide de Aedu-

ërs op (CAES. B. G. 7, 54 en v.) en vereenigde

zich met Vercingetorix, die tot aanvoerder der
Galliërs gekozen werd, hoewel Eporedorix zelf
hierop gehoopt had. Later echter ontving hij met
Commius en Vergasillaunus het opperbevel over
het leger, dat tot ontzet van Alesia bestemd was
(t. a. p. 7, 76). Na de onderwerping der opgestane Galliërs verdwijnt zijn naam uit de geschiedenis.
Epos. Homerus duidt epische gedichten overal
aan met den naam dotó, terwijl bij hem 97ros, La
7t11 woord, rede, verhaal, geschiedenis te
kennen geeft, in tegenstelling van µg.)ao;, waaraan
tevens het begrip van subjective opvatting en
voorstelling der geschiedenis verbonden is. Eerst
latere schrijvers sedert Pindarus gebruiken Ën1,
om de dichtkunst, inzonderheid de epische, in tegenstelling der lyrische, te kennen te geven. Reeds
de eenvoudige opmerking, dat een zoo volmaakt
epos als dat van Homerus, niet eensklaps en zonder voorgangers onder het volk ontstaan kon,
moet ons overtuigen, dat de epische poësie reeds
voor Homerus zal beoefend zijn. Slechts daar-

uit laat zich bij Homerus onder anderen verklaren
de vastheid en bestemdheid in de voorstellingen
der wereld en der goden, de onveranderlijke epitheta der goden, de korte vermeldingen van hel
heldensagen, zooals Perseus (IL. 14, 320.),-den
der Herculessagen, der Argonauten (OD. 12, 66.),
die door hare behandeling in vroegere gedichten
zoo bekend moeten geweest zijn, dat Homerus
door cene enkele aanstipping de geheele sageureeks
in het geheugen zijner hoorders kon terugroepen.
Even als de grieksche poësie in 't algemeen, zoo
ontstond ook in 't bijzonder het episch gedicht,
waarschijnlijk bij liet zangerige volk der Thraciërs
in Piërië aan den Olympus en den Helicon, van
waar de dienst der muzen, zanggodinnen, zich
over Hellas verbreidde, en wier zangers Eumolpus, Orpheus, Musaeus, Thamyris als de vaders
van alle poësie beschouwd werden. En ofschoon
de poësie dezer mythische zangers voornamelijk als
cene priesterpoësie van mystisch-theologische geest
wordt gekenmerkt, wier voortbrengselen-veroing
in cosmogoniën, orakelspreuken, hymnen en wat
dies racer zij, bestonden, zoo verschijnt toch reeds
Thamyris meer als een episch zanger (IL. 2,
594.), gelijk aan een Phemius en Demodocus.
Deze hymnenpoësie die de godsdienst, het begin
aller poësie, de hand reikte, nam allengs een
episch karakter aan, naardien zij, even als een gedeelte der homerische hymnen, de geschiedenis der
goden, hunne daden en hun lijden vermeldde.
Met deze mythische overleveringen van de goden
en hunne vereering vloeiden allengs geslachts- en
familiesagen van volken en vorsten te zamen om
de stof te leveren voor het ontkiemende epos.
De zangers voor Homerus, die bij feesten en muziekale wedstrijden optraden en aan de hoven der
vorsten de maaltijden door hun gezang vervrolijkten, kozen uit de rijke sagenwereld van den voortijd de een of andere gebeurtenis van geringen omvang ter uitvoeriger behandeling uit, zooals D em o d o c u s bij de Phaeaciërs de liefde van Ares
en Aphrodite, en uit de trojaansche sagenreeks de
twist van Achilles en Ulysses en_ de verovering
van Troje door middel van het houten paard (OD.
8, 74, 266, 499.), Phemius de zanger op Ithaca
voor de vrijers de treurige terugkomst der Achaeërs van Ilium zong (OD. 1, 326.). Zoo werd het
episch gezang zonder twijfel in een groot gedeelte van Griekenland reeds lang voor Homerus
beoefend, doch cene meer dan gewone ontwikkeling verkreeg het bij den ionischen stam, die onder den helderen hemel van Klein-Azië en der
eilanden in geestbeschaving en riet name in de
poësie de overige stammen vooruitstreefde. En
onder dezen stam is het vooral Homerus die
het epos tot den hoogsten trap van ontwikkeling
opvoerde. Aan de oudere zangers ontleende hij
stof en vorm, den zeker reeds voor de hymnen
gebruikten hexameter, alsook een reeds-poësie
naauwkeurig begrensden epischen stijl, welke beiden, door hem nog meer beschaafd, voor alle tijden aan het grieksche epos eigen bleven; toch
was er een wezenlijk onderscheid tusschen hem en
zijne voorgangers, want terwijl deze slechts enkele
feiten uit de heldenwereld in korte zangen behandelden, of ook wel langere reeksen van avonturen
uiterlijk bijeenvoegden, koos hij zich uit den rijk
sagen een enkel onderwerp ter behande--domvan
ling uit en ontwikkelde dit, steeds de eenheid voor
oogen houdende, tot een kunstgewrocht, waarin
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Epos.
de belangrijkste helden van een geheele sagenreeks
optreden. Zoo zijn zijne I l i a s en O d y s s e a
de typen geworden van het H e l d e n e p o s en
strekken in 't algemeen tot maatstaf ter kenschetsing van deze soort van dichtkunst; het eigen
er van is kalme, bedaarde, maar levendige-ardige
voorstelling der objective wereld, welke voor het
heldenepos, het ideale, aan wonderen en groote
daden rijke mythische tijdvak is met zijne goden
en helden (z. Homerus.). Verschillend van het
objective, heroïsche epos van Homerus is het
didactische, zedelijk -godsdienstig epos van den
ongeveer 100 jaren na hem levenden Aeoliër
Hesiodus uit het boeotische Ascra en van zijne
school (z. Hesiodus. Meer overeenkomst met
het homerische epos hadden daarentegen de zoogenaamde C y c l i c i bij de Ioniërs, die, omstreeks
tegen het begin der olympiaden, op homerischen
trant, doch niet met homerische kunst en homerischen geest dichtten en hunne werken op die
wijze aan de Ilias en de Odyssea zochten vast
te knoopen, dat zij gezamenlijk een grooten cyclus vormden. Het ontbrak hunne gedichten aan
ware eenheid, aan homerische uitvoering en ontwikkeling, zij begaven zich op het veld van alle
verklaring en philosophie en weken dikwijls-gorie,
in den mythus van Homerus af. Tot de cyclische
dichters behooren : S t a s i n u s van Cyprus omstreeks 775 v. C., die in de c y p r i s c h e g e d i c ht e n de gebeurtenissen van de bruiloft van Peleus
tot aan den aanvang der Ilias verhaalde; A r c t in u s van Milete in denzelfden tijd maakte een
epos, welks eerste gedeelte, A e t h i o p i s, zich onmniddellijk aan het einde van de Ilias aansluitende,
den togt en den dood van den aetliiopischen vorst
?%'Iemnon, den dood van Achilles en den strijd on
zijne wapenrusting tusschen Ajax en Ulysses behandelde, terwijl het tweede gedeelte de v e r.woesting van Troje ('I?;íou r p t5) behelsde.
14 es c h es van Mitylene, omstreeks 708 v. C. ver
aanvulling van-vardigek1nIas,tr
de groote, de gebeurtenissen voor den val van Troje
en de verwoesting zelve behandelende. Tusschen de
gedichten van Arctinus en Lesches en de Odyssea
komen de No s t o i (terugvaarten der helden van
Troje) van A g i a s uit Troezen; een vervolg van

de Odyssea was de Telegonia van Eugamm o n van Cyrene, omstreeks 570 v. C., waarin de
geschiedenis van Ulysses van zijn terugkomst tot
aan zijn dood vermeld wordt. Verder was er
nog eene cyclische 0edipodea, Theb als, Epigonen, Alemaeonis enz. .Van de cyclische
dichters af, sedert welken tijd de bespiegeling bij
de Grieken een begin nam en de lyrische en later de dramatische poësie zich ontwikkelde, treedt
het epos, welks karakter objective beschouwingswij ze is, op den achtergro d en geraakt uit den
smaak. Wat bij Homerus het natuurlijke uitvloeisel
is van een scheppend vernuft, was allengs een
vast rigtsnoer geworden, dat men met angstvallige
naauwgezetheid moest trachten na te volgen, terwijl
de levendige schildering en de door de verbeelding
bezielde kunst verdrongen werden door de nuchtere voorstelling van den stof der mythen en der
geschiedenis. Zoo werd langzamerhand in een
tijd van overgang en gisting, waarin P i s a n d e r
van Camirus, omstreeks 648 v. C. (Heraclea,
' IXíov tF-pats), X e n o p h a n e s van Colophon, geboren in 623 of 568 v. C. (K Tírcç KoXoc,dvo;),

P a n y a s i s van Halicarnassus, omstreeks 468 v.

C. (Heraclea), zongen, de kiem gelegd voor het

historische epos, dat door Choerilus van
Samos omstreeks 404 v. C. door zijne Perseïs
(geschiedenis der perzische oorlogen) vertegen woordigd wordt, alsook voor het geleerde heroïsehe kunstepos van Antimachus van Colophon (z. a.) een tijdgenoot van Choerilus, die door
verscheiden anderen in het alexandrijnsche tijdvak
gevolgd werd, doch waarvan de meesten echter onder
geringeren omvang ter behandeling-werpnva
kozen. Wij noemen van de Alexandrijnen Callim a c h u s (z. a.), R h i a n u s van Benn op Creta,

van 275-195 v. C. (`.HpcíxXzta,'Aycthel, lsaar^vtaxú),
Euphorion (z. a.). Apollonius Rhodius
(z. a.) zocht, in afwijking van zijne tijdgenooten,
tot de eenvoudigheid van Homerus terug te keeren, zonder evenwel zijn doel te bereiken. Ongeveer in de 5. eeuw na C. kwam er in de epische
poësie door de beoefening der sophistiek nog eens
voor een korten tijd cene flaanwe herleving door
het zoogenaamde mythographische epos.
Tot dit tijdvak behooren Quintus (Kówro;)
S m yr n a e us (Calaber geheeten, dewijl een handschrift van zijn gedicht in de 15. eeuw in Cala
gevonden werd), in zijn epos s' "Op.i pov,-brië
een geesteloos navolger van Homerus, verder
N o n n u s uit Panopolis in Aegypte, die in zijne
jeugd als heiden een epos Baajaptxc of tovuetux'í
(de togten van Dionysus) en later als Christen
cene epische metaphrase van liet evangelie van
Johannes dichtte. Beiden zijn bewaard. Hij is
de eigenaardigste dichter van zijn tijd, nieuw door
een bijzondere behandeling van den hexameter, door
een ongewonen, rhetorisch -hartstogtelijken stijl,
overspannen verbeelding en overdreven gevoel,
eigenschappen, die in het toenmalig ontzenuwd
tijdvak wel een tijd lang eenigen opgang konden
maken, maar toch geheel in strijd zijn met het
ware karakter van het epos. Waarschijnlijk behooren tot het begin der 6. eeuw T r y p h i o d o rus,
die cene 'IXíou axwaty, C o 1 u t h u s, die cene
vri ; 22 p7tapi schreef (beiden zijn behouden), en M us a e u s wiens klein epos Ta xa&' `Hp 'o xul Mavópov
het beste is uit het tijdvak der keizers. J o li.
'1' z e t z e s, geleerd maar smakeloos taalkenner uit
Coìistantinopel, besluit in de 12. eeuw met zijne

Iliaca het epos der Grieken. — Naast het mythisehe of heroïsche epos dat zich aan Homerus aan
welks geschiedenis wij tot hiertoe hebben-sluit,en
nagegaan, beweegt zich liet zoogenaamde d i d ac t i s c h e epos der Helonen, cene voortzetting van
de poësie van Hesiodus. Tot deze klasse behooren de philosophische leerdichten van X e n o p h an e s (;zpi cptazw^), P a rm e n i d e s van Elea, geboren 516 v. C. (ira`1 c vazw7), E m p e do e le s van

Agrigentum, omstreeks 444 v. C. (p' ty.a en a.)
en liet alexandrijnsche leerdicht, in welke beide
soorten de poësie aan den inhoud ondergeschikt
is. Van de alexandrijnsche dichters dezer soort
melden wij: A r a t u s van Soli (z. a.) en N i c a nd e r van Colophon, omstreeks 150 v. C., van wien
nog (erlptay.7 (middelen tegen den beet van ver
slangen) en 'AAsstp pµaxu (middelen tegen-gifte
vergiftige spijzen) over zijn. In den lateren rom.
tijd bleef men dit droog, onpoëtisch leerdicht in
geneeskunst, astronomie, geographie en andere
practische vakken bij voortduring beoefenen, tot
aan den tijd der Byzantijnen. — De alexandrijn
geleerden namen in den canon der epische-sche
dichters als de voortreflijksten op: Homeruw,
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Eppius--Equitatus.
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Hesiodus, Pisander, Panyasis, Antima

-chus.

Eppius, M., aanhanger van Pompejus in 49
V. C., vocht na diens dood in Africa onder Scipio
en onder Sextus Pompejus (cle. AD ATT. 8, 1 1.).
Na den slag bij Thapsus werd hij door Caesar in
genade aangenomen (B . AFR . 89.).
Eprius 11lareellus leefde ten tijde van
Nero en muntte uit door welsprekendheid. Geboren te Capua, bekleedde hij reeds vroeg hooge
betrekkingen, werd praetor, drie malen consul
(SUET. CLAUD. 29. TAC. ANN. 12, 4. ) onder Claudius en Nero en was onder den laatste stadhouder in Voor-Azië, waar hij zich echter door afpersingen gehaat maakte. Later speelde hij de
lage rol van verklikker, vooral tegen de edele
Thrasea; ook nog onder de volgende keizers moest
hij vele aanklagten hierover verduren, vooral van
den schoonzoon van Thrasea, Helvidius Priscus
(TAC. ANN. 16, 33. HIST. 4, 6-10.) . Eprius wist
zich echter de gunst van Vespasianus te verwerven, waardoor hij zich tegen alle beschuldigingen
beveiligde (TAC. DE OR. 8.). Toen later Bene
door hem tegen Vespasianus aangestookte zamen zwering ontdekt werd, verijdelde hij zijne teregtstelling slechts door een zelfmoord in 79 n. C.
Epúlae, Epiilum, bij de Romeinen de
plegtige, openbare maaltijden bij godsdienstfeesten,
tempelinwijdingen, ambtsaanvaardingen (vooral
priesterlijke), zegepralen, begrafenissen enz. (Epulae sacrff'cales, funebres enz.). Inzonderheid werden zulke maaltijden epulae genoemd, zoo zij
met spelen vergezeld gingen, terwijl die bij het
aanvaarden van een ambt of het inwijden van
tempels ook coenae heetten. Het epuluna lud o r urn causa werd bij de spelen in den circus
door de aedilen aan het volk gegeven (LIv. 31, 4.
33, 42.) ; de rijke, aanzienlijke Romeinen spreidden
bij zulke smulpartijen een ongehoorde, steeds toenemende pracht ten toon; vandaar werden de
coenae Pontificum en vooral de epulae Sa1 i a r e s om haar weelde tot een spreekwoord
(HOR. OD. 2, 14, 25. 1, 37, 2. CIC. AD ATT. 5, 9).

Daar zij oorspronklijk een uitvloeisel waren van
godsdienstige feestvieringen, was hare verzorging
en inrigting in ouden tijd aan de pontifices opgedragen; doch sedert 198 v. C. werden daartoe
triumviri epulones aangesteld (LIV. 33, 42. CIC. DE
OR. 3, 19, 73.). Over hunne werkzaamheden en
voorregten, z. cic . HARUSP . 10. Later werd hun
getal op 7, ten tijde van Caesar tot 10 gebragt.
Epulónes, z. epulae.
Equina, z. Mars onder Ares.
Equitátus. Bij de oudste volken vindt men
in plaats van ruiterij ten deele strijdwagens. Slechts
de Perzen, als oorspronklijk een nomadenstam,
beschouwden de ruiterij als de kern huns legers,
zoo als dit ook bij de latere Parthen het geval was.
Ook in het heroïsche tijdvak der Grieken treft
men geene ruiterij aan; evenwel zijn de Thessaliërs reeds vroeg als een ruitervolk beroemd (HDT.
7, 173, 196.). Zelfs de zoogenaamde ridders
(i^rsS bij de Spartanen, een korps van 300 man
(HDT . 8, 124. DION . HALL . 2, 13.) en de lijfwacht
der koningen, vochten ten minste steeds te voet,
ook de Sciriten, in het N. 0. van Laconië, leverden als • een bijzonder contingent geene ruiterij,
zoo als men ten onregte uit Xenophon (cnR. 4, 2,
1.) heeft opgemaakt, maar voetvolk (THUG. 5, 67.
XEN. HELL . 5, 4, 52 en v.).

Eerst in

den

pelo

-

ponnesischen oorlog wordt de oprigting van cene
afdeeling ruiterij als iets ongewoons vermeld (XEN.
HELL. 4, 5, 11. DE R. L . 11, 2.); deze bleef ook later onbeduidend, toen bij elke mora van hopliten
ook Bene mora ruiterij onder het bevel van een
hipparmost behoorde (XEN. HELL . 6, 4, 10 en v.).
Een weinig beter was de ruiterij bij de Atheners
ingerigt, die reeds terstond na de perzische oorlogen aanvingen 300, later 600 ruiters uit te rusten
en bij het begin van den peloponnesischen oorlog
dit getal tot 1200 vermeerderden (THOU . 2, 13.),
waarvan er 200 met den boog gewapend waren
(ii toTo^6tm) . Er werd in den slag zeer zelden
en weinig gebruik van gemaakt, zij deed geen
charge op gesloten voetvolk, en het gewigt
van den schok zoo als tegenwoordig kende
men niet; hun aanval was slechts gerigt op ruiterij of op vlugtend voetvolk. Hunne standplaats
in den slag is op de beide vleugels, weshalve er
ook twee hipparchen waren. — Bij de Boeotiërs
ontmoeten wij Bene vermenging van ruiterij en
ligte troepen (l^µnr tot), wat ook germaansch gebruik was. -- Philippus en Alexander van Macedonië begrepen beter het nut van ruiterij, weshalve
de eerste opzetlijk betrekkingen met Thessalië
aanknoopte en van daar niet alleen betere paarden invoerde, maar ook de verschillende stammen
uitlokte om bij hem in dienst te treden. Zij vormden liet korps der s a r i s s o p h o r e n, ligte ruiterij,
ongeveer 1000 man sterk. De zware ruiterij, bij
de 3000 man, bestond uit Macedoniërs en was
verdeeld (waarschijnlijk) in 15 ilen, de sarissophoren in 8. Eene afzonderlijke 16. ile vormde de
koninklijke ruitergarde als A g e m a (z. a). Alexander vermeerderde zijne ruiterij behalve door de
thessalische, ook nog door de grieksche bondgenooten ruiterij (DIOD . 17, 57.). Over 't algemeen had
hij na de vernieling van het perzische rijk een
grooter aantal ruiterij noodig ter krachtdadige ver
vele voortvlugtige, maar toch nog-volginade
aanhoudend weerstand biedende volkstammen. Om
de vlugheid van beweging te bevorderen, verdeelde hij de ilen in twee lochen en de geheele
ruiterij in twee chiliarchiën, hoewel dit alles, even
als nog andere latere veranderingen in de inrigting der ruiterij slechts voorbijgaande was. -- Bij
de Romeinen treft men terstond met het voetvolk
ook ruiterij aan. Reeds onder Romulus behoor

leger equit es (z. a.) of c e l e r e s (z. a.),-dentoh
300 ruiters in 3 centuriën. Wat deze ruiterij in
den beginne ook tot de beslissing van den strijd
moge hebben bijgedragen, later berustte de kracht
van het leger uitsluitend op het voetvolk (legioen).
Wat de Romeinen behalve hun eigen manschappen
aan ruiterij behoefden, moesten de bondgenooten (in
dubbel aantal) leveren. Hun standplaats in den slag
was insgelijks op de vleugels, vandaar equites alarii
(ruiterij der bondgenooten), onderscheiden van equites legionarii (rom. ruiterij). Over de uitrusting der
romeinsche ruiterij, verg. arm a. Opmerking verdienen nog de equites c a t a p h r a c t i, ook l o r i c a t i (TAC.
RIST . 1, 79.), die benevens hunne paarden van top tot
teen met een schubbenpantser van blik op een leeren
of linnen onderlaag bedekt waren. Over de onderafdeelingen en bevelhebbers, verg. d e c u r i a en
dux, 2. kol. Allengs begon men met de ruiterij
afgezonderd van de legioenen te manoeuvreren, onder anderen reeds in den jugurthijnschen oorlog
(SAL . JUG. 55, 99.). Vandaar ook het verschijnsei, dat de Romeinen zelve geene ruiterij nicer

.
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Equites.
leverden, zooals ten minste in den oorlog van Caesar het geval was (I3. G. 1, 42. 2, 11, 27.). Na
Augustus waren er alae quingenariae en m i1 i a r i a e, terwijl men reeds sedert Marius onder
alae niet meer de gezamenlijke manschap der socii
(Liv. 23, 45. 25, 21. POL. 6, 26.), maar slechts de
ruiterij verstond (GELL. 16, 4. cie. OFF. 2, 13, 45.).
De alae quingen. waren verdeeld in 16 (verg. TAC.
]IST. 2, 14.) de miliar. in 24 termen, en stonden
onder praef ecti alarum met rang van tribunen,
waarin Claudius evenwel eenige verandering maakte (SUET. CLAUD. 25.). Hunne uitrusting bestond
in 't algemeen volgens Josephus (B. JUD. 3, 5, 5.)
in een zwaard aan de regterzijde, een lange werp schicht of spies, hasta, (TAC. ANN. 14, 37.), koker
met 3 lange pijlen, een borstharnas en helm. Ook
de vereeniging van ruiterij en voetvolk had onder
Vespasianus plaats, nadat reeds Caesar dit germaansch gebruik in zoover had ingevoerd, dat de
antesignani naast en tusschen de ruiterij vochten
(CAES. B. C. 3, 75, 84.), terwijl door Tacitus (ANN. 2,
16.) insgelijks van Bene vereeniging van ligt voetvolk
met ruiterij met bogen gewapend, in het leger van
Germanicus gesproken wordt. Vespasianus vormde zoogenaamde cohortes e q u e s t r e s uit 120
ruiters en 600 man voetvolk, allen ligt gewapend
(JOS. B. JUD. 3, 4, 2.). Later waren er cohortes
quingenariae en miliariae (120 ruiters en 380
man te voet, of 240 ruiters en 760 te voet). Se-

ridder te worden, vcrmoedlijk vier malen hooger
dan de census der 1. klasse. Allen echter, welke
tot de 18 centnriën behoorden en die in 't eerst

door de curiën, later door de consuls en censors

(alle 5 jaren bij den census) benoemd en in het
album opgeschreven werden, ontvingen van den
staat een equus pu blicus, d. i. geld voor liet
aankoopen van een oorlogspaard, aes e q u e s t r e
geheeten, ten bedrage van 10000 asses, benevens
een bijdrage tot onderhoud van het paard, welke
aes h o r d e a r i u m heette en 2000 asses bedroeg
(z. aes). Deze sommen zijn echter niet de oudste
en oorspronklijke, maar zijn uit een tijd dat de
waarde van het geld aanmerklijk was verminderd.
Nam de ridder vrijwillig zijn ontslag of werd hij
afgezet (in welk geval de censor zeide: vende.
equum) dan gaf hij het geld in den regel terug.
Zoolang hij echter zijn equus had, stemde hij in
de 18 riddercenturiën, en ook kon hij het paard
behouden, nadat zijn diensttijd om was, ja zelfs
zoo hij lid van den senaat was geworden, totdat
een door Cicero (DE REP. 4, 2.) vermeld plebisciturn bepaalde, dat de eques bij zijne zittingneming
in den senaat den equus publicus teruggeven moest
en dien ten gevolge ook niet meer in de ridder centuriën stemmen mogt. — Sedert 403 v. C.
ontstond er een nieuwe ridderschap, door dat zich
bij het beleg van Veji vele jongelieden van den
riddercensus als vrijwillige equites aanmeldden en
dert Hadrianus beteekent v e x i l l a t i o n e s e q u i- op eigen kosten te paard dienen wilden. I)e setu in hetzelfde, wat vroeger alae, en was de dienst naat nam het aanbod aan, en nu had men bene
van ruiters als equites auxiliarii even eervol, als
eigenlijke staatsridders equo publico ook-vensd
die der legioensoldaten. Ook was de uitrusting cene bijzondere cavallerie van jonge, vermogende
der ruiterij geheel overeenkomstig met die van het lieden, die noch den equus publicus, noch den
zwaar gewapende voetvolk.
rang, noch het steniregt in de 18 centuriën beEquites hadden in verschillende tijden ver- zaten. -- II. tijdperk. De ridders, als een blij
schillende beteekenis, weshalve men hierbij ver (ordo equester) tusschen-vendsta burg
scheiden tijdperken moet onderscheiden. I. tij d- den senaat en het volk in staande, werden door
p e r k. Van Romulus tot op de Gracchen waren de lex judiciaria van C. Sempronius Gracchus
equites een gedeelte van het romeinsche leger, en 123 v. C. in het leven geroepen. Deze bepaalde
hadden alzoo slechts een zuiver krijgskundige be- dat allen, die den riddercensus (400000 sest.) en
teekenis en wisselden dus steeds af, want hij wiens een zekeren ouderdom bezaten, tot het regtersdiensttijd verstreken was, trad af en hield op ambt verkiesbaar zouden zijn. Deze in de wet
eques te zijn. Romulus stelde deze legerafdeeling aangeduide burgers bezetten nu regtersplaatsen en
in, door uit elk der 3 oorspronklijke tribus, de heetten judices. Spoedig echter begon men alle
Batanes, Tities, Luceres, 100 equites te kiezen, in burgers met een vermogen van 400000 sest., die
dier voege dat elk der 30 curiën 10 equites lever- een regtersplaats vervuld hadden, ridders te floede. Elk honderdtal vormde cene centurie en men, ofschoon het niets dan een titel was. De
droeg den naam der tribus die zij vertegen- openbare pachters van den staat, als de rijkste
woordigde, elke 30 vormden cene turma, en elke burgers zijnde, vormden de kern van dezen nieutien hadden een decurio. Gezamenlijk stonden wen stand (z. p u b l i c a n i), en tusschen hen en
zij onder den tribunos celeruni (z. a.). Celeres de senaatspartij ontwikkelde zich een levendige
is geheel hetzelfde als equites, men moet geenszins strijd, die tot op Augustus voortduurde. Met
onder celeres een van de equites onderscheiden diens alleenheerschappij hield de geest van uit
lijfwacht verstaan, die volstrekt niet bestond. Bij
hoewel Augustus alle burgers met-sluitngop,e
deze 300 door Romulus ingestelde ridders voegde 400000 sest. als ridders erkende en de erflijkheid
Tullas Hostilius uit de vroegere bewoners van van den stand invoerde, had deze klasse toch alle
Alba, die naar Rome moesten verhuizen, nog 300 aanzien verloren en ging met rassche, schreden
ridders in 10 turmen (üv. 1, 30.), doch maakte haar einde te gemoet. Het regtersambt was verin het aantal centuriën geene verandering. Tar- loren, insgelijks de staatsverpachtingen, de gouden
quinius Priscus verdubbelde weder het aantal ring, het ridderlijke onderscheidingsteek.en (z. anequites, zoodat er nu 1200 ridders waren (400 n u l u s), ging ook op de andere burgers over,
Ramnes, namelijk 200 prioress 200 posteriores enz) en de naaln eques hield eindelijk geheel op, zoo(LIV. 1, 36. CIC. DE REP. 2, 20.). Uit deze 1200
dat alleen zij equites heetten, die den equus publiequites maakte Servi us Tullius waarschijnlijk 6 cus hadden en in de oude ruiterturmen plaats
centuriën (z. sex s uff r a g i a) en voegde daarbij namen. Om den stand te verhefen, stelde Au12 centuriën, nieuwe of plebejische ridders, met gustus afzonderlijke rangen onder hen in, daar hij
2400 man, in 't eheel alzoo 3000, bij welk ge- de equites, die den senatorischen census hadden,
tal het langen tijd gebleven is. Sedert Servius e(Juites illustres noemde en nog andere voorregteri.
Tullius werd er een zekere census vcrcisciit, on] schonk; doch de anderen leden daardoor nog
,
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neer. In de krijgsdienst beduidden zij buitendien
reeds sedert lang niets meer, en sedert Scipio in
den 2. punischen oorlog vele hulptroepen te paard
had geworven, kwam dit meer en meer in zwang,
en romeinsche ruiters verdwenen geheel uit de
rom. legers. De zoogenaamde equites waren kapitalisten, staatspachters of dienden tevens als offieieren. Inzonderheid werden sedert Augustus de
equites equo publico tot hoogere rangen in
de dienst geroepen. Uit hen kozen de keizers
hunne amici, comites, raadslieden, hoogere ambte
naren, stadhouders, praefecti van verschillenden
aard enz. Ook schonk de keizer den titel eques
equo publico (want een equus publicus werd in 't
geheel niet meer gegeven) ter belooning aan uit
officieren. De 6 ridderturmen (welken-gedin
naam zij aangenomen hadden, toen de naam centuriae door het ophouden der comitia zijne waarde
verloren had) die onder seviri en den princeps
juventutis stonden, waren als vereeniging van geen 1
beteekenis. Soms echter verzamelden zij zich 1
zoowel tot het verrigtén van oude sacra als voor
de r e c o g n i t i o, die de censor van oudsher alle
5 jaren bij den census gehouden had, in dier
voege, dat ieder afzonderlijk voor den censor ver
om hier onderzocht en goedgekeurd te-schen,
worden (met de woorden : traduc equuni) of afgekeurd en uitgesloten (met de woorden : vende
equum). Augustus beval eene jaarlijksch recoynitio
en verbond haar met de overoude t r a n s v e c t i o.
Deze plegtigheid die op de Idus van Julij moest
gehouden worden, bestond in een optogt der feestelijk getooide ridders van den tempel van Mars
of Honos over het forum naar het capitool. Ook
op de geboortedagen der keizers, bij de keus van
een patroon of bij andere onbeduidende gelegen
verzamelde zich het riddercorps. De on--hedn,
derscheidingsteekenen der ridders waren : 1) trabea
(z. a.), 2) angustus clavus aan de tunica, z. t u n i c a,
onder k l e e d i n g, 4. kol., 3) annulus aureus, z.
annulus, 4) een afgezonderde plaats in het theater sedert de lex Roscia theatralis of cle zoogenaamde quatuordecim sedes. -- III. tijdperk. Toen
Constantijn den zetel der regering naar Byzantium
liad overgebragt, vervielen de ridderturmen te
Rome tot een stedelijke riddercorporatie, die in
rang tusschen den senaat en de broederschappen
in stond. Zij genoten nog eenige voorregten en
werden door sommige keizers begunstigd. Eindelijk sluimerde de instelling geheel in.
Fquuléus, het folterpaard, een werktuig dat
uit een dwarsbalk met 4 pooten bestond en daar
gelijkheid had met een paard. Die de-dorenig
foltering ondergaan moest werd boven op den
balk gezet, gelegd of gehangen en met touwen,
die aan handen en voeten bevestigd waren, uitgerekt, z. tormenta.
Equus, 1) als voortbrengsel van de natuur door
de ouden niet alleen als een nuttig, maar ook als een
bijzonder edel dier hoog gewaardeerd; het wordt
daarom door dichters zelfs in vergelijkingen gebruikt,
die op menschen betrekking hebben (z . SOPH . EL. 25
en v.). Wegens zijne snelheid laten de dichters het
van de winden afstammen, en wegens zijne geheele
voortreflijkheid is het dikwijls uit godenpaarden
gesproten of door goden zelve opgevoed. Als
een wezenlijk middel om het onderling verkeer te
bevorderen wordt het met een schip vergeleken
en dit laatste het paard der zee genoemd. Van-

daar misschien (le sage, die zijne schepping aan

Poseidon ("Ito^, equesler) tocscliríjft : 't is echter
mooglijk dat de Grieken het over zee van de
Phoeniciërs ontvingen. Argos en Thessalië waren
beroemd doors paardenteelt, buitendien Cyrene in
Africa en Sicilië; de Romeinen kregen hunne oor
uit Gallië (TAC. ANN . 2, 5.). De-logsparden
fraaiste, waren de witte, die daarom bij zegepralen gebruikt werden, z. Lev. 5, 23. -- 2) De r ijk u n s t was al vroeg een voorwerp van bijzondere oefenin;, waarvan men den oorsprong zelfs op mythisehe wijze verklaart (viRG . G. 3, 115 en v.) en
waarover Xenophon een werkje schreef tipi it.:txrj;. Voor buitengewoon vurige dieren gebruikte
men een gebit met ijzeren punten of tanden
(frena lupata, HOR. OD. 1, 8, 6. OvID. TRIST. 4, by
3.). Zadels, anders clitellae, stijgbeugels (later
stapiae) en hoefijzers kenden de ouden niet, hoewel men tot het laatste reeds heeft willen besluiten
uit de homerische uitdrukking yuXx6Tovy, de soleae
ferreae bij de latere Romeinen werden ten minste
met nagels bevestigd. Wel had men dekken op
i
de paarden (equi constrati, LIV. 21, 54. z. e pc l-p i a), hoewel niet altijd (bij de Germanen waren
zij veracht, CAES . B. G. 4, 2.). De jeugd oefende
zich op het marsveld op houten paarden in het
vlug opstijgen, ook bediende men zich daarbij van
de lans, of een slaaf, of een kleinen bok, op den
openbare weg ook van de daar langs staande steen

-ne.—3)Zstrbldn
Equns Tutucus of _Equum Tuticum, een
klein stadje tier Eiirpiners in het Z. van Samnium, inzonderheid beroemd dewijl Horatius (sAT .
1, r,, 87.) het verzwijgt, doch volgens den scholiast het bedoelt oppidulo, quod verse dicere non est.
:

Evenwel komt de ligging van het plaatsje (cie.
Al)

ATT .

6, 1.) met de

reisroute van Horatius niet

overeen, en ook zou de naam, gescheiden, in een
hexameter niet onmooglijk zijn.
Ji r, ?U p, zoon van Armenios, een Pamnphy liër,
die, in een slag gesneuveld, 10 dagen lang onbegraven li ;gen bleef, en toen op den brandstapel
herleefde, en vertelde wat hij in de onderwereld
gezien had . Dikwijls haalde men zijne geschiedcnis aan als een bewijs voor de onsterflijkheid der

ziel (PLAT. DE REP. 10, p. 614 B. CIC. DE REP. 6,
3, 3. 6, 6. 7, 7.).

Erae, "Epic, kleine stad met een versterkte
haven in Ionië, ten N. van Teos.
Erina, "Eoavei, 1) stad in Messenië in de
nabijheid van kaap Cyparissium. — 2) Hoofd
aan den voet van den-platsderEuhoci
Amduus, door Cicero (AD FAM. 15, 4.) vermeld
bij gelegenheid van zijne krijgsondernemingen al-

daar.
"E p a v o t, vereenigingen te Athene tot verschillende einden, 1) om op bepaalde tijden op gemeenschaplijke kosten maaltijd te houden (ook de
bijdrage heet oavoy). De medeleden heetten
&pa `iC6tat, de voorzitter &puvdpXri;. -- 2) Vereeni-

gingen, slechts voor een bepaalden tijd gesloten,
ter wederzijdsche ondersteuning bij ongelukken
(de bijdrage : pavo;, siscpopcí, ?opa, de bijdrage
opvragen, wat in den regel de behoeftige zelf
deed : pavov aiTtty, au»Xéyuv, auXAyt i}ac, & avíECv
Tnc Trt, haar uitbetalen : thr^ po5v, sievzpttiv, &paví^ttv rtví). De ontvanger nam daarmede de ver
wederdienst op zich, als ook tot te--pligtno
rugbetaling in termijnen, wanneer hij in betere
omstandigheden gekomen was. De onderlinge
verpligtingen tusschen de i fvzvot waren door afzon -

E r asinides --Ereclltheus.
derlijke wetten geregeld (vu.oe de daaruit
geboren regtsvorderingen heetten ¿(x« ipavtxoú
(b. v. wanneer een medelid van de eerste soort
weigerde zijne bijdrage te leveren, of bij de tweede, zoo iemand, hoewel hij daartoe in staat was,
een pX % i &p vov niet terug betaalde). De
gedingen moesten binnen eene maand afgeloopen
zijn éµ .i oc (z. a.). Regters van instructie : waar
-schijnlkdetmo.
Erasin«ïes, 'Epaatv1 v5, 1) atheensch veldheer, die in 't jaar 406 v. C. na den gewonnen
zeeslag bij de Arginusen met .5 zijner ambtgenooten wegens verzuimde begrafenis der dooden en
redding der drenkelingen in den kerker geworpen
en op onwettige wijze ter dood werd veroordeeld.
De demagoog Archodamus had hem eerst aangeklaagd wegens het verduisteren van staatsgelden
en van pligtverzaking gedurende zijn bevelhebber
. HELL . 1, 5, 16.). -- 2) Veldheer der-schap(XEN
Corinthiërs, die den Syracusers bij den aanval
der Atheners in den peloponnesischen oorlog te
hulp kwam (THUG . 7, 7.).
1rasinus, z. Argos, 2. kol. o.
FrasistrItus, ' Epaa( rpaeo;, 1) zoon van
Phaeax en waarschijnlijk dezelfde, die onder de
-

341

en critische kunst, vooral aan de historische oud
benevens aan de zich meer en meer-heidkun,
ontwikkelende stellige wetenschappen. Hij liet een
groot aantal werken na die op wiskunde, wijsbegeerte, letterkundige geschiedenis (reps TYja d pxa(a;
vwµwóía;) en tijdrekenkunde betrekking hebben,
en zich tevens door zuiverheid van taal onder
Zijn hoofdwerken waren de 3 boeken-scheidn.
I'swTpaytxc of I'Ew 'pc«poúµ^va, waarin hij het eer
voorbeeld gaf van eene wetenschaplijke behan--ste
deling der aardrijkskunde. Het eerste boek bevatte
eene critiek der bronnen, vooral van de poëtische
berigten en van de natuurkundige aardrijkskunde,
het tweede de wiskundige aardrijkskunde, steunende
op eene bepaalde afmeting in graden, het derde
de plaatsbeschrijving. Het werk is slechts bekend
uit het gebruik dat lateren er van gemaakt hebben, vooral uit liet uittreksel van Strabo. Bewaard gebleven op naam van Er atosthenes zijn
slechts de K7 raartptau,of, een drooge optelling
van 475 sterren in 44 sterrebeelden niet de opgave der daartoe behoorende mythen; zeker een
veel later knutselwerk, waarschijnlijk eene grieksche
bewerking van Hygini Poeticen Astronomicon, hetwelk een uittreksel is van de poëtische beschrij-

30 tyrannen te Athene genoemd wordt (THrJC. 5, ving des hemelgewelfs (`Epi.i;) van Eratosthenes.
4. XEN . HELL . 2, 3, 2.). — 2) Beroemd arts uit
Lrèbus, z. Chaos en onderwereld.

Iulis op Ceos, was omstreeks 304 v. C. lijfarts
van Seleucus N icator. Aan hem heeft de genees
vorderingen te danken in de anato--kundegrot
mie, d aar hij het bijna zoo ver bragt dat hij den
omloop des bloeds ontdekte. Zijn leerling, E r as i s t r a t é r geheeten, stichtte een eigen school.
Erato, 'Epaßúh, z. Mus ae.
Eratosthénes, ' po}i;, 1) een der 30
tyrannen en aanhanger van den zachtaardiger
Theramenes, bleef bij de vlugt der 30 naarE leusis, met Phaedo te Athene achter, beschermd door
het decreet der amnestie. Evenwel werd hij door
Lysias in de eenige door dezen zelven gehouden
rede ter dood aangeklaagd en vervolgd als mede
aan den moord zijns broeders Polemarchus.-pligte
De uitslag is ons niet bekend (LYS. IN EI:A TOSTFI .
XEN. HELL . 2, 3, 2.). -- Op een anderen Eratosth.
{

Jreclathéusn, 'Ep y htov, heette op den
burg te Athene de heilige plaats, welke den ternpel van Zeus Erechtheus benevens het heiligdom
vanAthene Polias bevatte. Aan den ingang
stond een altaar van Zeus, waarop slechts pleng offers (niet van wijn), geen bloedige offers
gebragt eerden ; -- op het altaar van Poseidon
werd ook aan Erechtheus geofferd --- buitendien
stond daar nog een altaar van Ilephaestus en van
den heros Butes. In het Erechtheum bevond zich
de heilige olijf boom en de heilige zoute bron, die
hun oorsprong te danken hadden aan den twist
tusschen Athene en Poseidon; de steen droeg het
merk van een drietand, en bij het waaijen van
Notus weergalmde de bron v au het golfgeklots
(HDT. 8, 55.

PAUS.

1, 26, 5.).

Ereelitlieus, 'Ep^1 z, in vroegeren tijd
Beeft de redevoering van Lysias : de caede Era- dezelfde persoon als E r i c h t h o n i u s, 'Epu l}wco ,
tosth. betrekking. -- 2) E. uit Cyrene, geboren eerst sedert Euripides (iox 280.) van dezen onder

275 v. C. genoot in A lexandrië het onderwijs
van Lysanias en Callimachus, kwam vervolgens
naar Athene en hoorde daar Aristo van Chios,
Arcesilaus en a. Ptolemaeus III. Energetes riep
hem uit Athene naar Alexandrië terug en stelde
hem na Callimachus tot bibliothecaris aan van de
groote bibliotheek in 't jaar 236. welke betrek
hij ten minste tot kort voor zijn dood waar-king
bijna blind geworden zegt men dat hij een-nam;
vrijwilligen dood gestorven is (194 v. C.). Zijne
leerlingen waren Aristophanes van Byzantium,
Mnaseas en a., evetlwel weten wij weinig van zijne
werkzaamheid als leeraar ; daarentegen strekken
ten bewijze van zijne geleerdheid cene reeks van
bijnamen, die bewondering of nijd hens gaven:
,t&v mhov, de tweede Plato en a.; de bijnaam
(3rj c was zonder twijfel hem niet persoonlijk gegeven, maar diende slechts om hem juist te kenmerken als die in elke wetenschap de tweede
plaats innam ; hij noemde zich zelven entkOXop ,
beminnaar van elke soort van kunsten en wetenschappen. Ofschoon in geen tak van menschlijke kennis een vreemdeling, wijdde hij zich
toch, niet ter zijde stelling der grammatische

een atheensch heros, die naauw zamen -sc-heidn,
hangt met de eerdienst van Athene. Hij was een
zoon der aarde (of van Atthis, dochter van Cronaus, en Hephaestus) en werd door Athene opgevoed (ML. 2, 547.). Hij zou half slang geweest

zijn, een zinnebeeld zijner autochthonie. Athene
gaf den knaap over aan de dochters van Cecrops,
Agraulos, Pandrbsus en Herse, in een kist gesl oten met verbod die te openen. Toen zij dit
verbod overtraden, zagen zij liet kind door een
slang omwonden (of in de gedaante van een slang)
en werden door den slang gedood, of stortten zich
in verbijstering van den burg naar beneden of in
zee. Erechtheus verdreef Amphyction en werd
koning van Athene, hij voerde de dienst van
Athene in en bouwde haar een tempel op den
burg, waar zijne dienst niet die van Athene
en Poseidon verbonden was. Hij zou de twist
van Poseidon en Athene over Atticit beslist
hebben. Daar hij het eerst een vierspan in het
gareel zou gebragt hebben, werd hij als „voerman"
onder de sterren geplaatst. Bij de najade Pasithea
verwekte hij P a n d i o n, die dc heerschappij van
hem erfde en bij Zeuxippe vader werd van Pro cue
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en Philomela en de tweelingen Erechtheus om de erfenis op mannen over te dragen, been B u t e s, stamvader van het geslacht der Butaden schouwd werd, had de naaste manlijke bloedveren Eteobutaden, herder, landbouwer en krijgsheld, die
van zijn vader het priesterambt van Athene en den
erechtheischen Poseidon erfde, terwijl E r e e h t h e us
(de tweede, oorspronklijk echter dezelfde persoon
als Erechth. I.) koning van Athene werd en bij
Praxithea vader van Cecrops,_Pandorus, Metion, Orneus, Procris, Creusa, Chthonia,
O r it h y i a. Toen Erechtheus den zoon van Poseidon Eumolpus, die de Eleusiniërs tegen de
Atheners bijstond, in een gevecht gedood had, ver
dat Bene dochter van Erechtheus-langdePosi
zou geofferd worden, maar de 4 zusters stierven te
zamen een vrijwilligen dood. Erechtheus werd
echter op verzoek van Poseidon door Zeus met
den bliksem getroffen.
Erembi, 'EpEµßoí, een volk, door Homerus
na de Sidoniërs genoemd (OD. 4, 84.), volgens
Hellanicus en de meeste oude aardrijkskundigen
waren het troglodyten (ïpa aarde en &µßa& nv), die
ten 0. van Aegypte in Arabië woonden; anderen
plaatsen hen in Cyprus, nog anderen rekenen ze
tot de Aethiopiërs.
"Epriµoc íxrl, z. regtspleging, attisch,9.kol.
Erésus, z. Lesbos.

Eretria, 1) z. E u b o e a. — 2) Stad van
Phthiotis in Thessalië bij Pharsalus.
Eretriei, z. Menedemus.
Erétum, oude stad der Sabijnen aan den Tiber,
werd ten tijde der Romeinen spoedig onaanzienlijk
(LIV . 3, 26, 29. 26, 11, 23 . VIRG. AEN .

7, 711.).
Ereuthalio, z. Areïthous.
Erfregt, attisch. De erfopvolging te Athene
hing er van af, of de erflater een testament gemaakt had, of niet. V66r Solon was dit niet ge
maar het vermogen bleef in het geslacht-orlfd,
(ygvo;). De wetgeving van Solon schafte dit ver
af en veroorloofde, in geval geene wet--bod
tige afstammelingen aanwezig waren, Bene uiterste
wilsbeschikking; later was het vergund ook dan
over zijn vermogen te beschikken, zoo er slechts
vrouwlijke afstammelingen waren, maar in dier
voege dat de erfgenamen de dochters moesten
huwen. Het instellen tot erfgenaam geschiedde,
daar het de instandhouding van het geslacht ten
doel had, onder den vorm van adoptie, die zelfs,
wanneer zij door een kinderloozen erflater ver
bloedverwanten pleegde her--zuimdwas,ore
steld te worden (wa µrd dvwvvµo; y&vr^tat ó
Daarom mogt de geadopteerde ook niet in het
vaderlijk huis terugkeeren, zonder in dat van zijn
adoptief vader, kinderen te hebben nagelaten. Bleef
de geadopteerde kinderloos, dan was Bene tweede
adoptie verboden, en het vermogen verviel aan de
naaste bloedverwanten in de zijdlinie. — Is er geen
testament nagelaten, zoodat de erfopvolging ab
intestato plaats heeft, dan gelden de volgende bepalingen (hoofdbron DEMOSTH. IN MACAR. p. 1067,
§. 51.). -- Hoofdregel is, dat mannen en afstam
mannen den voorrang hebben boven-melingva
vrouwen en afstammelingen van vrouwen, voor
zooverre het stamhoofd van deze laatsten den erflater
niet nader bestaat dan dat der eersten. i)e eerste
aanspraak hebben de manlijke afstammelingen in
:

de regte lijn, kinderen, kleinkinderen enz. Bestaat
er geene manlijke nakomelingschap, dat gaat de
erfopvolging op de dochters over, die dan intUï por
heeten. Daar de erfdochter echter niet zoozeer
als zelfstandige erfgename, maar meer ala middel,

want in de zijdlinie aanspraak op haar, dat zoo ver
ging, dat . hij haar zelfs aan den man, met wien
zij voor het verkrijgen der erfenis gehuwd was,
betwisten kon. Het regt dier aanspraak werd bij
regterlijk onderzoek uitgemaakt. Arme erfdochters konden van den naasten bloedverwant in regten vorderen haar te huwen of haar overeenkom.
zijn vermogen uit te huwelijken. De bescher-stig
erfdochters, zelfs nog gedurende liet-mingder
huwelijk, was aan den archont opgedragen, die
voor haar aangedane beleedigingen Bene boete
binnen zijne strafbevoegdheid kon opleggen aan
den schuldige, of hem geregtlijk vervolgen (z.
xcxwaty). — Zoo er zonen aanwezig waren, dan
was het erfregt der dochters (& 7tpotxot) beperkt
tot een huwelijksgift, die haar xúptos haar geven
moest, doch in geval van scheiding of kinderloosheid aan hem terugkwam. Na den dood des
mans kon de dochter in het huis van haren x ►Seco;
terugkeeren of bij hare kinderen blijven, aan wie
dan, zoodra zij mondig waren, de huwelijksgift
ten deel viel. — In de tweede plaats, wanneer er
Beene afstammelingen in regte lijn aanwezig zijn,
volgen de zijbloedverwanten, naar den boven opgegeven regel, eerst de broeders, dan hunne zonen, kleinzonen enz., vervolgens de zusters met
liare afstammelingen. Bij meer verwijderde zijbloedverwanten die niet van denzelfden vader als
de erflater afstammen, gold de erfopvolging niet
verder dan in den derden graad. — Onwettige
kinderen (vó{}ot) hebben geen erfregt. -- Twiste n
over erfenissen. Indien er wettige afstammelingen aanwezig waren, dan was de erfenis onbetwist (ivstt(&xos) en werd eenvoudig door hen in
bezit genomen. Was dit niet het geval, en was
de erfenis nog aan niemand toegekend, dan moest
hij, die er aanspraak op maakte, zelfs zoo hij bij
testament geadopteerd was, een eisch daartoe instellen (At, tñtxoca(a Tos %Xr', t) bij den ar
►^ .X ^pov), wat-chont(X'yívs,&irxczDt^o
ten allen tijde, behalve in de maand Scirophorion,
geschieden kon. De eisch werd algemeen bekend
gemaakt, in de eerstvolgende wip a ixxX raía voorgelezen, en gevraagd of iemand de aanspraak betwistte en ook meende die te hebben (^u.cpc^^3^TSïv,
trpnïCcTG ßáXAsev) (want het onderscheid beider uit
niet helder). Kwam niemand met-drukinges
aanspraken voor den dag, dan kende de archont
den eisch aan den eerste toe (97-na xcí'u ). Deden
echter verscheiden hunne aanspraak gelden, dan
had er Bene regtspleging plaats die ótaar4ccßía To'1
zXrjpoti heette en door den regter moest beslist
worden. — Wanneer de erfenis reeds aan iemand:
was toegekend, dan kon evenwel gedurende zijn
leven en nog 5 jaren na zijn dood, hem het regt op
de erfenis door ieder, die meende er aanspraak op te
hebben, betwist worden, hetgeen ook Bene ócx&acaaíu To xXrl pov ten gevolge had. --- Bij aan
cene erfdochter, die van het vermo--sprakeno
gen onafscheidbaar was, moest dezelfde weg worden gevolgd.
'Epyrl, z. Pallas Athene.
Ergastúlum, door Juvenalis (14, 24.) carter
rusticus geheeten, was cene slavengevangenis, welke
de rijke Romeinen op hunne villa's, zelden in
hunne woningen in de stad hadden. Hier woon
vincti compede fosfores (OVID. TRIST. 4, 1 -den
5.) d. i. de slaven die den harden veldarbeid ge(
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ketend moesten verrigten (z. s er v i ). Van ouds- Aeschylus); zij vervolgen kern met hare vrees
her bleef ergastulum de schuldenaarstoren, waarin
de rijke schuldeischers de onvermogende schuldenaars opsloten en tot arbeid dwongen.
Erginus, z. Hercules b) en Agamedes.
Erianthus, 'Ep(n's os, vertegenwoordiger van
Thebe, toen na het einde van den peloponnesischeu oorlog over het lot van Athene beraadslaagd
werd (PAUS. 10, 9, 4.). Zijn voorstel orn Athene
te vernielen werd door de Thebanen en Corinthiërs ondersteund, de Phociërs stemden er het eerst
tegen (FUT. LTS. 15.).

Eriboeo, z. Aloadae.
Erielithonius, z. D a r d an u s en E r e c hth eus.
Eridanus, 'Hptóavó;, 1) mythische stroom, als
stroomgod, zoon van Oceanus en Tethys (HES .
THEOG . 338.). Bij Homerus komt hij niet voor.
Herodotus (3, 115.) gewaagt van hem als een
stroom in het W. van Europa in de noordelijke
zee zich ontlastende, van waar de barnsteen komt;
meer is hem er niet van bekend. In lateren tijd
hield men den Eridanus voor den Padus in Boven-Italië, dewijl zich hier de voorname stapelplaats voor den handel in barnsteen bevond; verg.
Padus. — 2) Z. Attica, 2. kol. m.
Erigóne, 'Hptyovrl, z. Icarius en Orestes.
Erigönus, 'EPLTtúv, linker zijtak van de rivier Axins in het macedonisch landschap Paeonië,
t. Tzerna (ARR . 1, 5, 5. Liv. 31, 39. 39, 54.).
Het schijnt dezelfde als de Agrianus bij Herodotus
(4, 90.) te zijn.
Erinèus, z. Doris.
Erinnre, "Hptvva, beroemde grieksche dichteres
uit Telos (of Teos of Tenos of Rhodus), tijdgenoote of vriendin van Sappho, omstreeks 600 v.
C. Omdat zij zich dikwijls bij deze ophield heette
zij ook Asa(t'ec en Me ruXsva(u. (Verscheiden oude
schrijvers maken haar tot een tijdgenoote van den
redenaar Demosthenes, waardoor latere schrijvers
aanleiding vonden om twee dichteressen van dien
naam aan te nemen.). Zij stierf reeds als een
meisje van 19 jaren. Het beroemdste harer ge dichten was de 'EXa-4a ri, het spinnewiel, dat uit
300 hexameters bestond, doch verloren is; van
hare epigrammen zijn er 3 bewaard. Het nog
aanwezig lyrisch gedicht Eis ` w' V.r^v in den sapphischen versmaat met het opschrift : MaXnvw rj
1..?,Xov 'Hptvvl Asa(3ía, waarin Rome als beheer
wereld bezongen wordt, is niet van-scherd
Erinna, maar van Melinno ; deze was waarschijnlij k Bene grieksche vrouw uit Locri Epizephyrii in
Beneden-Italië ten tijde van Pyrrhus of van den

,eersten punischen oorlog.
Erinyes, Erinnyes, 'Epcvó;, of'Eptvvós -}gi r,
Eumenides, Evtizvi^Ec, Fu r i a e, de oude schrik -

barende godinnen van den wrokkenden vloek en der
wrekende straf. Waar in het leven der menschen
heilige regten geschonden werden, waar met name
de banden des bloeds wreedaardig verscheurd, waar
-ouders door kinderen, oudere broeders door jongere
zwaar en smaadlijk beleedigd werden, daar verhieven
zich de Erinyen tegen den boosdoener, en trachtten
door hare straf het verbroken evenwigt in de zedelijke wereld te herstellen. De afschuw over de
schandelijke beleediging barst in den vloek (rip.,
vandaar heetten de Erinyen bij Aeschylus 'App i)
los en roept de in den Erebus verblijf houdende
-

,

wraakgodinnen ter straffende vergelding van den
zondaar op (vandaar Hocva(, de straffenden, bij

aarde en straffen hem zelfs nog be--lijkemagtop
neden in den Hades (oD. 11, 279. IL. 9, 571. 21,
412.). De beteekenis der Erinyen breidde zich
echter nog verder uit; reeds bij Homerus hebben
ook de bedelaars, smeekelingen en gastvrienden
hunne Erinyen, die den hun aangedanen smaad
wreken (ov. 17, 475.) ; elke euveldaad in de onderlinge betrekkingen der menschen straffen zij, zooals moord, meineed enz. (IL . 19, 259. verg. IESIOD.
OPP . ET D . 803.). Ja, zelfs verleiden zij den mensch
tot overmoed en verblinding, zoodat hij tot zonde
en ongeluk vervalt (OD. 15, 233. in. 19, 87.). Ook

bij de treurspeldichters zijn de Erinyen dikwijls
algemeen verderf aanbrengende, straffende godheden; voornamelijk echter treden zij als wreeksters
op, wanneer de door de natuur geheiligde regten
van de banden des bloeds geschonden zijn ; zoo
vervolgen zij inzonderheid moedermoorders Orestes
(z. a.) en Alemaeon (z. a.), ook Oedipus (z. a.), die
zijn vader doodde en met zijn moeder in bloed schande leefde ; terwijl zij den misdadiger verbijstering en waanzin inblazen, vervolgen zij hem als hon
opgejaagde wild, en doen hem het ijzingwek--denht
kend Erinyengezang in de ooren klinken, dat hem
in knellende banden ketent. Doch de godinnen
zijn niet geheel onontwijkbaar; wanneer de zon
geboet heeft en van zijne schuld is gereinigd-dar
dan laten zij af hem te vervolgen en worden wel
godinnen Eúµ wírE;. — Homerus spreekt-daige
nu eens van e e n e dan van meer Erinyen, doch
hij noemt noch haar aantal, noch hare namen,
noch hare afstamming. Bij Hesiodus (THEOG. 185.)
zijn zij kinderen van Gaea, gesproten uit het bloed
van den door zijn zoon Cronus verminkten Uranus; haar oorsprong is alzoo een gevolg van een
gruweldaad tegen de heilige banden des bloeds
gepleegd. Aeschylus noemt haar dochters van
Nyx, Sopliocles van Scotos (duisternis) en van Ge
(AESCH. EUM . 321 . SOPH. OED. C . 40, 106.). Bij
Euripides komt 't eerst het drietal voor, en de namen Alecto (' AXr icrw, de niet rustende), T i s iphone (1 catcpov•rl, de wreekster van den moord)
en M e g a e r a (Iv kyacpu, de vijandige) vinden wij
liet eerst bij de alexandrijnsche dichters. In Attica, waar zij een heiligdom hadden op den Areopagus en op den heuvel Colonus, heetten zij bij
voorkeur S e in n a e (ii.L'Cil lsaí, de eerwaardigen)
de naam Eumeniden hoorde in Sicyon te huis,
in het arcadische landschap Parrhasië hadden zij
den bijnaam M u'ku, de razernij verwekkenden.
De voorstelling der Erinyen is oorspronklijk ontwikkeld uit de voorstelling van D e m eter E r i n y s,
de vertoornde Demeter, die in overouden tijd in
Boeotië en Arcadië vereerd werd en zich in haren
toorn vreeslijk openbaarde aan het geslacht der
Labdaciden in Thebe, waartoe Oedipus behoorde.
Plengingen zonder wijn en zwarte schapen werden aan de Erinyen als offers gebragt. — Ge
uiterlijk dezer afgrijslijke bij menschen-dante
en goden gehate en verafschuwde godinnen,
waren ijzingwekkend. Aeschylus, die ze het
eerst op het tooneel bragt, stelde haar voor gelijk
aan de Gorgonen en Harpyien, als leelijke oude
wijven met slangenharen, bloedige oogen, uithangenden tong en vermolmde tanden ; zij droegen
lange, zwarte kleederen met een bloedrooden gordel. Euripides stelde ze minder afschuwlijk voor,
als snelle, gevleugelde, maagdlijke jageressen met
fakkels en slangen in de handen. Dezen vorm

Eriphyle—Erucius.
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koos de beeldende kunst ook meestal. — De
Fu r la e (.D i r a e d e a e) der romeinsche dichters
zijn cene nabootsing der grieksche Erinyen. Gewoonlijk worden zij als kwelgeesten der boosdoeners in de onderwereld geplaatst, doch verschijnen nu en dan op aarde, om in de menschen
bloedige moordgedachten en waanzin op te wekken
(VIRG. AEN. 6, 570, 605. 7, 324 en V. OVID. MET.
4, 451, 481.).

Eriphile, z. Amphiaraus en .Alemaeon.
Eris, "Epts, godin der t w e e dr a g t, van de
klein in den aanvang verheft
twist en den strijd, ,,i
zij weldra haar hoofd ten hemel en treedt op de
aarde" (HOM . IL. 4, 440.). Zij is de zuster en gezellin in den strijd van Ares, met onverzaadlijken
bloeddorst verwijlt zij nog met wellust in het ge
strijd, wanneer alle andere goden-woelvand
liet slagveld reeds verlaten hebben (IL. 11, 3, 74.
^O, 48.). Bij Hesiodus (THEOG . 225 -en v.) is zij
de dochter van de nacht, moeder der kommernis,
der vergetelheid, des hongers, der smarten, van
den moord, der oorlogen en gevechten, van den
twist, des bedrogs enz. Doch behalve deze ver
er ook cene weldadige, de perso--derflijkEs
nificatie van den wedijver (HESIOD. OPP . ET D.
11 en v.). De romeinsche Discordia is dezelfde
als de gricksche Eris.
'Eotouvtos, z. Hermes, 2. kol.
'Epta Ttxoí, E. Euclides 2).
Eros, "Epw , "Epos, Amor, Cupido, de god
der liefde. Bij Homerus wordt hij nog niet genoemd; bij dezen is slechts Aphrodite de liefde wekkende godin ; Hesiodus daarentegen noemt
hem (TIIEOG . 120.) onder de oudste goden : eerst
ontstond Chaos, vervolgens de Aarde en Tartarus en
Eros. Eros is alzoo hier de vereenigende en ver
waardoor alle schepsels der we--bindemagt,
reld ontstaan en in harmonische orde worden
zaamverbonden. Te Thespiae vereerde men dien
ouden natuurgod en vierde ter zijner eere alle
-

5 jaren de E r o t i d i a. Geheel hiervan verschillend

is de voorstelling van Eros, zoo als hij bij latere
(lichters voorkomt. Daar is hij een schoone knaap,
tusschen den leeftijd van knaap en jongeling in,
vol schalkschheid en list, een gruwzaam martelaar
der goden en menschen; zelfs Zeus en zijne eigen
moeder. Aphrodite verschoont hij niet. Op gouden
vlerken vliegt hij rond, gewapend met een boog
en een steeds gevulden pijlkoker, en wondt alles
wat leeft in hemel en op aarde, in de zee en de
onderwereld. Voor zijne ouders worden gewoon
gehouden Aphrddite en Ares, doch ook Zeus en-lijk
Aphrodite, Hermes en Aphrod., Zephyrus en Iris;
of het luidt : de ouders van Eros zijn onbekend,
hij heeft een moeder, maar geen vader enz. In
lateren griekschen en romeinschen tijd omringde
men Eros met cene menigte gelijksoortige wezens,
jonge Eroten, A m o r t j e s, en gaf hem tot gezel
een broeder Ant eros, den god der weder 1 i e fde, die door zijn wedijverend spel den kleinen
Eros deed groeijen. -- Eros was niet alleen de
god der liefde tusschen de beide geslachten
maar ook der vriendschap onder de mannen,
tusschen mannen en jongelingen en knapen.
Daarom was de heilige schaar der thebaansche
jongelingen aan Eros gewijd, en te Athene vereerde men hem als den bevrijder der stad, dewijl
het vriendenpaar Harmodius en Aristogiton de stad
van de tyrannie der Pisistratiden zou bevrijd hebben. — In lateren tijd bragt men Amor op ver-

schillende wijze in verbinding met Psyche, de
personificatie der menschlijke ziel, die dikwijls onder het beeld van een vlinder of als een jong
meisje met vlindervlerken wordt voorgesteld. Eros
is óf in liefde met haar vereenigd, bf hij plaagt
haar, vooral onder het beeld eens vlinders,
door dezen boven een fakkel te houden, hem de
vlerken uit te trekken enz. Appulejus heeft in
zijne metamorphosen uit de verschillende toestanden dezer sagenreeks een lief, bevallig vertelseltje
zaamgesteld van den volgenden inhoud : Een koning had drie dochters, waarvan Psyche de jongste en schoonste was. Eros minde haar en voerde
haar naar een afgelegen oord, waar zij in liefde
met hem verbonden leefde, zonder hem echter
ooit te zien of hem. te kennen. Zij liet zich echter
tegen zijn verbod door hare afgunstige zusters, die
haar bezochten, bepraten om zijne gedaante te aan
werd daarop door hem verlaten.-schouwen
Under allerlei wederwaardigheden zocht zij hens
nu terug, totdat zij eindelijk door het uitgestane
lijden van schuld gereinigd, weder voor eeuwig
met hem vereenigd werd. Hare dochter heette
Gelukzaligheid. Appulejus heeft aan dit verhaal
een wijsgeerigen zin ten grondslag gelegd : Eros
is hier een magtige daemon, die de menschen
tot het goede en daardoor tot gelukzaligheid voert,
cene voorstelling, die reeds vóór hem door andere
wijsgeeren, zoo als door Plato in het symposium,
is ontwikkeld geworden. — De kunst stelt Eros
voor óf als een schoonen, volwassen knaap op de
grenzen van den jongelingsleeftijd, óf als een bevallig,
dikwijls gevleugeld kind. Deze voorstelling is vain
lateren tijd. Zijne kenmerken zijn boog, pijlen,
pijlkoker en fakkels. -- Behalve te Thespiae en
Athene vereerde men hem voornamelijk te Sparta,
op Creta en Samos, te Megara en op m. p.
Naast hem verschijnen dikwijls P o th os en Him er o s personificatiën van zielszucht en verlangen,
T y c h e, het geluk, P e i t h o, de overreding, de
Chariten en Muzen. -- De rom. Amor of
Cupido is bloot cene navolging van den griek.
Eros, die dikwijls dezelfde is als Rimeros en
Pothos.
Eros, "Epw;, 1) tooneelspeler te Rome, die
eerst geen opgang maakte, maar later, nadat hij
onderwijs van den beroemden Q. Roscius had genoten, een der voortreflijkste acteurs werd (CIc. ROSC.
CoM. 11, 30.).
2) Een slaaf van den drieman
Antonius, die van Antonius het zwaard ontving
om hem te dooden, doch zich zelven daarmede
voor de oogen van Antonius om 't leven bragt.
Erotiänus, ' Epw rtcc Ó^, grieksch taalgeleerde
ten tijde van Nero, schreef verklaringen op de
werken van Hippocrates, die wij nog bezitten,
hoewel zeker niet in haren oorspronklijken vorm.
—

Erotidia, z. Eros.
rü.ea, een tuinvrucht, cene soort van kool,

werd als toekruid gebruikt, maar ook als salade
gegeten.
Erucius. 1) een C. Erucius van plebejis che afkomst, was aanklager van Sext. Roscius
Amerinus in 't jaar 80 v. C. (Cie. ROSC. AM. 16.).
2) Een andere Sext. Erucius Clarus, senator
en quaestor onder Trajanus, was bevriend met den
jongen Plinius (PLIN . EP. 1, 16.). Als legaat ver
hij later Seleucia in Mesopotamië. Meer--overd
malen bekleedde hij het consulaat (GELL. 6, 6.),
liet laatst in 146 n. C. onder Antoninus Pius. —
3) Zijn zoon Erucius Clarus stierf onder
—

Erycina —Etruria.
Severus in 197 een geweldigen dood (Dio CASs.
74, 9.).

Erycina, 'Epuxívr^, z. A p h r o d. i t e.
Erymanthus, 1) gebergte, z. A c h a j a, 1.
kol. en Arcadia. -- 2) Rivier, z. A1phius.
Erysichtl iön, 'EpuaLXa}wv, 1) zoon van
°i'riopas in Thessalië, die vernielend rondwaarde
in het heilige bosch van Demeter en de heilige
boomen velde; daarvoor werd hij met een onverzadelijken honger gestraft. De naam beteekent „kor enbrand" of volgens eene andere verklaring
„aardverwoester." — 2) Zoon van Cecrops en Agraulos, die het beeld van Ilithyia van Delos naar
Athene bragt. Hij stierf kinderloos nog gedurende

zijns vaders leeftijd.
Erythrae, 'Ep+S4pac, 'EpuDpaí, stad in Boeotië digt bij het slagveld van Plataeae ( HD T. 9, 15,
19.), reeds bij Homerus (in. 2, 499.) genoemd en
moederstad van een der 12 ionische steden van
Klein -Azië op een schiereiland, tegenover Chios,
gevormd door de bergen Mimas en Corycus; de
Codride Cnopus nam er bezit van, van daar ook
Cnopopolis ( HD T. 1, 142.). Er waren twee zeer
oude tempels van Hercules en van Athene Pohas. — 3) Stad der ozolische Locriërs ten Q. van
Naupactus (LIV . 28, 8.).
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bootste men zulke gevechten in de spelen na
(SUET. CAL. 35. CLAUD. 21.). Met twee raderen
werden ze ook gebruikt voor kleine reiswagens.

EteúcIes, z. Charis en Oedipus.
Eteoerétes,'ETeóxrrlrzS, „ echte Cretensers,"
oorspronklijke bewoners (a' r6yi ovss) van Creta, in
tegenstelling van de later derwaarts verhuisde Pelasgen, Doriërs en Achaeërs. In lateren tijd
woonden zij in het zuidelijk gedeelte van het eiland, waar I'raesus hun hoofdstad was.
Eteonieus, 'ETSÓVtxo;, spartaansch scheepsbevelhebber in den peloponnesischen oorlog.
Terwijl de slag bij de Arginusen geleverd werd,
had hij van Callicratidas het bevel ontvangen om
Corson in Mitylene opgesloten te houden (XEN.
HELL. 1, 6, 26.). Na de nederlaag van Callicratidas begaf hij zich naar Chios, waar hij bij eene
muiterij van zijn scheepsvolk veel beleid en beraad toon(k (YEN. t. a. p. 2, 1, 1 en v.). In 't
jaar 389 v. C. vinden wij hem als harniost te
Aeginae, waar hij kaperbrieven tegen Athene uit,

reikte (XEN. t. a p. 5, 1, 1.).
Etestae, z. winden, 1. kol.
' Ellvos, z. yévoc, onder cpvX .
tovissa, LIv. 21, 22., bij Ptolemaeus 2, 6,
63. 'H.róriaa of 'iI Tó i.n, stad der Edetanen
in Hispania Tarraconensis, nabij de kust, waar
liet tegenw. Segorbe.
-sclhijnk
EtrELr'ia, (fletruria) of Tuscia, Tuppr^vía, landschap van Midden-Italië, grensde ten W. aan de
daarnaar genoemde zee en de rivier Macra,
die het van Ligurië scheidde, ten N. aan de.
Apennijnen (Gallia Cispadana), ten G. aan Umbrië
en Latium, waar de bogt van den Tiber de grens scheiding uitmaakte. De hellingen van de A.pennijncn bedekken het land: de voornaamste zijn
de Mons Argentarius (t. Argentaro) bij Caso
in zee uitloopend, verderop in de door den Tiber gevormde bogt de Saltus Ciminius en de
de Ill. S o r cz c t, e. Tot de rivieren behooren de
T i b e r i s met zijne westelijke bijrivieren Cl a n i s
en Creniéra; de Arnus, Umbro, Albinia,

Erythraeum mare, of mare rubrum, rj
&puap2 4cíXaa^a, heette oorspronklijk in 't algemeen de zee tusschen Indië, Arabië en Africa
(r3DT. 2, 158.), later (b, v. bij Ptoieinaeus, Agathe
naam slechts beperkt tot het gedeelte-merus)id
tusschen de straat Babel-.Mandeb en den zuidoostelijken hoek van Arabië, doch dat hij ook in wij deren omvang genomen werd, blijkt uit Arrianus
1rspí^rXous -rij; 'Ep. a. -- in dien zin behooren er
toe, de p e r z is c h e g o 1 f tusschen Arabië en Carmanië, Persis en Susiana, met de straat van Ormuz, en de arabische golf tusschen Arabië en
Aegypte.
EryA, "Epu , 1) zoon van de op den berg
Eryx vereerde Aphrodite en Poseidon of den
Athener Butes. Butes nam deel aan den Argonautentogt en sprong toen de Argo voorbij de Armenta, Marta Minio; tot de meeren de L.
Sirenen stevende, door haar gezang verlokt, in T r a s i rn e n u s (l: di Castiglione), L. V u l s izee, werd echter door Aphrodite naar Lilybaeunz n i e n s i s (1. di Volsena), Ciminius (1. di Rangered, waar hij Eryx bij haar verwekte. Deze
werd koning der Elyiners bij den berg Eryx. prij
was een gewel (l ig vuistvechter, die aan Hercules
een rund van de kudde van Geryones ontstal en
daarover met hem een tweegevecht aanging, waarin
hij gedood werd. — 2) Berg in het W. van Sicilië,
t. St. Giuliano, niet ver van Drepanum, op welks
kruin de rijke tempel van Venus Erycina stond,
wier dienst niet zeer ingetogen was. Een op de
westelijke helling liggende gelijknamige stad werd
In den eersten punischen oorlog verwoest (DIOD. 4,
83. LIDT. 4, 40. THUC. 6, 2.).

Ery%imáchus, 'Epu íµayo7, arts en natuur
te Athene, vriend van 1'haedrns, met-kundige
wien hij het onderwijs van Hippias had bijgewoond.
Hij komt bij Plato meermalen voor.
Esquiliae, z. Roma, 2. kol.
Essédum, essedorvi, strijdwagens met
twee of met vier raderen (bigae, quadrigae falcatae,
HIRT. B. AFR . 75.), met zeissens voorzien, die bij
de Belgen en Britanniërs in den slag gebruikt
werden, om de vijandlijke gelederen te verschrikken en in verwarring te brengen (CAES. R. G. 4, 33.).
Door 'I'acitus worden deze wagens covini en de strijders covirnarii geheeten (AGR. 36.). — Te Rome

cigliono), Vadim ©nis (1. di Bassano), Sabatinus
(1. di Bracciano.). — Het land was buitengemeen
vruchtbaar, landbouw, veeteelt, jagt, visscheri j
bloeiden; daarbij nijverheid: linnenweveril in
Tarquinii en Palerii, wolspinnerij, pottebakkerij en
het beschilderen van vazen, metaalgieterij. Do
oudste bewoners, waarschijnlijk Liguriërs en Sien Iers, werden door de Uinbriërs verdrongen; 290
jaren voor de stichting van Rome vestigden zich
voornamelijk in het zuidelijke gedeelte des lands
pelasgische Tyrrheners, waarbij zich een uit Rhaetië verhuisde stam voegde, die zich zelven Rasenae
(`Paß&Vac) noemde, terwijl Grieken en Romeinen

Tovaxot, Ou6ßxoot, Tusci, Thusci zeiden. Uit de
vcreeniging met de pelasgische Tyrrheners ontstond liet volk der Tyrrheners, Tusciërs, door de
Romeinen meest E t r u s c i geheeten. De Etruscers of Etruriërs staken in staatkundige en godsdienstige ontwikkeling gunstig af bij de andere
italische volken, weshalve de Romeinen veel ven
hen ontleend hebben. Zij maakten een uit 12
steden bestaand verbond uit met aristocratische
staatsregeling, dat in de beide eerste eeuwen van
Rome zijn hoogsten bloei bereikte, tot dat de oor
Romeinen in 280 v. f'. een einde-logenmtd
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Euadne—Euagoras.

aan hunne opperheerschappij maakten. -- Wanneer
er meer dan 13 namen van bondsteden genoemd
worden, dan schijnt de reden hiervan te zijn, dat
verscheiden te zamen éene stem uitbragten;
cle 12 magtigsten zijn met * geteekend. Steden, van het N. W. beginnende: Luna aan de
Macra met een voortreflijke haven aan den aemilischen weg, sedert 179 v. C. romeinsche colonie
met schoone marmergroeven ; L u e a, t. Lucca aan
den Ausus, sedert Augustus tot Etrurië, vroeger
tot Ligurië behoorende, in 178 v. C. colonie;
*P is a e, t. Pisa, reeds door Pelasgen gesticht, 20
stadiën van den mond van den Arnus met een
zeer goede haven en warme gezondheidsbronnen
in de nabijheid, sedert 182 colonie; P i s t o r i a, t.
Pistoja, bekend door de nederlaag en den dood
van Catilina, 62 v. C.; *F a e s u 1 a e, t. Fiesole op
een heuvel, voornaamste wapenplaats van Catilina,
Sulla coloniscerde het met veteranen ; -F 1 o r e n t i a
aan den Arnus het middelpunt van verscheiden
kruiswegen, t. Firenze; *A r r e t i u m, t. Arezzo (z.
a.); *C o r t ? n a, t. met denzelfden naam, oud en
versterkt, welligt de hoofdstad van het noordelijk
gedeelte, aan de rivier de Clanis : *V o 1 a t e r r a e,
t. Volterra, de grootste der bondsteden, op een
steile rots, stevig versterkt; haar gebied dat zich
tot aan de moerassige kust, Vada Volaterrana
(nog t. Maremna Volaterra) uitstrekte, bevatte mineraalbronnen, zout en albastgroeven, daarbij behoorde Populonia en het eiland Ilva; Sena;
*V e t u l o n i a geraakte onder romeinsche heer
geheel in verval; van hier zouden de Ro--schapij
meinen de onderscheidingsteekenen hunner magistraten en het gebruik der tuba ontleend hebben;
Rusellae in de nabijheid van den L. Pr e l i u s;
*C 1 u s i m, t. Chiusi (z. a.); P e r us i a, t. Perugia,
op een berg tusschen het trasimeensche meer en
den Tiber, later romeinsch municipium met de
regten van een colonie, werd in den zoogenaamden
pernsijnschen oorlog (41--40 v. C.) van Octavianus tegen L. Antonius verwoest, later echter met
den bijnaam Augusta herbouwd; *Vulsinii, t.
Volsena, lag eerst op een steile hoogte, werd echter, nadat de Romeinen dit oude Vuls. verwoest
hadden, aan den noordelijken oever van het gelijknacnige meer, in een dal herbouwd; in 't jaar
5 V. C. werd de stad door een grooten brand
verwoest; S a t u r n i a, vroeger A u r i n i a, in welks
plaats Rusellae in het verbond kwam; Cosa (z.
a.) en V u l c i, vroeger misschien ook een bondstad; *Tarquinii, t. ruïnen met de belangrijke
ondcraardsche necropolis aan den heuvel van
Corneto, waarschijnlijk hoofdstad van het verbond,
ten minste van het zuidelijke gedeelte, op den linker oever der Marta, vaderland der Tarquinii,
daarenboven beroemd door vazenfabrieken en lijn
i s c a e lag in de moe -wadmnufctre.Gv
streken langs de kust, daarom leidde-rasige
Cato den naam af van gravis aër, rom. colonie sedert 183, goede wijn. Centum Cellae, t. Civita Vecchia, vroeger een onbeduidend vlek aan
de kust, sedert Trajanus echter met een uitmuntende haven (Trajánum) voorzien en belangrijk;
P y r g i, de rijke havenstad van Caere, met een
beroemden tempel van Ilithyia, Dionysius de oude
plunderde de stad in 't jaar 384 v. C.; *Caere
(z. a.); A 1 s i um (z. a.), Forum Cassii, F. Clodii; T e r e n t i n u ni, geboorteplaats van keizer
Otho; *Falerii, ook Falesia en Falisci (Pa?4ptot,
IaA(axot), Aequum Faliscum, op een rotsachtige

hoogte (FLUT. CAM. 9.) aan den flaminischen weg.
Het voerde vele oorlogen met de Romeinen,
vooral ten tijde van Camillus (LIV. 5, 27. FLUT.
CAM. 10.), die met een vriendschapsverbond ein
Toen echter bij een algemeenen opstand-digen.
der Etruriërs in 't jaar 223 v. C. ook Falerii zich
daarbij aansloot, moest na de onderwerping het
volk zijne hoogten verlaten en zich in de vlakte
vestigen (LIV. 10, 46, EPIT. 19.) -- Aequum Faliscum. Op de plaats der oude stad bouwden de
Romeinen later Colon. Junonia Falisci. Inzonderheid werden Juno en Minerva hier vereerd. De
stad was insgelijks beroemd om hare offerstieren,
gekruide worsten, lijnwaadmanufacturen ; C a p é na;
Fescennium in de buurt van den Soracte, t.
waarschijnlijk Citta Castella, bekend door de fes cenninische verzen (z. a.) ; S u t r i u m; R e p é t e, t.
Repi, overwinning van Camillus 39 5 v. C. ; *V e j i
(Oú íj ïot) 12 mijlpalen tén N. van Rome op een
steile rots aan de rivier de Cremera, bekend door
zijne oorlogen tegen Rome, vooral door den 10 jarigen aan den trojaanschen krijg herinnerenden
strijd onder Camillus (404-395 v. C.), met een
beroemden tempel van Juno (LIV. 5, 4, 21, 22 en
v.). Na de verovering geraakte de stad zoo zeer
in verval, dat Florus zegt : wie herinnert zich nog
dat er Vejenters waren?
Euadne, z. I a m u s. — 2) Dochter
van Iphis, vrouw van Capaneus; zij beminde haar
echtgenoot zoo zeer, dat zij zich met zijn lijk liet
verbranden (El URIP. SUPPL. 9S7. APOLLOD. 3, 7, 1.).
Euagóras, Euag6pu , 1) E. I. koning van
Salamis op Cyprus, stamde af van het overoude
koningsgeslacht dezer stad, hetwelk echter zijne
magt aan een Phoeniciër verloren had. Daardoor
was Cyprus onder perzische overheersching gekomen. Na diens val vlugtte Euagoras, die tot dus
gebleven was, naar Cilicië, om de-verinSalms
lagen van de moordenaars van den tyran te ontwijken, keerde echter van hier, door slechts weinigen vergezeld, naar Salamis terug (410 v. C.) en
bevrijdde zijne vaderstad, waarover hij nu de heer
verkreeg en zich ijverig bemoeide om er-schapij
grieksche beschaving in te voeren. Door zijne
groote bekwaamheden verhief hij de magt en de
welvaart van het eiland, dat allengs geheel onder
zijne heerschappij gekomen was, tot ongekenden
bloei (ISOcR. EUAG. 8, 20 en v.) en bevorderde
tevens de vredelievende betrekkingen met den perzischen koning Artaxerxes Mnemon. Na aldus de
regering bevestigd te hebben, ondersteunde hij den
door de Perzen geholpen atheenschen veldheer
Conon, dien hij na de verovering van Athene wel
bij zich had opgenomen, zoo krachtdadig,-wilend
dat de dankbare Atheners, na hunne ten gevolge
der overwinning van Conon bij Cnidus herstelde
onafhanklijkheid, aan Euagoras in 't jaar 391 v.
C. schepen te hulp zonden, toen hij door de Perzen aangevallen werd. Euagoras sloot met Ato cris, koning van Aegypte, een verbond, bragt de
kustlanden van Voor-Azië tegen de Perzen in opstand, en noodzaakte Artaxerxes daardoor in 387,
na den voor Griekenland zoo schandelijken vrede
van Antalcidas, tot het maken van groote uitrustingen. Euagoras kon Bene landing der Perzen
niet verhinderen (verg. ?SEN. HELL. 4, 8, 24. ISOCR.
EUAG. 22, 23. DIOD. 14, 98. 15, 8.), sneed hun
echter den toevoer af en verdedigde zich met moed
en standvastigheid. Eerst Bene nederlaag zijner
vloot bij Cittium (DIOD. l5, 3.), waarna Salamis

E uamerion —VE ubulides.
door de vijanden werd ingesloten, en het uitblijven
van hulp waarop hij gehoopt had, bewoog hein om
in onderhandeling te treden. Oneenigheden evenwel onder Oe perzische aanvoerders maakten hem
weldra de verdediging van zijn rijk weder gemak
na een tienjarigen strijd verkreeg hij-lijker,n
(376) een eervollen vrede. Twee jaren later viel
hij door de hand van een sluipmoordenaar (DIOD .
15, 47.). De atheensche redenaar Isocrates roemt
te regt niet alleen zijne bekwaamheden als regent,
maar ook zijne beschaving en deugden. --- 2)
Euagoras II., kleinzoon van den vorigen, zoon
van Nicoeles, werd na eene korte regering door

Protagoras verdreven, doch herkreeg met hulp van
Perzië zijne heerschappij, die hij echter later aan
denzelfden Protagoras, die hein in Susa belasterd
had, weder verloor. Tot satraap over eene provincie van Voor-Azië aangesteld, stierf iiij, wegens
knevelarij voortvlugtig, op Cypr us een geweldigen
dood (DIOD. 16, 42 eis v.).

Euamerion, z. Aesculapius.
Euander, Ë 'Juvaooá, Z oon van Hermes en
cene arcadische nympli, of van de waarzegster
Carmenta, die ook Nicostrate en Themis heet, of
zoon van Echeinus (z. a.) en Timandra. 60 jaren
voor de verwoesting van Troje zou hij eene pelas
uit Pallantium in Arca.dië naar-gischeoln
Latium gevoerd en op cien palatijnsellen berg, op
de plaats waar later Rome stond, cene stad gesticht hebben, die naar Pallas zijn grootvader (of
zoon of kleinzoon) P a l l a n t e u m, P a l a n t i u ln,
P a l a t i u m genoemd werd. Bij leerde aan de
ruwe bewoners van Latium liet letterschrift, muziek
en andere kunsten kennen en voerde de eerdierist
in van Ceres, Neptunus Consus, Hercules, den
lycaeïschen Pan, die in Latium Faunus of Incius
genoemd werd (LIV. 1, 5, 7. OVID. FAST. 1, 471
en v. 5, 99 . DION. HAL . 1, 31--33 . STRAB . 5, 230.
(z. Hercules, 10.). Bij Virgilius is hij een bondgenoot van Aeneas (AEN . S.). Ilij wer d te Rome
onder- de inheemsche goden (Indigetes) vereerd erg
had een altaar op den aventijnschen heuvel. Zijne
moeder Carmenta of CarInentis, die hem naar
Latium zou vergezeld hebben, had bij de naar
haar genoemde carmentaalsche poort aan den voet
van het capitool een heiligdom (VIRG . AEN. 8,
335 en v.), waar ter harer eere op den 11. en
15. Jan. de Ca r m e n t a l i a gevierd werden In
deze vereering deelden ook hare gezellinnen P o rriina (of Prorsa, Antevorta) en 1 ostvorta,
waarvan de een het duistere verleden, de ander
.

de onzekere toekomst verkondigde.
I uangélus, Ecíy1iXoy, i) een blijspeldichter der Grieken van wien niets nader bekend is. —
2) Een geleerde slaaf van Pericles, die een werk
over de krijgskunst, '1'axTtx í, zou geschreven heb
dat Philopoemen hoog schatte.
-ben,
Euäthlus, E^al}Xo;, een rijk jongeling die
groote sommen besteedde om van Protagoras de
redekunst te leeren, zonder het echter zoo ver
gebl•agt te hebben, dat hij zelf iets van waarde

daarin tot stand bragt (QUJNCT. 3, 1, 10.).
Euboea, Eota, t. Negroponte of Egribos,
een eiland, dat zich van het N. W. naar het Z.
O. langs de kust van Boeotië en Attica uit
stadiën (30 in.) lang, vandaar ook-strek,120
Maxpís geheeten; de vlakte - inhoud er van bedraagt
60 C] m. De breedte wisselt af tusschen 6 en
320 stadiën. Een woest, gedeeltelijk kaal
kalkgebergte loopt door het eil and, niet narre
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Telethrium (Plokovuno) in het N., Dirphe en
C o t y l ë u m in het midden, O e h é (St. Elia Doro)
in liet Z. 5300 v. hoog. De steil afhellende oost
weinig geschikt voor het aanleggen van-zijdewas
steden, Herodotus (8, 23 .) noemt daar slechts
stranddorpen, xwN.at zrupc llaXa^ afat. De westelijke
helling bevat echter gedeeltelijk vruchtbare vlakten, b. v. de 1 el a n t i s c h e vlakte bij Chalcis;
deze vlakten langs de westzijde droegen den gepasten naam T KoiXa, want de bergen van het
eiland en het naburige vaste land geven er eerie
komnvormige gedaante aan. Voor een zamenhang
van het eiland met het, vasteland pleit de overeenkomst tusschen de tegenoverliggende kusten;
met den Oeta staat het hooge voorgebergte Cenaeum (Lithade) in verbinding. Het eiland zou
zonder groote gapingen aan liet vasteland passen,
nu is het er van gescheiden door de cuboeïsche
zee, den Euripus (ESpttos), op zijn sniaist slechts
240 v. breed. Behalve Cenaeum zijn onder cie
voorgebergten nog te noemen in liet N.: A r t em i s i u m net een tempel van Arternis Proseoa,
in welks nabijheid de zeeslag tegen de Perzen geleverd werd, 480 v. C.; in liet Z. C a p h a r e u s
(k. Doro), waar 200 perzische schepen schipbreuk
leden; G e r a e s t u s (k. Ma.ndili). Onder de onaanzienlijke beeken verdienen melding de Bud ór u s aan de 0. kust en de L e l a n t u s, die de gelijknarnigc vlakte besproeit. — Landbouw en vee
leverden veel op, ín de lelantische vlakte-tel
vond men ook koper en ijzer, bij Carystus niarnier en uitmuntende asbest. — Als inwoners noemt
Honler us de A b a n t e s, in het N. waren verder
gevestigd de Histiaeërs en Hellopiërs, in
het Z. D r y o p e r s en inzonderheid de uit Attica
gekoren I o n i ë r s (met de steden Chalcis en
IE,retria) reeds voor den trojaanschen oorlog. Sedert 470 V. C. was Euboea in de vlagt der Atheners. -- Op de westkust lagen van het N. naar
het Z.: Actlepsus (Dipso) met warme, aan Hercules geheiligde bronnen, die Sulla gebruikte;
0 r o b i a e met een beroemd orakel; Chalcis, een
der sleutels van Griekenland, hetwelk onder de
heerschappij der aristocraten (Hippoboten) zeer
magtig werd en vele coloniën uitzond; geboorte -

plaats van Isaeus en Lycophron, plaats van het
overlijden van Aristoteles; E r e t r a met de haven Porthrtius (P. Bufalo ) werd door den perzisch e n veldheer Datis verwoest, die de inwoners
naar Susa voerde ; teruggekeerde vlugtelingen
stichtten een weinig zuidelijker Nieuw -Eretria. Te
Eretria was Menedemus, de stichter der eretrische
school, geboren. A m a m y n t h u s met een beroem deri tempel van Artemis, S t y r a, Carystus met
marmergroeven. Op de oostkust : O e c h a 1 i a,
sloor Hercules, naar men zegt, verwoest, Cérinthus; op de noordkust: H i s t i a e a, om haren wijn
door Homerus (IL, 2, 537.) geroemd, door Pericles verwoest en onder den naam O r u s tot
colonie gemaakt door 2000 cleruchen.
Eubulieles, E^}3ouXí sis, 1) uit Milete, legde
er zich op toe orn de dialectische kunst van zijn
leermeester Euclides van Megara verder te ont
waarbij hij den spot der blijspeldichters-wikeln,
niet ontging. Als 'leermeester van Demostimenes zou
hij dezen door aanhoudende oefening de letter R.
hebben leeren uitspreken. — 2) Beeldhouwer te
Athene, die volgens Pausanias (1, 2, 5.) een gedenkt ee ken uit een groep van 13 beelden, van Athene,
Zeus, M.neinosynnc, Apollo en de Musen bestaande.

Eubulus —E ugarn in on.
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omstreeks 300 v. C. te Alexandrië; van zijne levensbijzonderheden is niets bekend. Hij schreef
1) 6 roten (elementa matheseos) in 13 boeken,

IL . 13, 663.). — 2) Zoon van Aegyptus, door zijne
vrouw de Danaïde Iphimedusa, vermoord.

waaraan Hypsicles een 14. en 15.. toevoegde.
Deze elementen bragten vroegere proeven in vergetelheid en werden, ondanks enkele onnaauwkeurigheden, tot in latere tijden voor een model van
een leerboek gehouden. Proclus en Theon van
Alexandrië schreven er verklaringen op.
2)
AF-3ol.ÉVa, bijeenvoeging van 90 (95) afzonder
stellingen, betrekking hebbende op de wis -lijke
fragmenten-kundigealys.3)L[opt'uT,in
bij Pappus bewaard. Andere wiskundige schriften zijn verloren gegaan. Ook worden hem twee
verhandelingen over de theorie der muziek toegeschreven. Meer zeker is de echtheid van een bewaard gepleven astronomisch werk, getiteld.
Eucrátes, Evxparrls, vader van dien Diodo tus, die in de atheensche volksvergadering zich te
bloedige teregtstelling der Mitylenaeërs-gend
verklaarde (THUG. 3, 41.). --- 2) Broeder van den
veldheer Nicias.
Eudainitlas, E^&q feas, had in 't jaar 383
V. C. het bevel over een tegen Olynthus gezonden
spartaansch leger. Daar zijn broeder Phoebidas, in
plaats van hein te hulp te komen, in Thebe achter
bleef, behaalde hij niet veel voordeelen (xENT. HELL.
5, 2, 24.). Volgens cene opgave bij Diodorus zou hij
in een gevecht tegen de Olynthiërs omgekomen zijn.
E oidémus, E^uarlµo-5, uit Rhodus, volgens
Theophrastus de voornaamste leerling van Aristoteles (GELL. 13, 9.). Hij was arts en wiskundige,
schreef verklaringen op de physica van Aristoteles en schijnt over 't algemeen met diens inzigten
overeengestemd te hebben. Door sommigen wordt
hij gehouden voor den schrijver der naar hem ge-

had opgerigt, hetwelk in 'tjaar 1837 in den binnen
Ceramicus weder ontdekt werd.
Eubúlus, Eu3ouXoS 1) een zoon van Euphranor, dichter der middelbare grieksche comedic,
geestig en vooral liefhebber van de parodie, leefde
376 v. C. Hij zou 104 stukken gemaakt hebben,
waarvan fragmenten van meer dan 5() blijspelen
en titels zijn bewaard gebleven. Hij bewerkte voor
mythische stoffen en dreef den spot met de oude-al
treurspeldichters, voornamelijk met Euripides. — 2)
Van Anaphlystus, een invloedrijk redenaar en demagoog, lieveling des volks, maar van zeer nadeelige strekking, vooral in het bestuur der
geldmiddelen, door de wet, dat de bespaarde gelden uit al de kassen voor het theoricum zouden
besteed worden, en ieder met den dood zou gestraft worden, die hierin eene verandering zou voor
Eerst kort voor den slag bij Chaeronea,-steln.
werden zij tot hunne oorspronklijke bestemming,
de krijgskas, teraggebragt. — Eubulus was een
hevig tegenstander van Demosthenes, wiens tegen
hij was bij de verdediging van Midias en-partij
Aeschines (de falsa legat.), die vroeger zijn klerk
geweest was; door zijn invloed nam de aanklagt
tegen den laatste eene gunstige wending voor den
beklaagde. Als gezant naar Philippus werd hij
door dezen gewonnen en sloot hij den voor Athene
nadeeligen vrede van 346. Hij stierf in 330 v. C.,
eerder dan Demosthenes. Theopompus geeft van
zijn karakter geen gunstige schildering. — 3) Van
Alexandrië, een wijsgeer der sceptische school.. --4) Van Messene in Sicilië, een Pythagoraeër.
Eueltënor, Evxrwwp, 1) zoon van den Corinthiër Polyidus, werd door Paris gewond en
stierf, zoo als zijn vader hem voorspeld had (HOM.
Euclides, ExAsfóri„ 1) archont eponymus
te Athene in 403 v. C. Met zijn bestuur zou
te Athene een geheel nieuw tijdvak beginnen door

do afkondiging eener amnestie en de herstelling
der wetten van Solon, wier herziening aan Nico
werd opgedragen (LYS. IN NICOM.). Ook-inachus
in de letterkunde is dit jaar merkwaardig door
de invoering van het ionische alphabet met 24
letters (FLUT. ARIST. 1.). -- 2) Stichter, der nie
ondanks het hem dreigende le--garischeol;
vensgevaar verliet hij des nachts in vrouwenkleederen Megara om Socrates te bezoeken (GELL.
6, 10.) en bood na diens dood aan zijne leerlingen, met name aan Plato, een schuilplaats in Megara aan, waardoor bij alle verschil van inzigten,
tusschen beiden cene innige vriendschap geboren
werd. Er bestonden van hem 6 dialogen. Hij
trachtte de leer der Eleaten, die hij reeds vroeger
beoefend had (ole. Ac AD. 2, 42.) met die van Socrates te vereenigen, door dat hij hunne afgetrokken leer van het een - al met een zedelijken inhoud bezielde door de stelling, dat het ware slechts
een is, dat dit het goede is, maar dat dit ook onder andere namen kan voorkomen als god, verstand enz.; waarbij hij de veelheid en het ontstaan
der dingen loochende. In de verdediging dezer
leer tegen de uitkomsten der ondervinding openbaarde zich de andere rigting van Euclides, de sophistische dialectica, . die met ter zijde stelling van
zede- en natuurkunde verder ontwikkeld werd door
zijne opvolgers Eubulides en Diodorus Cromus en
die aan zijne school den naam gaf van 'Eptartxof

-

noemde 'Fltth E''lsta.
Eutl.®rus, Etjèu;po;, 1) zoon van Hermes en
Polymele (later vrouw van Eclieclus) eni aanvoerder
der Myrmidoniërs voor Troje (non. IL. 16, 179.). —
2) Peripatetisch wijsgeer te Alexandrië, die een
door Strabo vernield werk over den Nijl schreef.
Eudoxia, z. Arcadius.
Eudoxus, E^áóo.o„ uit Cnidus, leerling vats
Plato, voerde in 370 v. C. een nieuwe staatsre geling in zijn vaderland in. Hij was daarenboven
arts, wis- en sterrekundige. Hij rigtte observatoriën op, deed waarnemingen, verbeterde de door
Cleostratus in 540 uitgevonden ennaëteris (minder
naauwkeurig ook octaëteris) ter verbinding van
het zon- en maanjaar. Van zijne tTatvópsva en
Otoarul spa maakte Aratus cene omwerking in dichtmaat. -- 2) Van Cyzicus omstreeks 125 v. C.
Van zijne reisopmerkingen maakte Strabo gebruik.
E uênus, Eu r^vó;, 1) twee grieksche elegische
dichters uit Paros, van welke eenige kleine fragmenten overig zijn, zonder dat men den maker
der afzonderlijke stukken bepaald kan aanwijzen.
Een van hen (onzeker of het de oudste ofjongste
is) was een tijdgenoot van Socrates en diens leermeester in de poësie (PLAT. APOL . soca. p. 20,
B. PHAED. p. 60, D. PHAEDR. p . 267, A.). — 2)
z. Aetolia.

Euergétae, z. Arias p a e.
E s p y ¡r rl S, weldoener, in Griekenland een
eertitel van buitenlanders die zich jegens den staat
zeer verdienstlijk gemaakt hadden, dikwijls werd
hij verleend in vereeniging met proxenie.
of Oca ,enertz.o(. --- 3) Euclides de wiskundige, leefde
Eugammon, z. Epos, 3. kol. m.

E uganel----E umenes.
EuganéI, een niet celtische stam in de rae tische Alpen, die zich zuidwaarts uitstrekte tot in
de omstreken van Verona en Patavium, waar nog
tegenwoordig de naam is overgebleven in de euganeïsche bergen. Tot hen schijnen ook behoord
te hebben de C a m u n i (in het t. Kamonikadal)
en de T r i u m p i l i n i (in liet t. Trompiladal).
Livius (1, 1.) plaatst hen tusschen de zee en de
Alpen (tusschen het larische meer en de Athesis
tot aan de adriatische zee), vanwaar zij door de
Heneters verdrongen werden.
Euhemèrus, Espos, waarschijnlijk uit
Messana, leefde aan het hof van Cassander en
was een aanhanger van de cyrenaïsche school, aan
welke dikwerf ongodisterij verweten werd. Hij
was schrijver der isp&c dvaYpacp j of der heilige
tempelopschriften, waarin hij vertelde, hoe hij op
cene zending naar Arabië en de zuidelijke zeeën
naar het eiland Panchaea gekomen was en daar
op een gouden zuil in den tempel van Zeus Tri
geschiedenis van het ontstaan-phyliusdeg
der wereld van Uranus af, had ingegrift gevonden. — In deze, inkleeding ontwikkelde hij het
denkbeeld, dat de geheele godenleer niets anders
is dan menschenwerk tot een wonderbaarlijke ge
dat alle goden en heroën-schiednzamgvo;
niet anders dan menschen geweest zijn, die door
kracht en verstand uitmuntten, en aan welke men
na den dood godlijke eer bewees; de voor
plaatsen hunner veneering waren hunne-namste
grafplaatsen (cie. N. D. 1, 42. SEXT. EMP. ADV.
MATH. 9, 17.). Zulke denkbeelden waren niet
nieuw, zij vonden een steun in de heroënvereering en in de vergoding der vorsten, vooral echter in de cretensische sagen over de geboorte en
het graf van Zeus ; ook reeds de ionische
logographen (Hecataeus, Herodorus en a.) en ver
hadden deze pragmatisch-histori--volgensEphru
sche grondstellingen bij verscheiden mythen van
toepassing gemaakt, naar eerst door Euhemerus
werden zij consequent doorgezet, zoodat de ver hevenste en door de levendigste verbeelding opgesmukte mythen van al hun tooi ontdaan in de
laagte neerzonken, vanwaar dit systeem Euhernerismus genoemd werd. Verstandig gematigde
schrijvers als Callimachus bekommerden zich zeer
over deze nuchtere en van alle geestlijk leven
ontbloote leer, doch evenwel moest zij in een tijd,
waarin het godsdienstig geloof aan de oude goden
verzwakt was, weldra opgang-werldanmkij
maken. Vooral was dit het geval te Ronne.
Ennius vertaalde het boek van Euhemerus : I)iodorus beweegt zich geheel in die rigting.
Esto;, Evius, z. Dionysus.
Eulaeus, EúXalo;, rivier in Susiana, ontspringt in Medië, stroomt langs Susa en valt Knet
den Choaspes vereenigd in den Tigris. In het 0.
V. heet hij Ulai.
Eumaeus, z. Ulysses.
Eumêlus, z. Admetus.
Euméne s, E 3N ïry r,1) uit Cardia, grieksche stad
in Thracië, geboren 363 v. C., stamde af (NEP. EUM.
1.) uit een aanzienlijke familie. Daar zijn vader met
koning Philippus van Macedonië in vriendschap
verkeerde, kwam, Eumenes op 20 jarigen, leeftijd
aan het hof van dien koning en werd tot aan
diens dood in 336 zijn geheimschrijver. Geen
minder aanzien genoot hij bij Alexander den G.
die zijne bekwaamheden, trouw en geschiktheid
naar waarde wist te schatten, Des te meer haatte
,
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de macedonische adel in hem den Griek en behandelde hem dikwijls met grooten afkeer, welken
Eumenes echter door zijn verstandig gedrag, waarin
zij sluwheid en geveinsdheid zagen, onschadelijk
wist te maken. Alexander moest zelf dikwijls tuss c hen beiden komen om den haat des adels tegen
Eumenes te stillen, en inzonderheid zijnen lievelin g
Hephaestion tot verdraagzaamheid te stemmen.
Niet ten onregte echter verweten de Macedoniërs
aan Eumenes hebzucht en gierigheid. Hoezeer
Alexander hem hoogachtte, bewees hij bij de groote
bruiloft te Susa, waarop hij hem met Bene zuster
zijner eigen perzische vrouw in het huwelijk ver
(FLUT. EUM. 2. CURT. 10, 4.). E venwel-enigd
toonde Eumenes, gedurende het Ieven van Alexander, naar het schijnt, meer zijne bekwaamheden
als staatsman dan als veldheer. Eerst na Alexanders dood ontwikkelde hij ook in dit opzigt
schitterende talenten, toen een grenzenlooze ver
moeite veroverde en nu-waringovehtm
van zijn hoofd beroofde rijk dreigde los te barsten. Bij den terstond uitbrekenden strijd over de
opperheerschappij onthield hij zich als Griek van
alle deelneming daaraan, doch toen het tot dadelijkheden zou komen, trachtte hij cene verzoening
te bewerken (PI uT. EUM. 3.), waarbij hij zich naauw
bij den rijksbestierder Perdiccas en liet door dezen
vertegenwoordigd koninklijk huis aansloot, weshalve
hij bij de volgende verdeeling der provinciën Cappadocië en het daaraan grenzende land ontving, dat
hij echter eerst veroveren moest. De deelneming
aan den togt van Leonatus naar Europa sloeg hij af
(322 v. C.), bragt zijne satrapie ten onder, waar hij
zich uit de inboorlingen een krachtig leger vormde
(FLUT. Eum. 4.), ontving van Perdiccas voor diens
togt tegen Ptolemaeus eenige vergrooting van gebied (NEP. EON. 3.) en nam gedurende des eersten
afwezigheid de verdediging van Azië op zich tegen Antipater en Craterus. In dezen oorlog
overwon hij eerst den satraap Neoptolemus van
Armenië en vervolgens, nadat de onderhandelingen met Antipater en Craterus afgebroken waren,
dein laatste in 321, (PLUT. RUM. 8.). In dien slag
doodde Eumenes met eigen hand Neoptolemus
die zich bij Craterus gevoegd had, terwijl deze
(NEP. RUM. 3 en
18, 30 en v.). Daar echter de in het
leger van Eumenes dienende Macedoniërs den
dood van den bij hen beminden Craterus zeer betreurden, liet Eumenes het lijk van zijn vroegeren
vriend feestlijk en met eere begraven. Doch sedert dien tijd werd de afkeer der Macedoniërs van
Eumenes steeds duidelijker en toen het berigt van
den dood van Craterus, kort na het vermoorden
van Perdiccas, te Aegypte kwam, werd hij daar
met vele andere aanhangers van den rijksbestierder
in den ban gedaan ; echter verdedigde hij ook in 't
vervolg de regten der koninklijke familie met bekwaamheid en goed gevolg, en rustte in zijne landen
een uitmuntend leger uit, waarmede hij Antigonus,
die zich steeds meer en meer op den voorgrond
plaatste, in bedwang hield en van 319-316 een
roemvollen deels ook gelukkigen strijd tegen hem
volhield. De schitterendste proeven gaf Eumenes
van zijne uitstekende veldheersbekwaamheden niet
alleen in groote veldslagen, maar ook in de verdediging der onneembare bergvesting Nora in Cappadocië, waaruit hij eindelijk heimlijk aftrok. Gedurende zijne insluiting in Nora had hij de groot
j? e e2 van moed, slimheid en vindingrijk--stebwi

door een Thraciër geveld werd
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Eumenides —Ev.

held gegeven, maar tevens ook van zijn onverbreekbare gehechtheid aan AIexanders huis, die
zelfs niet door de schitterendste aanbiedingen
en beloften van zijne tegenpartij kon worden aan
het wankelen gebragt. Toen eindelijk in 't jaar
315 Antigonus bemerkte dat hij zijnen bekwamen en slinimen vijand niet meester kon worden
(z. Antigonus), zocht hij de Macedoniërs in het
leger van Eumenes te verleiden. Zoo gelukte het
hem den gevreesden man in zijne magt te krijgen.
Eumenes werd 45 jaren oud ter dood gebragt.
Met hem viel de laatste steun van het koninklijke
huis. Ook als schrijver maakte hij zich bekend
en schreef ¿pp 'AXesáv^pou, een dagboek

over de togten van Alexander, die door alle

schrijvers zeer geroemd worden AELIAN. VAR. H.
3, 23.). — 2) Eumenes I. koning van Pergamunl
263-241, neef van Philetaerus (z. a.), vergrootte
zijn rijk, overwon Antiochus I. (Soter) in een
slag bij Sardes en was een beschermer van kun
wetenschappen. — Een ander koning van-sten
Pergamum was 3) E u m e n e s II., zoon van Atta lus I. regeerde van 198-158 v. C. en was een
trouw vriend der Romeinen bijna gedurende zijn
geheele leven. Aan deze vriendschap had hij ook
aanmerklijke vergrootingen van zijn rijk te danken. Hij nam deel aan het ten onderbrengen van
den tyran Nabis van Sparta, 195 v. C. (Liv . 34,
26 en v.), ondersteunde Rome in den oorlog tegen Antiochus den G. van Syrië (z. a.) (Liv . 35,
39. 36, 42 en V. POL. 21, 8.), en bewerkte door
zijne komst te Rome, dat hem een groot gedeelte
van Voor-Azië tot aan den Taurus werd afgestaan
(LIV . 38, 36.). In den oorlog met Prusias van
Bithynië, wien Hannibal met raad ter zijde stond,
dolf hij het onderspit en werd slechts door de tus
gered , 183 (NEP. HANN . 10.-schenkomtvaR
LIV. 39, 51.). Evenzoo overwon hij riet behulp
van Rome Pharnaces van Pontus (POL. 25, 4 en
v.) en geraakte vervolgens in oorlog met de Rho-

diërs, die zich te Rome bitter over hem beklaagden (Liv . 42, 14.). Hoewel de Romeinen zelve

deze twisten tusschen Euinenes en zijne naburen
door de hem aangewezen stelling opzetlijk uit
hadden, om te zorgen dat hij niet te mag--gelokt
tig werd, lieten zij hem echter niet in den steek,
en ontvingen hem, toen hij in 172 naar Rome
kwam met groote eer (PLUT . CAT. 8.). Op zijne
terugreis door Griekenland geraakte hij, waarschijnlijk op aanstoken van Perseus van Macedonië, in groot gevaar en ontkwam het ter naauwer
gerucht van zijnen dood was reeds-nod.Het
naar Azië verspreid, en zijn broeder Attalus
maakte zich reeds gereed om den troon te beklimmen, toen Eumenes zelf verscheen. Hij nam deel
aan den oorlog der Romeinen tegen Perseus (LIV.
42, 55 en v.) echter niet met dien ijver als vroeger,
daar hem zijne afhanklijkheid van Rome hinderde,
zoodat hij zelfs met Perseus in onderhandelingen
trad. Dat konden de Romeinen hem niet vergeven, zij berokkenden hem overal moeilijkheden,
hitsten, hoewel vruchtloos, zijn eigen broeder tegen
hem op, weigerden hem zelfs de vergunning om
in Rome te verschijnen (POL . 30, 17 ), -- en riepen eindelijk alle vijanden van Eumenes op, om
hunne klagten tegen hem in te brengen. Zijn
broeder Attalus, dien hij, niet zonder gunstigen uit
zijner verdediging naar Rome zond, werd-slag,ter
-

yens bevorderde hij kunsten en wetenschappen en
vermeerderde aanmerklijk de door zijn vader aan
bibliotheek. Hij stierf in 159 (POL. 32 3).-geld
Lumenides, z. Erinyes.
Euzneuius, geboren te Autun in Gallië,
werd leermeester van Constantius Chlorus, vergezelde hem langen tijd op zijne veldtogten en bragt
zijne laatste levensdagen in zijn vaderstad door;
waar hij als leeraar der rhetorica optrad en zich
daarin zeer verdienstelijk maakte. Hij stierf 311
n. C. Hij behoort tot de latijnsche Panegyrici.
Wij bezitten nog 3 redevoeringen van hem, die
;

zich van andere dergelijke werken daarin gunstig
onderscheiden, dat zij niet in de gewone gebreken
van overdreven vleijende lofspraak vervallen.
Eumolpidae, EutoX7tí6aw, het Bene der beide
oud-priesterlijke geslachten te Athene het andere was dat der Ceryces -- die onder het opzigt
van den archont Basileus zorg droegen voor de
dienst der eleusinische mysteriën, wier medeleden
geholpen door de priesteres der groote godinnen,
Demeter en Core, en een tal van bedienden, niet
alleen de afzonderlijke bezoekers inwijdden, maar
inzonderheid hunne medewerking betoonden bij
de mimisch-orchestische voorstelling van de lotgevallen der beide godinnen. Het waren hoofdzaaklijk vier beambten : de íspocpáv'rrj;, de óa^obyos,
de izpoxrj puS (heraut) en de verzorger des altaars
(o & cl wµc ), die zonder twijfel bij deze geheele
dienst werkzaam, en zeker niet over de dienst van
verschillende goden verdeeld waren. Volgens cene
gewone geslachtsafleiding werd hun beider afkomst
op één stamheros Eumolpus teruggebragt (z. a.), die
onderscheiden is van een anderen E. aan wien
inwijdingsliederen (TSÀETaí) en de uitvinding van
den wijnbouw en de boomkweekerij wordt toegeschreven. Waarschijnlijker moet men twee afzonderlijke familiën der Eumolpiden en Cerycen aannemen,
aan welke laatsten de Daduchen nog toegevoegd
worden en in wier plaats later het geslacht der
Lycomiden treedt.
Eumolpus, EoXno,, een uit Thracië naar
Eleusis verhuisd krijgsman, priester van Demeter,
zanger, zoon van Poseidon en Chione, dochter
van Boreas. Hij helpt de Eleusiniërs in den oorlog tegen Athene, en wordt door Erechtheus (z.
a.) overwonnen, niet zijne zonen Phorbas en Im-

inaradus. Of Erechtheus en Immaradus sneuvelen
en men sluit vrede onder voorwaarde, dat de Eleusiniërs zich aan de Atheners zullen onderwerpen,
doch alleen de feestviering der mysteriën bezorgen.
Deze mysteriën van Demeter en van Dionysus
zouden door Eumolpus ingesteld en door hem met
de dochters van Celeus geregeld zijn geworden.
De dienst bleef in zijn geslacht, de E u nl o 1 p i d e n
(z. a.). Onder zijn naam werden allerlei geschriften over de mysteriën vervaardigd. Wegens zijne
menigvuldige betrekkingen nam men meer dan
een Eumolpus aan : 1) den Thraciër, wiens zoon
Ceryx, de stamvader van het geslacht der Krjpuxe;
was; 2) een zoon van Ceryx; 3) den zoon van

Musaeus, den stichter der mysteriën.
1':uvaí, z. ancora.
E u v rj, het bed, bestond 1) uit de xXív ^, bedstel, ledekant. I)e vier zijden -der xklvi, iv'Xata
(xpaTrjpta) zijn planken, die, in elkaar gehaakt,
op pooten rustten. Aan het hoofdeind was Bene
leuning, ávaxa,nvrpov of & t(xXa rpov. De xXívi was
daar met onderscheiding ontvangen. Met zijne broe- van hout, misschien soms van metaal, de pooten
ders leefde hij over 't geheel in groote eendragt. Te. niet zelden van edeler bestanddeelen, b. v. ivoor.

uneus— Eupolis.
Op de zelen ('r6vot) der xXív r lag 2) de matras
(xvdpaAov of rukCtov), de overtrek was van linnen,
wol of leer, opgevuld met ruwe wol of plantaardige stoffen ; 3) tegen het &7t(XXty rpov lag een
ronde peluw, als (hoofdkussen).
Over het xvFcflaXov werden 4) de dekens gespreid
toß rpthp.a rn, &TtC3Xua a, yX dvac,
(
&icß6Xaca enz.). -- Xaµeóvi of yaµsúvcov is de
slaapplaats der armen, inzonderheid der slaven.
Zij bestond uit matten van biezen, stroo of
bast.

Eunéus of Euneus, Evr^o„ E ►vv► ,

^+ ^vsw;, zoon van Jason en Hypsipyle, de koningin van Lemnos, zelf koning van Lemnos, dreef
handel met de Grieken voor Troje (IIOM. M. 7,
468. 23, 747.).

Eunomia, z. Horae.
Eunús, E ►vous, een Syriër en slaaf te Enna
op Sicilië, bragt door allerlei kunstgrepen en
goochelarijen, waardoor hij zich den naam van
een toovenaar verwierf, zijne medeslaven op zijne
hand, stelde zich aan hun hoofd en verwekte zoo
den eersten sicilischen slavenoorlog. In korten
tijd had de tot hun koning benoemde Eunus een
talrijk leger verzameld, waarmede zich een tweede
onder Cleon vereenigde, zoodat er verscheiden
honderd duizenden onder de wapens waren. Waar
brak de opstand kort na de verwoesting-schijnlk
van Carthago in 141 v. C. los. Nadat verscheiden
romeinsche veldheeren de nederlaag hadden gele
gelukte het eerst den consul Rupilins de-den,
slaven te bedwingen. Eunus werd op de vlugt in
een hol ontdekt en gevat, doch nog voor zijne
teregtstelling stierf hij in 't jaar 132 V. C. (FLUT.
SULI,. 36. LIV. EPIT. 56, 59 . FLOR. 3, 19 . CIC. VERB.
4,50.).

Euoi, Evoe, z. Dionysus.
Eupalá,mus, z. Daedalus.
Eupalium, E^unfitov, stad der ozolische
Locriërs, ten N. van Naupactus, met de haven
Erythrae (LIV. 28, 8. TRUC . 3, 96.).
Eîctpíct, z. cpuXaí, attische.
E ú ►p r1 p í a, de heilige, plegtige stilte, die bij het
verrigten van offeranden of het doen der gebeden
die daaraan voorafgingen, heerschen moest en die
bevolen werd door de uitdruklijke vermaning :
l.dR larve of thcprirzzitz, bij de Romeinen favete
linguis. Bij de laatsten kwam er nog het denkbeeld bij van de noodzaaklijke afweering van
booze voorteekens.
Euphémus, Eijcpri Uoc, zoon vau Poseidon
en Europa, dochter van Tityus, man van Laonome, zuster van Hercules, een Phlegyer uit Panopeus in Phocis, later woonachtig te Taenaram,
deelgenoot van de calydonische jagt en den Argonautentogt, die door een bijzondere gunst
zijns vaders op de zee kon wandelen. Toen de
Argonauten bij het Tritonmeer kwamen, gaf Triton
in de gedaante van Eurypylus aan Euphemus een
klomp aarde. Medea voorspelde dat, zoo Euphemus den klomp in de bergkloof van Taenarum
wierp, waar de ingang naar de onderwereld was,
zijne nakomelingen in het vierde geslacht naar
Libye komen en daar heerschen zouden. Doch daar
de aardkiomp bij het eiland Calliste of Thera verloren ging, moest van daar uit de vestiging in
Libye geschieden, zoodat eerst de nakomeling van
Euphemus in het 17. geslacht, B a t t u s, uit Thera
naar Libye kon trekken en Cyrene stichten (FIND.
PYTTI. 4.).
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Euphorbus, Evcpop oc, zoon van Panthous,
een dapper Trojaan, die eerst Patroclus wondde
en daarop door Menelaus gedood werd (xoM.
IL. 16, 106. 17, 1 en 5.). Menelaus wijdde diens
schild in den tempel van Hera bij Mycenae. Pythagoras, die aan de zielsverhuizing geloofde, beweerde eenmaal Euphorbus. geweest zijn.
Eupliorion, Eucpopíwv, 1) uit Athene, vader
van Aeschylus. — 2) Zoon van Aeschylus, die met
de treurspelen zijns vaders na diens dood de overwin ning behaalde, en zelfs met een eigen gemaakte tetralogic Sophocles en Euripides overwon. — 3) Van
Chalcis op Euboca geb. 276 v. C., stierf als bibliothecaris van den syrischen koning Antiochus
den G. Hij was een geleerd en werkzaam dichter,
geheel in den trant en den geest der Alexandrijnen. Zijne wijze van uitdrukking is gekunsteld en
duister. Behalve zijne werken in proza schreef hij
epische gedichten, elegiën en epigrammen, waarvan
slechts weinige verzen over zijn. De Romeinen
stelden hem hoog (vIRG . ECL. 10, 50. QUINCT. 10, 1,
56); de elegiëndichter Gallus zou hem nagevolgd
en vertaald hebben.
Euphránor, Evcpp vwp, beroemd schilder en
metaalgieter, tijdgenoot van Praxiteles, vooral bekend door zijn standbeeld van Paris (waarin men
den scheidsregter der schoonheid, den minnaar van
Helena en den overwinnaar van Achilles terug
Bene Minerva (door Lutatius Catulus naar-vond),
Rome gebragt), Bene Latona met hare kinderen.
Zijne voornaamste schilderijen bevonden zich in de
galerij van den Ceramicus te Athene, waaronder
de 12 goden, Theseus, de Democratie en de Demus, het ruitergevecht der Atheners tegen Eparninondas bij Mantinea. Men roemt in zijne stukken
een krachtig coloriet en een juiste verdeeling van
licht en schaduw.
Euplträtes, EÜppdTy., d. i. Ephrat —
= zoetwater, belangrijke stroom van Azië, ontspringt uit
2 bronnen op het armenisch gebergte, in het
N. W. en in het N. O. in de omstreken van den
Ararat; niet ver van Zimara vereenigen beide armen zich (de zuidelijke Arsanias), daarop baant de
rivier van Samosata zieh een weg door het amanisehe gebergte naar het zuidoosten, en stroomt als
grensrivier tusschen Syrië en Mesopotamië, tot zij
zich met den Tigris vereenigt, waarna zij 1000
stadiën lager bij Charax Spasinu gezamenlijk zich
in de perzische golf ontlasten. Onder de kanalen
die met den Euphraat in verbinding staan is merk

-wardigeMstnN.vaBbylo,eginnende aan de westzijde stroomafwaarts. Onder
de bijrivieren zijn noemenswaardig : links, B e l ic h a s bij Thapsacus, en C h a b o r a s, uitwaterende
bij Circesium.
Eupliron, Euppwv, 1) een burger van Sicyon,
ten tijde van Epaminondas, die door de arme
klasse geholpen zich van de hoogste magt in de
stad meester maakte. Door de rijken weder ver
ging hij naar Thebe, waar hij vermoord-drevn
werd. --- 2) Een dichter der nieuwe grieksche comedie. Slechts weinige titels en fragmenten zijn
bewaard gebleven.

Euphrosyne, z. C h a r t e s.
Eupitlies, Eúrcz ar g, aanzienlijk Ithacenser,
vader van Antinous. Hij wilde den dood zijns
zoons op Ulysses wreken door de oproerige Ithacensers tegen hem aan te voeren, doch werd door

Ulysses gedood (Rom. OD. 24, 469, 523. 16, 426.).
Fupolis, E ►^toXc;, een uitstekend dichter der

E upompus^---.Euripides.
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oude attische comedie, tijdgenoot van Cratinus en
Aristophanes, met wie hij dikwijls als vertegenwoordiger der oude comedie genoemd wordt. Hij
was een zoon van Sosipolis en trad reeds in zijn
17. jaar als dichter op, misschien even als Aristophanes onder een vreemden naam en behaalde zeven malen den prijs der overwinning. Over zijn
dood bestaan verschillende legenden en zijn graf
toonde men op meer dan eene plaats. Eupolis en
Aristophanes zijn de meesters der oude comedie.
Het is natuurlijk, dat deze beiden als geestverwanten een tijdlang denzelfdén weg bewandelden, doch
later ook bij zoo vele aanleiding tot naijver zich
van een scheidden en aan wederzijdsche aanvallen
eener bijtende critiek over hunne dichterlijke en
zedelijke gebreken blootstonden. De ouden zwaaiden Eupolis den hoogsten lof toe, doch als zijne
schaduwzijde -noemden zij zijne overhelling tot
zinlijkheid en lasterzucht. Het aantal stukken
dat hem wordt toegeschreven verschilt, het
hoogste is 20; van 15 kan men met zekerheid titel en fragmenten opgeven. De beroemdste Waren: Arjµot, die het verkeerde staatsbestuur van
Athene en de uitspattingen der democratie ten toonstelden; I okers, had betrekking op de onderdrukking der bondgenooten door Athene; Ba7trat was
gerigt tegen de buitensporigheden van het bijzondere leven van AIcibiades; Kokaxxss bespotte den
rijken 'lichtmis Callias en zijne schuiniloopers; daarmede behaalde hij ( 442 v. C.) de overwinning op
de „vrede" van Aristophanes ; Maptxls was gerigt
tegen den demagoog hyperbolus, die de rol van
Cleon te Athene wilde spelen. -- E. stierf nog
voor bet einde van den peloponnesischen oorlog.
Eupompus, z. schilders, 3. kol.
Euripides, Eópurí ris, de derde voornaamste
grieksche treurspeldichter, wiens stukken ons ten
deele zijn bewaard gebleven. Hij was geboren op
het eiland Salamis, juist op den dag van den beroemden zeeslag, den 5. Oct. 480 v. C. Zijne ouders waren bij het naderen des perzischen legers
uit Athene gevlugt en hadden met vele andere
atheensche burgers naar dit eiland de wijk genomen.
Zijn vader heette Mnesarchus en was een kramer
of tapper; zijne moeder heette Clito en zou een
groentevrouw geweest zijn. Dat de vader van
Euripides te Athene niet geheel onbemiddeld geweest is, kan blijken uit de zorgvuldige opvoeding die hij aan zijn zoon liet geven. Met
zorg werd hij in de gymnastic onderwezen, om
voor de wedstrijden bekwaam te worden, en de
knaap zou ook eens, waarschijnlijk in de Panathenaeën, den overwinningsprijs behaald hebben. Ook
moet hij eens op de Thargeliën tot de knapen
behoord hebben, die aan de feestdansers den
wijn reikten, een eer, die anders slechts aan zonen van edele, inheemsche familiën ten deel viel.
Verder zou hij ook de schilderkunst beoefend
hebben. Al deze dingen, zoo zij al waar en zeker
zijn, vallen in zijn leeftijd van knaap en aankomend jongeling. Want op volwassen leeftijd sloot
hij zich spoedig bij Anaxagoras aan, die toen te
Athene door zijn onderwijs veel opgang maakte,
later hoorde hij ook Prodicus en Protagoras, en
niet Socrates sloot hij cene innige, levenslange
vriendschap. Van de philosophische rigting, welke
E. van Anaxagoras ontving, van diens leer en
wijsgeerige stellingen worden onmiskenbare sporen
en bewijzen in de treurspelen van E. aangetroffen,
als ook van zijne vatbaarheid voor de rhetorische
-

kunstenarijen der sophisten, die hij niet kon nalaten hier en daar in zijne treurspelen aan te wen=
den en toe te passen. En aan deze wijsgeerige
studiën schijnt Euripides zich in zijne jongelingsjaren voornamelijk gewijd te hebben. Nergens is
in Euripides leven eenig spoor te vinden van deel=
neming aan de openbare aangelegenheden, van het
streven naar ambten of in een woord van eenige
staatkundige bemoeijing. Maar ook op zijn eigen le=
venswijze en karakter schijnt de aanhoudende omgang met Anaxagoras van invloed geweest te zijn.
Hij was namelijk stuursch, droefgeestig en weinig
genaakbaar. Een bewijs van zijne afgetrokkenheid en
vooral van de afzondering waarin hij zich met de
beoefening der wetenschappen bezig hield, is ook
het berigt van de uitgebreide boekverzameling, die
hij zou gehad hebben. Of de hem dikwijls te laste
gelegde vrouwenhaat, die men in verscheiden zijner
treurspelen, vooral in den Hippolytus, meent te
vinden, een gevolg is van zijn norsch karakter of
van de huislijke en huwelijksomstandigheden des
dichters, is moeilijk te beslissen. Eerst was Euripides getrouwd met eene dochter van Mnesilochus,
Choerine of Choerile geheeten. Zij schonk
hem 3 zonen. De oudste was Mnesarchides, een
koopman, de tweede Mnesilochus, een tooneelspeIer, en de derde de naamgepoot zijns vaders,
Euripides, die na diens dood eenige van zijns
vaders treurspelen liet opvoeren. Deze vrouw
werd hem echter ontrouw en bij verstiet haar.
Daarop huwde hij met Melitto, die echter niet
beter was en zelve hem weder verliet. — Het is
insgelijks niet zeker, wanneer Euripides zijn dramatische loopbaan begonnen is. Volgens een op
zich zelf niet onwaarschijnlijk bezigt trad hij in
zijn 25.jaar voor het eerst op. Tot deze didascalie
behoorden de P el i a d e n, een thans verloren stuk.
Van nu af wijdde Euripides zich met de toen le`
vende treurspeldichters, onafgebroken aan het tooneel. De meeste levensbeschrijvers kennen heni
92 stukken toe, waaronder 8 satyrspelen; Varro
daarentegen slechts 75, de Alexandrijnen noemen
78 stukken, waaronder zij 3 voor onecht houden,
en zoo wordt het getal bij hen ook 75. Slechts
4 malen behaalde E. de overwinning. Van maar
weinige stukken is de tijd der opvoering bekend.
Het groote aantal zijner treurspelen, vergeleken
met de weinige hem ten deel gevallen overwin ningsprijzen, toont eene niet geringe volharding,
om op de eens betreden baan moedig voort te
gaan en niet af te dwalen, ondanks de tegenkanting der blijspeldichters en de ongunstige uitspraak
der kampregters. Dat zijne dichtwerken echter
onder het volk algemeen bekend en verspreid
moeten geweest zijn, mag men besluiten uit de
overlevering dat de atheensche gevangenen op
Sicilië hun onderhoud en hunne redding te
danken hadden aan het kennen der treurspe
daar zij door het voor--lenvaEuripds,
dragen van verzen en episoden uit zijne stukken
de bewoners van dat eiland wisten te roeren en
in verrukking te brengen. Eerst laat in hoogen
ouderdom verliet Euripides Athene. Na de opvoering van zijn Orestes (408 v. C.) begaf hij zich
naar Magnesia, waar hij als gastvriend van den
staat ontvangen werd. Maar waarschijnlijk waren
de aanhoudende bespottingen der blijspeldichters
en zijne onaangename huislijke omstandigheden
de aanleidende oorzaak van deze verhuizing. Kort
daarna vertrok hij naar Pella in Macedonië aan

Euripides.
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het hof van koning Archelaus, waar hij vereenigd
met den treurspeldichter Agathon, den toonkunstenaar Timotheus en den schilder Zeuxis in
hooge achting bij den koning de laatste twee jaren
van zijn leven doorbragt. Hij stierf in 405 V. C.,
volgens een weinig geloofwaar uiig sprookje door
jagthonden verscheurd. -- Euripides voegde zich
als dichter meer en meer naar den geest van
zijnen tijd; de vroegere denkbeeldige wereld van
het treurspel werd door hem inzonderheid op de
naakte waarheid des werklijken levens overgebragt
en toegepast. Hij schilderde de menschen zoo
als zij zijn. Daarenboven bragt hij de uitkomsten
en grondstellingen der toenmalige wijsbegeerte op
het tooneel en maakte daarbij gebruik van eene
sophistische dialectiek. Lange verhalen, de probog en epiloog (voor- en narede), als ook de
meermalen voorkomende ontwarring van den knoop
door de verschijning eener godheid --de zoogenaamde deus ex machina --- toonen dat hem de
eigenlijke dramatische handeling en hare ontwikkeling minder ter harte gingen. I)e koorgezangen staan met de handeling en de karakters niet
meer in een innig, beteekenisvol verband; zij schijnen meer uit gewoonte en sleur behouden
te zijn, zonder bepaald noodig te wezen. Doch
Euripides munt uit als kenner der menschlijke
driften en hartstogten. Zijn hoofddoel is schrik
en medelijden te verwekken, vandaar werd hij bij
de ouden tp tytzt raTo; genoemd. Als een volgeling van Anaxagoras is hij dikwijls in strijd met
het volksgeloof en den inhoud der heerschende
mythen, doch daarom moet hem echter het ver
niet treffen van in dit opzigt een schadelijken-wijt
invloed te hebben uitgeoefend. Aristophanes beschouwt hem als den vertegenwoordiger der geheele nieuwe rigting, die de tragedie door E. en
zijne tijdgenooten ontving, en maakt hein daarom
bij voorkeur tot het doelwit van zijn bijtenden spot,
vooral in de kikvorschen. -- Van Euripides bestaan nog 18 treurspelen en een satyrspel. 1)
H e e ú b a, 'Ex, bevat den dood van Polyxena als
zoenoffer op liet graf van Ulysses en de wraak
van Hecuba op Polymestor, den moordenaar van

dood veroorzaakt. Do onschuld van II. wordt
eindelijk door Artemis aan het licht gebragt. Dezelfde stof had de dichter reeds vroeger op Bene
andere wijze behandelt in den verloren `Ii7t6Xutoc
xaAunTÓµvo, ter onderscheiding hiervan noemde
hij den anderen aTSpavrlpópo;. 6) Alcestis,
"AXxiatts. Om het leven van haar echtgenoot
Admetus te verlengen, wijdt Alcestis zich vrijwillig ter dood. Hercules, die vroeger gastvrij door
Admetus was opgenomen, brengt haar uit de onderwereld terug. Het stuk heeft meer overeenkomst met een nieuwerwetsch tooneelspel dan met
een treurspel uit de oudheid en biedt vooral aan
liet einde comische toestanden aan. Het werd als
het laatste stuk eener tetralogie, in plaats van.
een satyrspel opgevoerd, vandaar dat vreemde
karakter. 7) A n d r o m c h e, 'Av6poµdXrl, bevat den dood van Neoptolemus, die na de inne
Troje eerst Hectors weduwe Andromache-mingva
gehuwd had, later de dochter van Menelaus, Hermione, de aan Orestes beloofde bruid. Orestes,
daarover in toorn ontstoken, laat hem ombrengen,
nadat hij zijne bruid naar Sparta heeft teruggevoerd. 8) S u p p 1 i c e s, IxPi-ctue; (smeekelingen).
De moeders der 7 voor Thebe gevallen aanvoerders begeven zich met den argivischen koning
Adrastus naar Eleusis tot Theseus en smeeken
hem Creon met geweld te dwingen om de door
hem geweigerde begrafenis der dooden toe te
staan. Theseus brengt de lijken naar Eleusis,
waar zij verbrand worden. Adrastus belooft dat
de Argivers nimmer tegen Athene oorlog zullen
voeren. Het stuk bevat verscheidene toespelingen
op den toenmaligen politieken toestand van Athene.
9) Iphigenia in Aulide, 'Ic^t1MvMta rl &v AuW8tIphigenia, die in Aulis door haren vader aan
Artemis moet geofferd worden, wordt door de
godin zelve gered, die eene hinde in hare plaats
stelt en haar tot hare priesteres in Taurië maakt.
10) Iphigenia in Tauride, 'Iptyevsea
iv
Tatpot;. Orestes komt met Pylades bij koning
Thoas in Taurië, om op bevel van Apollo het
beeld van Artemis te halen. Daar moet hij vol
gebruik geofferd worden, doch-genshrcd

Polydorus. 2) Orestes, 'Opi, Orestes wordt
als inoedermoorder door zijn grootvader Tyndareus aangeklaagd. Menelaus wordt door Orestes
te hulp geroepen, doch weigert. Nu besluit Orestes
om uit wraak Helena te dooden. Zij wordt echter door Apollo gered, en er koest een dubbel
huwelijk tot stand tusschen Orestes en Hermione,
Pylades en Electra. Het stuk heeft veel over-

wordt door zijne zuster Iphigenia herkend. Beiden beramen een plan om te ontviugten. Arte -

eenkomst met de Alcestis en is misschien voor
hetzelfde doel bewerkt. 3) P h o e n i s s a e, (Doívcaaat,
naar het koor, uit phoenicische vrouwen bestaande,
geheeten, bevat den dood der vijandig gezinde
broeders Eteocles en Polynices, het behelst vele
afzonderlijke fraaije plaatsen. 4) Me d é a,
De wraak van Medea aan haren echtgenoot Iason,
die van plan is met Creusa, de dochter van Creon,
koning van Corinthe, in het huwelijk te treden.
Zij doodt Creusa, vermoordt hare eigene kinderen
en ontvlugt op een drakenwagen naar Athene tot
koning Aegeus. 5) Hippolytus, `I;rr6Xu ros. Dit
stuk schildert de liefde van Phaedra, echtgenoote
van Theseus, voor haren stiefzoon Hippolytus.
Gevoel van schaamte maakt het haar on.nooglijk
den smaad der terugwijzing van haren stiefzoon te
verdragen. Zij sterft, doch belastert eerst Hipp.
bij zijnen vader, die den zoon verbant en zijnen

mis houdt Thoas terug om hen te vervolgen. 11)
Rhesus, `Prjao; (misschien onecht) uit het 10.
boek der Ilias, de nachtlijke togt van Ulysses en
Diomedes naar het vijandlijke leger, dood van
Dolon en den thracischen vorst Rhesus. 12) T r o ádes, Tp pcí sç De ondergang van Ilium en het
treurige lot van het rampzalige koningsgeslacht
van Priamus worden in eenige toestanden aaneengeknoopt en in verschillende tafereelen geschilderd.
13) B a c c h a e, BáxXat. I)e aankomst van Bacchus te Thebe, de moord van Pentheus door zijn
eigen moeder Agave, als straf voor zijn verzet tegen de invoering van de dienst van den god, zijn
er het onderwerp van. 14) H e r a c l i d a e, `I IpaxXsïdat. De nakomelingen van Hercules, door
Eurystheus vervolgd, zoeken hulp te Athene bij
koning Demophon. Zij ontvangen die, beoorlogen
Eurystheus, die gevangen genomen en gedood
wordt. Niet zonder politieke strekking. 15) lI eJ éit u, `EX,wrl. Na de inneming van Troje komt
Merielaus naar .Aegypte, vindt daar Helena en
ontdekt dat hij en de Grieken voor Troje slechts
om een schim gestreden hebben. De koning aldaar Theoclymenus wil Helena huwen; doch door
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Euripus--,-Eury pyius.

Fist ontkomt zij gelukkig met haar man Menelaus. 16) I o n, "Iwv. Ion, zoon van Apollo en
Creusa, dochter van Erechtheus, koning van
Athene, wordt als kind door zijne moeder te vondeling gelegd, doch te Delphi door de Pythia
onder priesters voor de tempeldienst opgevoed.
Door een orakel doet Apollo den koning Xuthus,
met wien Creusa getrouwd is, gelooven dat Ion
zijn vóór het huwelijk verwekte zoon is. Creusa
wil den haar onbekenden zoon en den voor trouweloos gehouden echtgenoot dooden, en insgelijks
Ion zijne hem onbekende moeder. Ion wordt door
zijne moeder herkend en door Xuthus tot zijn
opvolger bestemd. 17) Hercules fur e n s, `Hp aµatv0p-evo;. De door Juno tot waanzin gebragte Hercules, vermoordt zijne vrouw Megara
en zijne kinderen. Tot zijn verstand teruggekeerd
tracht hij door zoenoffers zijne misdaad te boeten
en zoekt rust in Athene. 18) Electra, 'HXZXTrp a,
bevat den moord. van Orestes, geholpen door zijne
zuster Electra, aan zijne moeder Clytemnestra
gepleegd. 19) C y cl o p s, K ►^xXw^L, het eenig overgebleven satyrdrama, bevat naar aanleiding van
het 9. boek der Odyssea de ontmoeting van Ulysses met den Cycloop Polyphemus, waarbij deze
van het Bezigt beroofd wordt. Het koor bestaat
uit satyrs, die met hun aanvoerder Silenus door
storm naar het eiland der Cyclopen gedreven zijn.
Euripus, E ►^pntos, z. Euboea.
Europa , Eupwrrrl , 1) bijnaam van Demeter
in Boeotië (de duisternachtlijke). — 2) Z. E up h em u s. -- 3) Dochter van Phoenix en van
Perimede (HOM . IL. 14, 321.), volgens latere sage
een phoenicisch meisje, dochter van den phoenicischen koning Agenor en van Telephassa. Door
hare schoonheid bekoord, nam Zeus de gedaante
van een stier aan en droeg haar op zijn rug over
zee naar Creta. Hier verwekte hij bij haar Minos, Rhadamanthys en Sarpedon. Later werd
Asterion, zoon van Teutamus, koning van Creta,

Euryinax, E^Spuávay, een Spartaan, zoon
van Dorieus, met Pausanias aanvoerder der Spartanen bij Plataeae (HDT . 9, 10, 53.).
Eurybátes, Eúpu f3c rri`, van Ithaca, heraut
van Ulysses voor Troje, afschuwlijk leelijk, maar
een trouw dienaar van Ulysses en daarom door

haar echtgenoot; hij voedde de zonen van haar

Eurydámas, Eu'pu&zµa;, zoon van Aegyptus,
door zijne vrouw, de Danaide Pharte, vermoord. —

en Zeus op en liet hun de regering over het
eiland na. Te Creta werd haar onder den naam
`EXXwz(s godlijke eer bewezen en ter harer eerc
een feest gevierd `EXXt Lta. -- 4) Het kleinste der
3 door de ouden gekende werelddeelen, welks
naam (behalve de mythische afleiding) of van
z:pç en iú, öittw -- van verre zichtbaar land
voor de Aziaten, — of van het semitische A ere b —
d. i. westland wordt afgeleid. Eene juiste kennis - vinden wij eerst bij Iierodotus (4, 36, 42,
45 .), die het echter nog onbeslist laat of Europa

in het N. begrensd wordt. Tegen het O. nam
men vroeger de Phasis, Araxes en de caspische
zee tot grenzen aan, later echter de rivier Tanaïs
en de Maeotis. Over de uitgestrektheid waren de
voorstellingen zoo onjuist, dat zelfs Plinius Europa
nog voor het grootste werelddeel houdt en het
5 12 van de geheele oppervlakte der aarde laat
beslaan. De voordeelen van Europa door de
groote verscheidenheid van den bodem en de gesteldheid der landen en de daaruit voorspruitende
gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling harer
bewoners, werden reeds door Strabo juist begrepen
en erkend.
Eurótas, z. Laconica, 2. kol.
Eurus, z. winden, 2. kol.
Euryále, EúpdXq, z. G o r g o.
+'uryálus, 1) z. A d r a s t u s, 2. kol. o. en
piome(ics. — 2) z. Visus, 2).

hem zeer geëerd (HOM. OD. 19, 246. IL. 1, 320.
2, 184. 9, 170.).

Eurybátus, Evpv^3aro;, 1) een Ephesiër,
wiens naam, even als die van Phrynondas, als
spreekwoord een verrader beteekende (PLAT. PRO TAG . 323.); door Croesus tot het werven van troepen naar Griekenland gezonden, verraadde hij hem
aan Cyrus. -- 2) Een Lacedaemoniër, de eerste
overwinnaar in het worstelen in de olympische
spelen, 01. 18., 708 v. C. — 3) Vlootvoogd van
Corcyra (TRUC . 1, 47.) in den zeeslag tegen de
Corinthiërs bij het eiland Sybota.
Eurybia, Eupu3(a, 1) dochter van Pontus en
Gaea, vrouw van den Titan Coeds (HESIOD. TIIEOG.
239, 375.). --- 2) Dochter van Thespius, die bij
Hercules moeder werd van Polylaus. -- 3) Ama
gedood.
-zone,drHculs
Euybiàdes, E''p'f tddris, Spartaan, zoon van
Euryclides, opperbevelhebber der grieksche vloot
in den oorlog tegen Xerxes. Hoewel hij weinig
veldheersbekwaamheden ten toon spreidde, maar
zich veeleer zwak en moedeloos betoonde, schonken de Spartanen hem na de overwinning bij
Salamis den prijs der dapperheid, aan Themistocles
dien van het beleid (EDT. 8, 2, 42, 74, 124 . PLUT.
THEM. 11, 17.).

Euryelêa, Eurju-Jrua, dochter van Ops, trouwe
slavin in het huis van Ulysses, in hare jeugd door
Laërtes gekocht, min van Telemachus. Zij herkende den teruggekeerden Ulysses het eerst bij
zijne voetwassching aan een likteeken en gaf
Penelope berigt van de terugkomst van haren
echtgenoot (noes. OD. 1, 429. 4, 742. 19, 357 en
v. 22, 391 en v. 23, 1 en v.).

2) Deelgenoot van den Argonautentogt. -- 3)
Vrijer van Penelope, door Ulysses gedood (HOM.
OD. 18, 297. 22, 283. -- 4) Trojaansch ziener,
die de kunst van droomuitlegging verstond (xoM.
IL .

5, 149.).

Eurydice, E' pu &íxi, z. Orpheus.
Euryloelius, E►gip ►ukoXo;, bloedverwant en
reisgenoot van Ulysses, hem trof het lot om met
de helft der bemanning naar het verblijf van
Circe te gaan, alwaar hij alleen de herschepping
in zwijnen ontging. Op het eiland Trinacria ver
hij zijne makkers om eenige van de aan-leid
Helius toebehoorende runderen te slachten, waar
hij zich en de overigen den dood berokkende-dor
(z. Ulysses) (HOM. oo. 10, 203 en v. 12, 339
en v.).
Eurymédon, EúpuN.g$wv, 1) z. Gigant es. -- 2) Wagenmenner van Agamemnon (xoM.
IL .

4, 228.) werd met hem bij hunne terugkomst
door Aegisthus vermoord. --- 3) T. Kapri Soe,
bevaarbare rivier van Pamphylië, die langs Aspendus liep en 60 stadiën lager in zee viel, beroemd
door de overwinning van Cimon in 't jaar 469 v.
C. (THee. 1 , 100. XEN. HELL. 4, 8.).

Eurynome, Epuv6 , z. C h a r i s.
Eurypylus, EuruXo;, 1) zoon van Euaemon, koning van Ormenium in Thessalië, trok met
40 schepen naar Troje, waar hij, een der hoofd-

E urysaees---Eutropius.
helden, zich voor een tweegevecht met Hector
aanbiedt (xoM. rr.. 2, 734. 7, 167. 11, 580, 809
en v. 15, 390.). Eurypylus komt ook voor als
heros van Hyria (hier is hij zoon van Poseidon
en Celaeno, dochter van Atlas), en als koning in
de landstreek van Cyrene; ook is zijne geschiedenis zaamgeweven met de dienst van l.)ionysusAesymnetes. Hephaetus had een door hem ver
beeld van IDionysus in een kist aan Dar--vardig
danus geschonken, die het als een beschermheilige
bewaarde. Bij de verdeeling van den trojaanschen
buit viel de kist aan Eurypylus ten deel; toen hij
dien opende, werd hij krankzinnig. Het delphische orakel gaf hein den raad dat hij, om genezen te worden, de kist aan die plaats zou wijden,
waar hij menschen aantrof die een vreemdsoortig,
barbaarsch offer verrigtten. Hij kwam te Aroe
in Achaja, waar men aan Artemis Triclaria den
schoonsten jongeling en de schoonste maagd jaar
bloedige dienst werd-lijksterofbag.D
afgeschaft en die van Dionysus-Aesymnetes, d. i.
heer, kwam daarvoor in de plaats (PAus. 7, 19,
20. 21, 2.). — 2) Zoon van Poseidon en Astypalaea, koning in Cos, door Hercules op zijne
terugkomst van Troje gedood. Bij zijne dochter

Chalciope verwekte Hercules Thessalus (riots. IL.
2. 676. APOLLOD. 2, 7, l.). — 3) Zoon van Telephus en Astyoche, zuster van Priamus, koning
der Ceteërs (d. i. Mysiërs), kwam Priamus te hulp,
en werd na vele dappere daden door Neoptolemus gedood (xoM . OD. 11, 519.). Door het ge-

schenk van een door Hephaestus bewerkten gouden wijnstok, dien Zeus aan Tros als een vergoeding voor Ganymedes geschonken had, was zijne
moeder door Priamus overgehaald om haren zoon
ten strijde te laten trekken.
Eurysaces , E►.)puiúxrj ;, z. Aj a x.

Eurystlténes, z. H e r a e Ii d e n onder H e re u 1 e s, op het einde.
Eurystheus, z. H e r c u l e s 2. kol. en op m. p.
Eurytion, Eópu ►ícuv, 1) Centaur, z. P i r ithous. Hij bevond zich onder hen, die de grot
van Pholus bestormden (z. H e r c u l e s c), 3.), en werd
later door Hercules gedood. — 2) Z. P el e u s on-

der A e a c u s. .Deze, zoon of kleinzoon van A-
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lezers de evangelische waarheid voor oogen stelt.
Zeer belangrijk is ook zijn chronologisch werk
7tcc 1 LoSa7rrj iarop(u in 2 b., gewoonlijk Chronicon
Eusebil geheeten, dat ons slechts bewaard is gebleven in de vrij wat veranderde latijnsche vertaling van den kerkvader Hieronymus. De poging
van Joseph Scaliger om uit de voorhanden fraginenten het eerste boek te herstellen. is uit eene
in 1794 gevonden armenische vertaling gebleken
niet mislukt te zijn.
Euusta1h .us, E ►ucrrutho , 1) uit Cappadocië,
een nieuw - platonisch- wijsgeer, leerling van Jamblichus, uitmuntend redenaar, nam in 358 n. C. eene
zending op zich van keizer Constantius aan den
perzischen koning Sapores (AMM . MARC. 17,. 14.),
,

die wel zonder gevolg bleef, doch hem bij de Per•
zen groote achting verwierf. — Niet te verwarren
met 2) den aartsbisschop van Thessalonica in do
12. eeuw, schrijv er van een commentaar op de Ilias

,

en Odyssea (napz4oXai zi; vri v UI tocón) die, bij het
verlies van zoo vele door hem gebruikte bronnen,
voor ons van veel waarde is.
Euterpe, z. M u s a e.
Euthydêmus, Ev uarjNo;, 1) veldheer der
Atheners, die de oorkonde van den door. Nicias
bewerkten vrede mede onderteekende (TRUC. 5, 19.)
en later hij de onderneming tegen Sicilië met Menander aan Nicias als opperbevelhebber werd toegevoegd (TnIUC. 7, 16 .). — 2) Attisch sophist, geboren op Chios, hield zich later langen tijd te
Thurii op; hij is vooral bekend door een dialoog
van Plato die zijn naam draagt. — Plato maakt
echter ook nog melding (DE REP . 1, 328, 13.) van

3) een Euthyd. zoon van Cephalus en broeder van
den redenaar Lysias. -- 4) Zoon van Diodes,
leerling en lieveling van Socrates, ó xaAób bijge:naamd (PLAT. SYMP. 122,

13 .

?SEN. MEMA 4,..2)..

Euthymus, Eu^4uµoy, beroemd vuistvechter
uit epizephyrisch Locri ten tijde van- Xerxes. Hij
bevrijdde de stad van den kwelgeest Polites (een
togtgenoot van Ulysses) aan wien jaarlijks een meisje
moest geofferd worden. Daarop zou hij van de
aarde verdwenen wezen, zonder eigenlijk gestorven

te zijn (PAus. 6, 6. 2. PLUT. TIMOL. 31.).,

E D u v o t, onderzoekers, inspecteurs. I)e enthynen waren met de logisten, wier betrekking tot
dezen niet geheel en al duidelijk is (men gist dat
het onderscheid hierin bestond, dat de log. als
495.). -- 4) Veehoeder van Geryones,
hoogste ambtenaren de algemeene verantwoording
Eurytus, E:ípuro;, zoon van Hermes en An- afnamen, terwijl de euth. de afzonderlijke rekenintianira, broeder van Echion, Argonaut, heet ook gen en bewijsstukken onderzochten) belast met
Erytus, Epuvo; (APOLL. RH. 1, 51. PIND. PYtH. 4. rekenschap en verantwoording te vragen van al die

etor, een Argonaut, heet ook Eurytus. — 3)
Zoon van Lycaon, broeder van Pandarus, boogschutter, togtgenoot van Aeneas (VIRE. AEN . 5,

"

179.). — 2) Zoon van Menaleus, koning van Oechalia, z. Hercules b). d). e). — 3) Een der Molio
niden, z. Hercules c). 7. — 4) Z. Eurytion
2). — 5) Z. Gigantes. fi
Eusebius, E?jasi3cos, vader der Christlijke
kerkgeschiedenis, door den bijnaam Pamphili (namelijk amicus) onderscheiden van den ongeveer

overheden, welke gelden van den staat in handen

hadden (diaeteten, trierarclien, rriasters enz.). Uit

elke phyle werd er een door het lot gekozen, en
zij werden bij hunne werkzaamheden door 20 bijzitters bijgestaan.
Euthynóus, Eve►Svoos, 1) een Athener, tegen
wien Isocrates cene redevoering hield die nog begelijktijdigen bisschop van Emesa in Phoenicië. waard is. — 2) Een Thespiër, die aan Agesilaus
Hij was geboren te Caesarea in 264 n. C., werd het voornemen van Epaminondas mededeelde, om
aldaar bisschop in 315 en stierf in 340. Zijne teen Sparta op te rukken, waardoor het. den
kerkgeschiedenis xxXrjacaa rtxrj i rop kL, in 10 b. Spartanen mooglijk werd, zich ter verdediging voor
loopt tot het jaar 324 en werd in de beide vol te bereiden en de inneming der stad te verhindeeeuwen door verscheiden schrijvers van naam-gend ren (PLUT. AGES. 34.).
voortgezet. Buitendien vervaardigde hij ook beEu auTova, z. tormenta, der Grieken.
langrijke apologetische schriften, met name eene
Eutropius, Eu rpó,rIos, 1) romeinsch geschiedPraeparatio en .Demonstratio evangelica of Eúnyyz ^c- schrijver in de 4. eeuw n. C., van onbekende af
xrj; eTolIE,sws 7rponapocaxauíj , die met belangrijke komst; hij bekleedde onder Constantijn de betrek
aanhalingen uit de classische oudheid verrijkt, den
geheimschrijver, nam deel aan de veld--kingva
,

,
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Eventus—Exercitia armorurn.

togten van Julianus tegen de Perzen (10, 16.) en
schreef op verzoek van keizer Valens (PRAEF. en
7, 12.) omstreeks 367 een breviarium Romanae
Iiistoriae ad Valentem, in l0 boeken. Waarschijnlijk
stierf hij in 370. Dat werkje bevat de geheele
r•omeinsche geschiedenis vun de stichting der stad
tot aan den dood van Jovinianus, meer de uitwen
gebeurtenissen, zoo als de oorlogen en over--dige
winningen der republiek, dan de inwendige ontwikkeling van den burgerstaat. Eerst de laatste
vier boeken, welke de geschiedenis der keizers
behelzen en vrij zijn van vooroordeel en partijdig
leveren tevens Beene. onjuiste karakterschetsen-heid,
der regenten. Door den gemaklijken en tevens
zuiveren stijl heeft dit kort begrip niet alleen bij
tijdgenooten opgang gemaakt, maar ook in latere
tijden bijval gevonden, zoodat het langen tijd in de
scholen gebruikt werd en nog niet geheel daaruit
verdrongen is. Aan dezen bijval hebben wij ook
twee grieksche vertalingen te danken, eene van
Capito (ten tijde van Justinianus) die verloren is,
en eene van Paeanius die nog bijna in haar geheel
bestaat. Zijne belofte om ook de geschiedenis van
Valentianus en Valens te schrijven en wel majore
stilo en mejore scribendi diligentia (10, 18.) heeft
hij niet vervuld. — 2) Een andere E u t r o p i u s
was de beruchte gesnedene en gunsteling van keizer
Arcadius, oorspronklijk een slaaf. Hij kwam het
eerst tot aanzien onder Theodosius den G., werd
vervolgens zeer door Arcadius begunstigd (395 n. C.)
en verwijderde den staatsdienaar Rufinns, om diens
plaats in te nemen. In 'tjaar 398 tot consul benoemd, onderscheidde hij zich door hebzucht, lafhartigheid en wreedheid en vervolgde met zijn
haat den edelen Vandaal Stilicho, in plaats van het
geschokte rijk moedig tegen de Gothen te verdedigen. In 't jaar 399 werd hij door den zwakken
Arcadius aan de dringende eischen van den Goth
Gaenas en der keizerin-moeder Eudoxia opgeofferd,
verkreeg met moeite lijfsgenade, doch werd echter
kort daarna te Chalcedon, waarheen men hem uit
zijne ballingschap op Cyprus gelokt had, om 't leven gebragt.
Eventus, Bonus E v e n t u s, oorspronklijk
de god van 't goed gedijen der veldvrucht e n, verder in 't algemeen van het goed g e l u k
en den gelukkigen uitslag. Hij schijnt zijn
oorsprong verschuldigd te zijn aan de voorstelling van
den griekschen Triptolemus en uit Beneden-Italië
met de dienst van -Bacchus en Ceres naar Reine
gekomen te zijn. Hij wordt afgebeeld als een
jeugdig held op een wagen met gevleugelde dra
bespannen, in de regterhand een offerschaal,-ken
in de linker maankoppen, korenaren, den horen
des overvloeds. Zijn standbeeld stond op het capitool naast dat van de bona Fortuna; op het veld
van Mars had hij een tempel.
Evictio is de door den werklijken eigenaar
in te stellen regtsvordering ter terugbekoming van
zijn eigendom, dat buiten zijn weten en tegen zijn
wil in handen van anderen gekomen was.
Evocáti, z. delectus mnilitum, 2. kol. o.
'E d y 1 z A o; op het grieksch theater naam van
den bode, die hetgeen binnen in huis was voorgevallen en niet op het tooneel zelf kon vertoond
worden, berigtte, b. v. een moord, zoo als SOPH.

zich verzette tegen de inbeslagneming van een slaaf,
waarop een derde aanspraak maakte, beging eerre
dpaí^^t! (& níßsc). Tegen deze, onder sommige
voorwaarden (z. ob Ao S) wettige, handeling kon
cene 6íxri iy ('Ip) atp'asw; ingesteld worden.
Exeeptio, cene tegenspraak, tegenwerping,
een verdeciigingsgrond van den beklaagde tegen
den aanklager, waardoor de eerste het regt van
aanklagt van den laatste betwist en tracht uit te
sluiten, en daarom exceptio genoemd werd.
Excubiae, z. disciplina militaris, 3.
kol. m.
Exeus atio, reden van verontschuldiging of
verschooning, om een ambt of lastige opdragt van
de hand te wijzen, b. v. het regtersambt, de voogdij , het senatorschap in een municipium (decurio)
enz. Het meest gebruik werd gemaakt van de
exc. aetatis d. i. om hooge jaren.
Eaédra, 1) halfronde, met zitplaatsen voorziene nissen in de zuilengangen der gymnasiën,
voor onderlingen kout; -- 2) in de huizen van bij
personen een receptiekamer met steenen-zonder
zitplaatsen (CIC. DE OR. 3, 5. N. D. 1, 6.).
'E s X c 1 p ó S Bij het grieksche hopliten-leger
(phalanx) stonden in het eerste gelid (front) de
kloekste krijgslieden, de zwakkere al verder naar
achteren, die meer tot opdringen dan tot vechten
bestemd waren. Wanneer dus de vijandlijke aan
niet van voren maar toevallig van achteren-val
plaats had, dan moest men geheel van front veranderen (contramarscheren). De spoedige uitvoering dezer manoeuvre heetteE1`c7N.ós. Zij wordt
bij de grieksche schrijvers onderscheiden in c o ntramarsch bij rotten ( zXtT ós xaT&c kóXouy

of xaTc 6ztxous) en bij gelederen (xce,ú^u'rí).
In de wijze van uitvoering verschilden de laconisehe, macedonische en perzische.
Eaereil ia armórum waren de verschil
oefeningen in den wapenhandel en het-lend
marscheren. In den ouden, strengen tijd des romeinschen levens was wel de gymnastic der knapen en jongelingen een voorbereiding voor de
aanstaande krijgsdienst, maar had toch over 't geheel meer betrekking op een algemeene voor
om het ligchaam gehard te maken.-beridng
Zoodra zij niet hun 17. jaar voor de dienst geligt waren, wachtten hen al aanstonds vele oefeningen, om hen te gewennen gemeenschaplijk in
een rij en in het gelid op de. maat te marscheren.
Doch zoodra zij als werklijke milites (verg. de1ectus m i l i t u ni) in een legioen ingedeeld waren,
begonnen de afzonderlijke oefeningen, die onder
de keizers in zekere tijdvakken geregeld verdeeld
en voorgeschreven waren, en waarbij verscheiden
veldheeren ieder naar zijn eigen smaak en goedvinden nog andere oefeningen voegden. Zoo trokken onder anderen de soldaten als zij in de winterkwartieren lagen, of ook wel elders in geval de
oorlog gestaakt was, dikwijls uit onder aanvoering
hunner centurio's, of ook wel eenvoudig onder de
leiding van een doctor armorunz (die als zoodanig
dubbel rantsoen ontving, VEG. 1, 13.), om zich
in het marscheren te oefenen (verg. ambulat i o), hetgeen dikwijls een oefening in het
1 o o p e n werd (cursus), doch met handhaving
der orde. Over deze geheele manoeuvre, z.
ANT. 1298 en OED . TYR . 1223. De ¿ yaXos daar - d e c u r s i o. Over de overige meer afzonderlijke
entegen kwam van buiten en meldde datgene wat oefeningen, b. v. de wijze van aanval op een
denkbeeldigen vijand, p a la r ia, onderrigt in het
in het openbaar of in de verte geschied was.
Al wie gebruik en de hantering van groot en klein
'E .e ic ïratw of dyacp€aewc
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schietwapel^tuig, a im a tu r a, spring- en zwemcefeningen, saltos en natatio, verg. disciplina
m i l i t a r i s; ook de ruiterij werd in het rijden
en voltigeren (s a l i t i o) geoefend (vEa. 1, 16.).
Bij alle deze oefeningen waren voor de besten belooningen, voor de nalatigen en ongeschikten
straffen bepaald, die voornamelijk bestonden in de
gehalte en de hoeveelheid van het uit te reiken rantsoen. Van deze zuivere oorlogsoefeningen moeten
wel onderscheiden worden de werkzaamheden, waar
legioenen en afzonderlijke afdeelingen-toeghl
daarvan soms gebezigd werden, b. v. tot het aanleggen van wegen, het bouwen van amphitheaters enz.
Exereitus. In het heldentijdvak der Grieken
kan van Bene geregelde organisatie eens legers,
zooals dit in de beteekenis van het woord exercitus ligt opgesloten, nog geen sprake zijn. Later
was de organisatie van het leger cene zuivere afschaduwing van hunne burgerlijke staatsinrigtingen, daarom beschouwden zij het regt van de
krijgsdienst slechts als een voorregt van den vrijen
burger en van den rijksten wel het meest, doch
dit regt sloot tevens de dienstpligtigheid in. Met
de veranderde burgerlijke verdeeling van het volk
moest ook de verdeeling van het leger gelijken
tred houden. Ook hier komen weder de beide
grieksche hoofdvolken op den voorgrond en mag
men, bij de weinige kennis die wij in dit opzigt
van de andere bezitten, veilig aannemen dat hun
krijgswezen weinig of niet van dat dier beiden
zal verschild hebben. Bij de S p a r t a n e n was
de betrekking der Spartanen, Perioecen en Heloten geheel bij de zamenstelling van het leger van
toepassing. De eersten, de heerschende burgers
der stad Sparta, waren verdeeld in 5 gemeenten
(xthlJ.•c), elk daarvan leverde een A,oyo;, welke in
sterkte kon verschillen al naar het veranderlijke
aantal der gemeenteleden of naar de getalsterkte
der geheele voor noodig gehouden werving. Dit
hing van de nadere bepaling der ephoren af. Ieder Spartaan was van zijn 20. tot zijn 60. jaar
dienstpligtig. Over het totaal cijfer der weerbare
manschappen zijn geen bepaalde opgaven voor
bij Plataeae bedroeg het 5000. Allen-hande,
dienden als zwaargewapend voetvolk (ntAtL m ), zelfs de zoogenaamde ridders (it), cene
keurbende van 300 man (HDT . 8, 124.) als eere-

wacht van den koning, verg. h7t^tths. De P e r i o ee e n, bewoners van het land, dienden insgelijks als
hopliten, doch in een afzonderlijk corps, en waren
nimmer talrijker dan het leger der Spartanen, hoewel zij hen in aantal in 't algemeen ver overtrof
Bij Plataeae waren er insgelijks 5000 (DIOD.-fen.
11, 4.). De Heloten volgden de Spartanen als
bedienden (aspov rt) en s c h i l d d r a g e r s (úna,j7tßTai) slechts in de persoonlijke dienst van hun
heer, niet als deel des legers. Doch in tijden-ne
van nood lag het voor de hand, hen of een gedeelte er van daartoe te gebruiken, en dan komen
zij voor als tXoí d. i. 1 i g t g e w a p e n d
k r ij g s v o 1 k, doch niet in de latere beteekenis van
1 i g t g e w a p e n d e n als een afzonderlijke leger
tegenstelling van de hopliten. In den-afdeling
slag bij Plataeae waren 35000 Heloten (HDT. 9, 28,
30.). Gewoonlijk worden deze Heloten bij de opgaven van de sterkte des spartaanschen legers niet
mede gerekend. Zij vormden echter in de phalanx de achterste gelederen en gaven daardoor
aan het geheel een krachtiger aanval; verder waren zij in den slag bestemd, om hen, die door de
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wapens der steeds voorwaarts dringende hopliten
gewond en gevallen waren, verder af te maken
(daarom xopwrópoc knodsdragers) en hunne eigen gewonde heeren uit den slag te redden
(&p'Jx fj nr; redders). In deze eenvoudige, vroegere
zamenstelling des spartaanschen legers kwamen ten
gevolge van het groote verlies van burgers door
Bene aardbeving in Laconië (465 v. C.), als ook
door het uitbreken van den 3. messenischen oor
doortastende veranderingen-log(465v.C)
tot stand. Het bedwingen der opstandelingen was
in het gemeenschaplijk belang van Spartanen en
Perioeeen, en daarom was bij het toenmalig zeer
gering getal der eersten, de gelijkstelling in den
oorlog van beiden en hunne ineernsmelting in het
hopliten leger, een zeer natuurlijk gevolg. Maar
nu moest ook de vroegere gemeente indeeling van 5
c o m e n en de hiermede overeenstemmende splitsing
in 5 lochen voor cene nieuwe meer omvattende
en ook de Perioecen in zich opnenmende verdeeling der weerbare manschap in 6 moren (p.ópac)
plaats maken. Iedere mora was verdeeld in 4 loc he n , 8 pentencostyen en 32 enomotiën; de aan
waren de p o l e m a r c h, de l o c h a g e n,-voerds
penteconteren en enomota.rchen. Echter
trok dit leger nooit geheel te velde, maar slechts
al naar dat de behoefte was, de eerste of de eerste
2 lochen van elke mora, de derde (de ouden) en
vierde (de jongsten) Tochos dienden slechts ter
verdediging der stad. Buiten deze 6 moren bleven de boven vermelde it; bestaan en maakten
daarenboven de S c i r i t e n (in het tegenwoordige
land der Mainoten) nog een afzonderlijk corps uit,
waarvan wij slechts weten dat het voetvolk met
ligtere wapens was. De Heloten verdwijnen na
den messenischen oorlog geheel en al uit het spartaansche leger. Over de ruiterij, die eerst tegen
het einde van den peloponnesischen oorlog bij de
Spartanen voorkomt, verg. e q u i t a t u s, 2. kol. b.
Werd de oorlog buiten's lands gevoerd, dan had het
spartaansche leger een geheel verschillende zamen stelling; daar slechts de opperbevelhebber een
Spartaan was, alle overigen n e o d a m o d e n (vso^aµwtat), vrijwilligers uit de Heloten die daarvoor
later de vrijheid en een soort van burgerregt ver
een leger werd nog versterkt door-kregn.Zul
wervingen bij de bondgenooten. -- Bij de Atheners werden volgens de instelling van Solon
slechts uit de eerste 3 klassen de hopliten geworven; ook hier waren de iucsiS (2. klasse) niets
anders dan hopliten. De 4. klasse (theten, #rj TES)
vormden afzonderlijke afdeelingen en werden voor
de dienst ter zee of te land als ligtgewapenden
(met de boog) op staatskosten uitgerust. Volgens
de inrigting van Clisthenes (510 v. C.) leverden
de 10 phylen ook 10 cpukaí hopliten, waarvan
elke in 5 vauxp .íp ac verdeeld was. Ieder phyle
had haren aTpaT1fl6C, die te zamen te velde trokken en dagelijks liet opperbevel omwisselden. Ieder Athener was van zijn 18. (€cpr4i3o;) tot aan zijn
60. jaar tot de krijgsdienst verpligt. Daar echter
hunne vroegere opvoeding niet zoo als bij de Spartanen, geoefendheid in den krijg ten doel had,
werden de jongelingen eerst twee jaren lang door
de dienst op de grenzen voor den oorlog voorbereíd. Zij maakten als czpbtoXot de bezettingen
uit der na de perzische oorlogen aangelegde grens vestingen. Ook te Athene trok slechts een bepaald
gedeelte van elke phyle uit, die insgelijks pu?d of
Ttcct heette, zoo als bij de Spartanen de eerste
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lochos, en was ook hare sterkte versclhillend, naar
behoefte. De overigen maakten de-matevnd
bezetting der stad uit, die soms nog wel door de
metoecen (ingezeten vreemdelingen) versterkt werd.
Buitendien bezat Athene eeii aanzienlijke ruiter
beginne van den peloponnesischen-afdeling,
oorlog 1200 man, verg. e q u i t a t u s, 2. kol. b. -- Zoolang bij de Grieken onder de burgers de krijgsmansgeest de algemeen heerschende was, zijn h u u rt r o e p e n, die de tyrannen, zooals Polycrates en
Pisistratus wel in dienst namen, slechts een voor
verschijnsel bij hen, waartoe de Arcadiërs-bijgand
en Cariërs zich inzonderheid lieten . ebruiken (HDT.
1, 77. 2, 163. 3, 4, 11.). Een merkwaardig

-verschijnsel echter voor de zamenstelling van een
grieksch leger uit huurtroepen was de door de
Spartanen ondersteunde werving van den perzischen prins Cyrus van 13000 man Grieken, die
na het sneuvelen van Cyrus den beroemden terug
onder Xenophon (400 v. C.) vplbragten en-tog
terstond weder dienst namen in het spartaansche
leger, dat aan de grieksche steden van Klein-Azië
tegen den perzischen koning te hulp werd gezonden. Door hen kwam er een geheel nieuw
bestanddeel in de grieksche legers. De vroeger
wel eens voorkomende wervingen leverden voornamelijk slechts eene soort van ligte troepen, doch van
nu af kregen de huurlingen ook plaats in het eigenlijke leger (hopliten), en hoewel de grieksche
staten (in engeren zin) slechts voor den duur van
eiken afzonderlijken oorlog de soldaten wierven
en huurden, vinden wij toch reeds de beginsels
van staande legers van huurlingen bij de
vorsten der in Noord- Griekenland wonende volk stammen. In de plaats der vroegere s t r a t e g e n
en polemarchen kwamen nu bevelhebbers
van huurtroepen, Iphicrates, Chabrias en a.;
hoe beroemder zij waren, en hoe beter zij door de
staten, die hen in dienst namen, betaald werden, des
te grooter was de toeloop tot hunne vanen. Hun
naam was insgelijks ar arTj T6 , zij zonden hunne
officieren (Aoyayoí) uit en deze verzamelden compagniën van verschillende wapens, ieder van 100
man, allen X6yot geheeten. Daar echter deze soldaten hunne eigene vrij kostbare uitrusting zelve
bekostigen moesten, was hunne soldij (µ crUID het
eigenlijke loon, en atrrip atov, oigo; fouragegeld)
vrij aanzienlijk, bij de ruiterij natuurlijk meer dan
bij het voetvolk. Over de soldij der burgersoldaten, die insgelijks reeds onder Pericles voorkomt,
verg. stipendium. Behalve de hopliten vindt
men in deze legers van huurtroepen ligt v o e tv o l k, van ligtere wapenrusting en met wapens,
om van verre te treffen voorzien, dxov rtß raí,
speerwerpers, Toy6Tat, boogschutters, ac sv ov r.t,
slingeraars, deze allen zonder schild en daarom
onder den algemeenen naam yu L oi,
(ontbloot) of c tXoí (kaal) begrepen. Van hen zijn
de p e l t a s t e n te onderscheiden, ligt voetvolk in
de gelederen gebruikt, meer of min een middel
eigenlijke ligte troepen en de-sortuchend
hopliten. Zij hadden een klein, houten, met leer
overtrokken schild, en benevens 5 kleinere werpspiesen een grootere speer, en, omdat zij ook
soms in Bataille aanvielen en daardoor ligt in een
gevecht van man tegen man konden gewikkeld
worden, droegen zij ook een zwaard. — In den
slag bij Chaeronea stonden tegen over het grieksche leger van Atheners en Thebanen uit 20000 man

voetvolk en eenige ruiterij bestaande, 30000 man

voetvolk en 2000 ruiters aan de zijde van Philippus. Alexander begon zijn aanval tegen den
perzischen koning met 30000 man te voet en
4500 te paard, in Macedonië bleven onder Antipater 12000 man en 1500 ruiters; op zijn togt
naar Indië had hij 120000 man onder de wapens.
In de zamenstelling van het macedonische leger
moet men juist deze 3 tijdpunten onderscheiden.
De kern was de phalanx der hopliten die
uit vrije Macedoniërs maar van geen aanzienlijke
afkomst bestond. Het was een digte, 16 man
diep geschaarde ondoordringbare troep, die hoe
naauwkeurig ook, toch wel wat log was in zijne
bewegingen. Lansen van 14 tot I6 voet lang
(aaptaaat) staken uit de eerste vijf rijen den vijand
te geinoet, en daar achter lagen de lansen der
overige rijen op de schouders der voorsten. Dik
zulk een phalanx slechts l2 man diep.-wijlsa
Zij heette ook taxis en bestond gewoonlijk uit
4000 man, hoewel dit cijfer afhanklijk was van de
veranderlijke bevolking der 6 districten van het
macedonische land. Vandaar zijn de onderafdeelingen ook niet uit een vast getal zamengesteld : 4
xtXtxpyí:Lt (het front der taxis naar achteren in 4
deelen gesplitst), elke chiliarchie 4 auvT^^Yx^^^
(evenzoo verdeeld) en elk syntagma weder 4
Ts ,pocPXíxt. Ligter gewapend en vlugger in zijne
beweging was het corps der H y p a s p i s t e n
(Trabanten), wel te onderscheiden van de straks
te vermelden ligte afdeeling der boogschutters.
Hunne uitrusting is niet juist op te geven,
doch uit de geheele bestemming van dit corps om
voor een snellen onverwachten aanval gebruikt te
worden, kan men besluiten dat zij in plaats van
de sarissa een lang zwaard zullen gevoerd hebben. Zij waren een vast corps en als zoodanig
voortreflijk geoefend. In den oorlog, wanneer hun
getal zeker wel op 6000 gebragt was, vormden
zij de wacht rondom de tent des konings. Behalve dit leger van den eersten macedonischen tijd
(6 taxen zwaar voetvolk, ieder van 4000 man, en
6000 man ligte troepen, hypaspisten) vinden wij
nog in den eersten tijd van Alexander een corps
schutters van 2000 man, die in a g r i a n i s c h e
speerwerpers (.ixovrtaraf) en macedonische
boogschutters verdeeld waren. De ruiterij bestond uit de macedonische ridderschap, die zwaar
gewapend was met de lans (ßów, varóv), 3000
man sterk en in 15 ilen verdeeld, waarbij als 16.
kwam het ag e m a der ridders, Oe koninklijke eerewacht, en uit de 8 ilen ligte ruiterij s a r is s o p h or e n, die met de boven beschreven sarissa van
14-16 voet lang gewapend waren. Verg. e q u it a t u s,
2. kol. m. Deze indeeling van het inacedonisch leger
onder Philippus was in de hoofdzaak ook in het
leger van Alexander tegen Perzië behouden gebleven. Daarbij kwamen echter nog de contingenten.
der grieksche bondgenooten, zoowel infanterie als eavallerie (rl srTon lom l «tos, ook wel een
r t r o e p eAn, zware-voudigf&rept),nhu
infanterie. Toen echter na de onderwerping van het
perzische rijk Alexander niet alleen groote behoefte had aan ligte troepen, ten einde de afzonderlijke, nog tegenstand biedende volkstammen te
kunnen vervolgen, maar hij ook de Aziaten met
al zijne overige europesche bondgenooten in de
betrekking van bloote onderdanen gelijk stellen, en
in 't algenieen de verschillende nationaliteiten wilde
doen ineensmelten, moest zijn leger groote veranderingen ondergaan, die zich zelfs tot de bona-
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niingen der grootere afdeelingen uitstrekten. Bij
de vroegere eerewachten kwamen nu ook nog de
a rg y r a s p i d e n die verzilverde schilden droegen.
De oorspronklijk kleine l e g e r t r o s werd eindeloos
vermeerderd, dear tengevolge van den onmeetlijken
buit ook de behoeften van den soldaat waren toegenomen, en zelfs door de vele jaren dienst der sol
vrouwen en kinderen een aanhangsel van-daten
het leger waren geworden. Over liet gebruik van
zwaar geschut z. tormenta, en over de olifanten z. elephantus. Verg. RiisTOW UND KÖCHLY, Gesch. des griech. Kriegsw. -- Bij de Romeinen heette exercitus elke grootere of kleinere afzonderlijke legerafdeeling, die op zich zelf zelfstandig ageerde, vandaar beteekende in de vroegste
tijden der repub l iek exerc tus conscious het uit
twee legioenen bestaande leger van elk der consuls.
Onder (le keizers heette, behalve het gezamenlijke
aantal legioenen, zelfs een enkele legioeii exercitus, wanneer het de geheele bezetting eener provincie uitmaakte, en als zoodanig alleen den oor
voerde, zoo als b. v. in Afrika. Over de af--log
zonderlijke onderwerpen, zoo als, de indeeling der
legioenen, hunne aanvoerders, werving, enz. moe
wij naar de afzonderlijke artikels verwijzen-ten
(legio, duces, delectus fcc jilt um enz.) Over
de oorspronklijke inrigting van het romeinsche
leger, van Romulus tot op Servios, zijn de berigten der romeinsche schrijvers zelve onzeker,
om (Ie natuurlijke reden dat liet allengs, maar toch
spoedig toenemen der bevolking van Rooie steeds
veranderingen in de legerinrigtingen nooclzaaklijk
maakte. Over 't algemeen schijnt het zeker, dat
na de vereeniging der 3 stammen, der Raninenses,
Titienses en Luceros het leger uit 3000 man te
voet (uit elke tribus 1000 rn.) en 300 ruiters in 3
centuriën bestond, verg. DION. HAL. 2, 2. PLOT.
Rom. 13. Over de zoogenaamde afzonderlijke
lijfwacht van 300 ridders, z. c e 1. e r e s. Door de
onderwerping en het opnemen der Albaner moest
ook dit leger verdubbeld worden, ofschoon de berigten slechts gewagen van Bene vermeerdering
van ruiterij. Door Servius Tullius werden de
staatsburgerlijke regten en krijgsdienstverpligtingen
volgens de grondstelling geregeld, dat wie meer
bezit ook meer werkzaam moet zijn voor de ver
vaderlands; de dienst in het legioen-deigns
als voetknecht was de belangrijkste. Was de veldtogt afgeloopen, dan begaf ieder zich naar zijn
ploeg, en wie deze keer veldheer geweest was
diende een andermaal misschien in een veel lageren rang, terwijl niemand daarin een geldige reden
of zelfs een voorwendsel vond om van de strenge
krijgstucht en subordinatie af te wijken. Een
vaste en van den aanvang tot in de laatste tijden
voortdurende verdeeling des romeinschen legers
was het legioen, welks ciifer evenwel in de ver
tijden tusschen 4200 tot 6000 man af--schilend
wisselde; z. de bijzonderheden onder legio. In het
algemeen was het verdeeld in de 3 verschillende
troepensoorten: hastati, p rin cipes entriarii(z.
a e i e s) benevens de daarmede organisch verbonden 1 i g t e troepen (velites) en de weinige ruiterij
tot dekking der vleugels (alae). De overgang van
liet koningschap in de republiek veranderde voor
niets in liet krijgswezen, behalve dat voort -erst
plaats van den koning de beide consuls liet-ani
opperbevel over de krijgslnagt hadden, en ieder
over zijne beide legioenen het bevel voerde. Doch
thans behoorden tot het romeinsche leger ook nog
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de bondgenooten (socii), bij elk legioen een gelijk getal boudgenootentroepen met dezelfde uitrusting en
indeeling, alleen leveren zij het dubbel aantal ruiters, verg. e q u i t a t u s en verder socii. Toen de
Romeinen hunne magt buiten de grenzen van Italië uitbreidden, kwamen buitendien nog de hulpt r o e p e n van bevriende of onderworpen koningen bij
liet leger (ccu:rilia, auxiliares), doch in meer op zich
zelf staande van het legioen afgescheiden corpsen.
Over het verder onderscheid tussellen hen en de
bondgenooten verg. auxilia. Oorspronklijk dienden zij slechts als ligte troepen, doch nadat door
de ¡ex Julia (91 V. C) al de ita:lische voikstammen met liet romeinsche burgerregt ook de ver
hadden gekregen om in de legioenen te-pligtnö
dienen, moesten de auxilia dikwijls de plaats innemen der vroegere socii. — II u u r t r o e p en treft
men voor 't eerst in het romeinsche leger aan ten
tijde van den 2. punischen oorlog (541 u. c., 213
v. C.), toen men de Celtiberiërs in Spanje voor
dezelfde soldij huurde, waarvoor zij vroeger in
dienst der Carthagers geweest waren (LIv. 24, 49.).
Evenwel heeft do gewoonte om huurtroepen in
dienst te Heinen en te organiseren, bij de latere
Grieken zoo algemeen, op rorneinschen bodem geen
wortel willen schieten; en toch, ofschoon de romeinsche soldaten tevens rom. burgers waren, ofschoon zelfs na de, ten gevolge der burgeroorlogen,
veranderde verhouding der romeinsche legers, het
romeinsehe burgerregt een rereischte bleef om onder ron;einsc;he vanen te worden opgenomen, daar
bij gemis daarvan het hun bij de werving terstond
geschonken of ten minste beloofd werd, -- toch waren sedert Marius de romeinsche soldaten inderdaad
niets anders dan huurtroepen. Marius en andere
aanvoerders niet en na hem, zagen niet meer op
het vermogen der aan te werven dienstpligtigen,
maar slechts op ligchaamiijke geschiktheid, weshalve dan ook de tot dusver van de eigenlijke
dienst in de legioenen uitgesloten proletarii een
gewenscht aanvullingsmiddel aanboden, ja zelfs vrij
slaven tegen ontvangst van vrijheid-gelatn
en burgerregt niet afgewezen werden. Het vorige
d i e n s t r e g t der vrije burgers was voortaan in een
soldatenhandwerk ontaard, en in plaats van
legers, die vroeger den staat en diens roem en groot
dienden, waren zij thans naauw vereenzelvigd-heid
met de belangen huns bevelhebbers. Wel mag deze
verandering gedeeltelijk een gevolg zijn van de onbegrensde eerzucht van Marius (sAL. JUG. 86.), zij
zou echter geen wortel geschoten hebben, zoo zij
niet in de rigting des tijds had gelegen, waarin de
krijgsdienst voor velen een drukkende last was
geworden, en daarentegen den behoeftigen een
gewenschte gelegenheid aanbood ter verbetering van
hun lot (SAL. Juo. 84 en v.). -- Toen nu de
eigenlijke kenmerken van een romeinsch leger
verdwenen, hield ook cie verdeeling in hastati,
principes en triarii geen stand meer, de legioensoldaten waren voortaan allen op dezelfde wijze
gewapend (verg. a r rri a). Eindelijk kwam er met
de vestiging der monarchie een staand leger.
De 45 legioenen, die voor den slag bij Actium
aanwezig waren, vereenigde Augustus in 25 legioenen , die hij over zijne provinciën verdeelde, slechts
Africa, hoewel een senaatsprovineie, verkreeg 1
legioen. i)aarbij kwamen de auxilia met gelijke
getalsterkte (TAO. ANN. 4, 5. Dio CAS s. 55, 24.).
Indien wij nu aannemen dat liet legioen destijds
uit 6000 man bestond --- juiste opgaven missen
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wij daaromtrent, ten tijde van Trajanus had het
slechts 5280 m. — dan bedroeg het staande leger
met de hulptroepen 300000 man. Aan het hoofd
der afzonderlijke legerniagten stonden de stadhou- j
ders der provinciën, l e g a t e n, en die ter onderscheiding van de bevelhebbers der enkele legioenen die ook legaten heetten, legati pro praetore consulari potestate genoemd werden, en een vast
jaarlijksch inkomen trokken (DIO CASS. 52, 23.
53, 13.) ; over hunne magt en bevoegdheid, z.
l e g a t o s. Bij deze door de keizerlijke provinciën
verdeelde legermagt moeten nog gevoegd worden
de ter bescherming van Rome en Italië opgerigte
9 cohorten der praetorianen TAC ANN. 4. 5.,
en verg DIO CASS . 55, 24.), keurtroepen en van
hoo g eren rang dan de legioensoldaten, ook piae
v i n d i c e s geheeten, dewijl hun de bescherming
des keizers was toevertrouwd, en 3 cohortes
u r b a n a e (z. a.), benevens eindelijk nog 7
e o h o r t e s v i g i l u ni, die, daar zij oorspronklijk
uit vrijgelatenen bestonden en slechts voor
brandwachten en policiedienaars bestemd waren,
toen nog wel niet tot het eigenlijke leger konden gerekend worden. Verg. over deze laatste
corpsen, co/ors. Na Augustus ontstond allengs, gelijk dit ook zeker reeds in zijn plan
Jag, door de inrigting van het staande leger
<en eigenlijke soldatenstand, in tegenstelling
der burgerstanden, en om onder hen een zoogenaamd esprit de corps meer en meer op te
wekken, werden aan de soldaten voor en na allerlei
voorregten geschonken, b. v. voor de uitgedienden
de ridderplaats bij de openbare spelen, meer ge- 1
maklijkheid in het maken van testamenten, vrijdom
van belastingen ook na hun ontslag. Hoewel
Augustus door menigvuldige voorschriften de door
de burgeroorlogen verslapte krijgstucht (verg. disciplina militaris) niet zonder goed gevolg
zocht te herstellen, toch lag in het scheppen van
een eigenlijken soldatenstand de kiem voor een
toenemende ontaarding des legers, waartegen zelfs
latere bekwame, krachtige keizers geen dam konden opwerpen. Want nadat r1 iberius, ondanks
al zijne gestrengheid in krijgszaken, aan het aan
waardigheid van praefectus praetorio-ziend
(z. a.) eene voor de magt en den invloed van den
keizerlijken troon zelven een gevaarlijke verheffing
gegeven had, en Claudius door overdreven en onverdiende gunstbewijzen aan de soldaten, de geheele legermagt nog meer op een verkeerden weg
gebragt had, kon het noch aan Galba noch aan
Vespasianus iets baten, de oude beproefde
krijgstucht weder te willen invoeren. Daartoe
ontbraken hun de noodige hulpmiddelen en aanvoerders. De soldaat was eenmaal aan geldwinst
gewoon geraakt; wie hun het meeste bood, was,
zoo lang geen ander meer gaf, hun lieveling.
Van toen af hadden niet de keizers, maar de sol
teugels in handen. Bij dit zedenbederf-atend
des krijgsvolks voegde zich nog in de keizerlijke
burgeroorlogen ten tide van Vitellius de verzwakking van het leger, door eene gedurige verdeeling
der oorspronklijke krachtige legioenen, zoodat Tacitus (EIST . 4, l4 en v.) hen nog slechts schaduw
(

.

.

bij naam (mania nomina legionum) noe--legion
inen kon. Onder Hadrianus had wel eene doortastende verandering in liet gansclle krijgswezen
plaats (z. wat de slagorde betreft a c i e s, overigens
legio), en ofschoon het verval van de geheele
rorneinsche krijgsmagt daardoor wel eenigzins werd

vertraagd, toch kon dit niet meer geheel en al
verhinderd worden, en in plaats van de vorige,
krachtvolle, romeinsche politiek, die met de wapenen in de vuist met het buitenland onderhandelde,
was het leger allengs zoo verzwakt en verslapt,
dat de vrede meer dan eens van de barbaren moest
gekocht worden (DIO CASS. 73, 6. 77, 14.). -De 25 legioenen van Augustus waren voor en na
tot op Nero's tijd door het splitsen van een legioen
in twee (leg. 5. en leg. 15.), vervolgens door het
oprigten van geheel nieuwe tot onder Trajanus
vermeerderd geworden tot een getal van 30. Onder Hadrianus bestond het leger in de provinciën
buiten de hulptroepen, die voortaan in weinig of
geen verband met de legioenen stonden en meer
zelfstandig aan den strijd deelnamen, uit 2S legioenen, elk van 6000 man (onder Trajanus
5280 m.). En wanneer wij in lateren tijd, behalve een groot aantal vreemdsoortige troepen, het
leger in het Oosten op 70 legioenen, dat in het
Westen op 62 berekend vinden, dan moet men
daarin geene buitengewone vermeerdering in ver
vroeger vinden, want het waren-gelijknva
slechts zoovele duizenden als het getal legioenen
bedroeg. Over de oorlogsvloten, die hier niet in
aanmerking komen, z. zeewezen, romeinsch.
Exheredatio, onterving. Volgens oud regt
kon ieder, die zijne naaste bloedverwanten niets
wilde doen toekomen, hen in zijn testament overslaan (praeterire), doch ten tijde van Cicero werd
het gewoonte en wet oni de kinderen, die niets
zouden krijgen, met name in het testament aan te
wijzen en op te geven, om welke reden zij onterfd
zouden worden (cie CAEC . 25. Rosc. AM. 19.). De
verdere bloedverwanten, die niets zouden krijgen,
behoefden niet vermeld te worden.
Exilium, z. e x s i l i u m.
'EycTpcu, z. Ç3ouX j.
Lxodium, eigenlijk uitgang, slot, heet bij de
.

Romeinen een vrolijk kluchtig nastuk, hetwelk na
afloop van andere meer ernstige tooneelstukken
vertoond werd, ongeveer als bij de Grieken
het satyi•spel na de treurspelen. Reeds in vroege
tijden had men dergelijke kluchten; doch toen de
Atellanen (z. a) inheemsch worden, maakte men
gewoonlijk hiervan ten dien einde gebruik en sedert hadden .Exodia en Atellanae fabulae bijna
dezelfde beteekenis. Hij die in dit nastukje als
potsenmaker optrad, heette exodiarius.

'E^w[.í;, z. kleeding, grieksche, 1. kol.
'E e w µ o a E a te Athene, de afwijzing van een
opgedragen ambt, onder eedsverklaring van geldige redenen, b. v. zwakke gezondheid. Het afwijzen zelf i^op.vuvuc, i^op.vucbcu.
'E w a r p c (van &w 8w, uitstooten) 1) een tooneelwerktuig, voor hetzelfde doel gebruikt als de
eccyclema, namelijk om iets uit het binnenste van het
huis zigtbaar te maken. Fiat schijnt een soort van
balkon geweest te zijn, dat op de bovenste verdieping
was aangebragt. -- 2) Z. belegering, 8 kol. b.
Expensilatio, z. literarum obligatio.
Expilatio hereditátis, ontvreemding van
zaken tot cene erfenis behoorende, gold oorspronk-

lijk niet als diefstal, zoolang namelijk de erfgenaam nog niet in het bezit er van was. Eerst
onder IIadrianus begon men dit oude gewoonteregt
te veranderen en den expilator te str affen.
Expositio infantum, het te vondeling
leggen van kinderen, was naar oud regt van Romid is geoorloofd, order voorwaarde dat de vader
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het kind vooraf aan vijf getuigen getoond had,
die onderzoeken moesten of het als misgeboorte of als al te gebrekkig mogt te vondeling gelegd worden (DION . HAL. 2, 15.). De wetten
der XII tafels bepaalden hetzelfde (ciC. LEGG. 3,
8.). Ondanks deze beperking gedroegen de vaders zich hierin vrij willekeurig en legden hunne
kinderen ook om andere redenen, b. v. uit armoede, te vondeling, zonder dat de staat tusschenbeide durfde te komen (T ER. HEe . 3, 3, 40 . DIO
CASS. 41, 1.

PLIN .
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Verbeurdverklaring was geen natuurlijk gevolg van
deze straf, doch in den beginne werd verbeurd
vermogen slechts bij die misdaden-verklaing
toegepast, die in den oudsten tijd van den staat
met sacratio capitis bedreigd waren geweest. Z.
verder onder p u b l i c a t lo. -- Tegen het einde der
republiek kwam aquae et ignis interdictio slechts
voor als eenvoudige verwijzing uit het land, b. v.
bij. T. Annius Milo, P. Rutilius Rufus, A. Gabinius, L. Memmius, T. Munatius Plancus Bursa
en a. In de 1. en 2. eeuw der keizers veranderde deze straf in de deportatio (z. a.), benevens welke nog Bene zachtere soort van ballingschap, de r e l e g a t i o, in gebruik kwam.
Extispicia, z. divinatio, 9. kol. m.
Extra ordinarii, z. le g lo en c a s t r a, 4. kol. o.
Extra ordinem heet in 't algemeen alles
wat van de heerschende wet en oude gewoonte
afwijkt (in tegenstelling van legitimus ordo enz.),
in het bijzonder 1) cognitio extra or•dinem,
d. i. de nieuwe civiele regtspleging, die van den
ouden ordo afwijkt, en de nieuwe criminele regtspleging, z. judicium; -- 2) crimen extraord i n a r i u m, Bene misdaad die op buitengewone
wijze onderzocht en gestraft werd, dewijl er in
vorige wetten niet in voorzien was; -- 3) p o e n a
extraordinaria en dergel.
'E S o u k rl a ( xii, 1) Bene aanklagt tegen hem
gerigt die een ander van het bezit eener zaak beroofd had, of hem in het bezit gestoord, of hem
door werklijk of verondersteld geweld (& ce'co )
verhinderd had Bene zaak in bezit te nemen,
waarop deze regtmatige aanspraak meende te
hebben. — 2) Wanneer aan iemand bij regterlijke
uitspraak het eigendomsregt toegekend was op
een stuk vast goed dat in het bezit van een ander
was, en deze evenwel in het bezit bleef, dan stelde
de wettige eigenaar eerst een hbo &vot%tou (zoo
het goed een huis was) in of Bene a. xup;.orj,
hielp dit niet, dan Bene a. o►iaf^cs, waardoor hij het
gansche vermogen van de verliezende partij aansprak. Hielp ook dit nog niet, dan volgde de
&íx1l &yo►bA•ri;, ten gevolge waarvan de veroordeelde, met de som die hij schuldig was, tevens
schuldenaar van den staat werd, en betaalde hij

Er. 10, 71 en v.). • Het werd

echter steeds voor een onnatuurlijke, zedelooze
daad gehouden (SUET. CAL. 5.). Wetten daartegen
komen eerst voor in de 2. en 3. eeuw n. C.,
die door de Christenkeizers nog strenger werden gemaakt. Ook bij de Grieken was het te vondelin ; leggen van pas geboren kinderen niet verboden.
Exsi1ium, verwijdering uit het vaderland
(ex solo). Onder de koningen en ten tijde der
republiek was onder exsiliurn zoowel de vrijwillige als de gedwongen verbanning begrepen. Eene
eigenlijke verwijzing naar een bepaald land had
men niet, maar slechts een soort van ban, aquae
et ignis interdictio, de ontzegging van gemeenschap lijk water en vuur, waardoor het hem, die daartoe
veroordeeld was, onmooglijk gemaakt werd in
Rome te leven. Deze verbanning werd zoowel
tegen hem uitgesproken, die zich vrijwillig ver
daardoor van de terugkomst-wijderhan
was uitgesloten (cic . CAEC . 34.), als tegen hen,
die door de verbanning tot verlaten van het
land gedwongen werden ; immers zoo de interdictus te Rome gebleven was, werd hij voor vogelvrij gehouden en mogt door niemand gehuisvest
of beschermd worden. Tegen verscheiden misdaden was deze straf, die door de comitiën moest
uitgesproken worden, bedreigd, zooals majesteitschennis, veneficium, incendiuni, vis publica enz., en
de veroordeelde verloor de regten van burger
(capitis deininutio media, z. a.). Ieder beschuldigde
had de vrijheid, voor zijne veroordeeling Rome
te verlaten en in een anderen staat het burgerregt te verwerven, zelfs waren er van oudsher
zekere steden aangewezen, zooals Tibur, Praeneste
en a. waarheen men zich als in een justum exsilime begeven kon (LIV. 26, 3. CIC. DE OR. 1, 39.). dan nob niet, als zoodanig terstond ¿rti.os was.

F
Fabáris, bijriviertje van den Tiber in Samnium, ook Farfarus geheeten (VIRG. 7, 715.).
Fabisnus I'apyrius, romeinsch wijsgeer
ten tijde van den ouden Seneca, een man van een
voortreflijken, zedelijken levenswandel en een uitstekende welsprekendheid, schreef (SENEC. EP. 100.)
wijsgeerige schriften en vervaardigde volgens Plinius (36, 15.) ook een werk over de natuurlijke
geschiedenis.
Fabii. De gens Fabia was Bene patricische
en rekende zich tot de oudste romeinsche geslachten, waarschijnlijk van latijnschen oorsprong, vol
bij het-gensda lotenvRmus
vieren der Lupercalia (OVID . FAST . 2, 375 en v.).
De Fabii en de Quinctilii, deze de deelgenooten van
Romulus, moesten waarschijnlijk voor de offers bij
dit feest zorg dragen (PROP . 4, 26.). De Fabii
waren alzoo in den beginne priesters. Volgens

.

Plinius (18, 3.) hadden zij hunnen naam van

faba, boon, en zoo beteekende Fabii zooveel als

boonenkweekers; volgens Plutarchus (FAB. MAX. 1.)
en anderen was Fabii uit Fovii of Fodii ontstaan,
d. i. wolfskuilenjagers. De merkwaardigste mannen uit dit geslacht zijn : 1) Q. Fabius Vibulanus was in 485 v. C. consul, overwon de
Volscen en Aequers, en werd in 482 weder consul, in welk jaar hij tegen Veji oorlog voerde
(LIV. 2, 43.); 2 jaren later sneuvelde hij als propraetor in den oorlog tegen de Etruscers (Liv.
2, 46.). — 2) K. Fabius Vibulanus, broeder
des

vorigen, quaestor in 485 v. C., consul in 484

met L. Aemilius, dien hij in den oorlog tegen de
Volseen ondersteunde, verzette zich tegen een
voorgestelde akkerwet niet alleen in dit, maar ook
in zijn volgend consulaat (481) tegen een dergelijk voorstel van den tribuun Spurius Icilius en
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Fabii.

streed gelukkig tegen Veji. In het volgende jaar
besliste hij onder het bevel zijns broeders, die
toen consul was, een slag tegen de Vejenten ten
voordeele der Romeinen (LIV. 2, 43, 46). Zijne
menschlievende behandeling der gewonden verwierf hem en zijn geslacht da liefde des volks,
hetwelk tot dusver de Fabii niet bemind had wegens hun verzet tegen de akkerwet. Daardoor
werd hij (479) weder tot consul verkozen en gaf
nu, doch te vergeefs, aan den senaat den raad
om tot Bene akkerverdeeling te besluiten (LIV. 2,
48.). Hierna voerde hij gelukkig den oorlog tegen de Aequers en Vejenten en ontving vergunning, om met de manlijke leden van zijn geslacht
de grenzen tegen Veji te beschermen. Dit gaf
aanleiding tot het gevecht der 306 Fabii (LIV.
2, 49. SIL. 6, 637.) benevens hunne cliënten bij het
riviertje Cremera, waarin de gansche schaar na een
heldhaftigen wederstand vernield werd. Dit is zeker
de eenvoudigste voorstelling eener gebeurtenis, 'die
door de ouden meermalen vermeld en op velerlei
wijze opgesmukt is (OVID. FAST. 2, 193 en v.). Niet
onwaarschijnlijk is het berigt, dat de Fabii op een
togt van de grenzen naar Rome, waarheen zij de
of frs van hun geslacht voor het feest der Lupercalia • brengen moesten, in een hinderlaag overrompeld en vernield zijn. De dag hunner verdelging werd voortaan als een ongeluksdag beschouwd, de poort, waaruit zij ten strijde waren
getrokken, heette van nu af porta scelerata. 1
Slechts een lid van let geslacht zou als knaap te
Rome achtergebleven zijn, hoewel de ouden reeds
gedeeltelijk aan de juistheid van dit berigt twijfelden. Overigens verweet het volk aan de patriciërs, dat zij den ondergang der Fabii veroorzaakt hadden, door niets tot hunne redding te beproeven (LIV. 2, 52.). — 3) M. Fabius V i b u1 a n u s, broeder der vorigen, consul in 't jaar 4 83,
voerde oorlog tegen de Volscen, werd in 480 voor
de tweede maal tot consul verkozen en overwon
de Vejenten, waarbij zijn broeder Quintus sneu velde, weshalve hij de hem toegestane zegepraal
van de hand wees (LIV. 2, 45 en v.). Hij behaalde
de overwinning hoofdzaaklijk door den woedenden
toorn zijner door de vijanden beleedigde soldaten.
Hij ook stond bij het volk zeer in gunst wegens
de zorg aan de gewonden bewezen. Hij sneuvelde in het gevecht aan de Cremera (DION. HAL.
9, 15.). — 4) Q. Fabius Vibulanus, de zoon
van den vorigen, de eenige Fabius, die ten tijde van
hunnen ondergang, te Rome als knaap zou achtergebleven zijn, werd in 467 v. C. consul (LIV.
3, 1.) en overwon in 465 de Aequers in ver
veldslagen, bewerkte het uitvoeren van-scheidn
romeinsche colonisten naar Antiurn en verzette
zich als praefectus urbi (462) tegen het voorstel
van den tribuun Terentillus om de magt van consul te beperken. In de volgende jaren voerde hij
met goed gevolg romeinsche legers aan tegen de
naburige volken, werd in 450 een der tienmannen
met Appius Claudius en haalde zich als zoodanig,
ten gevolge van zijne gehechtheid aan Appius,
niet onverdiend, naar het schijnt, den haat des
volks op den hals (verg. LIP. 3, 41.). Na den val
der tienmannen, schijnt hij met hen verbannen
in ballingschap gestorven te zijn. — Zijn zoon

5) M. Fabius Vibulanus was consul in 442
C. (Liv. 4, 11 ), bewerkte het uitzenden eener
colonie naar Ardea, streed in 437 tegen de Vejenten, in 431 tegen de Aequers en was nog in 390
V.

pontifex maximus. Bij de in dit jaar voorgevallen
inneming van Rome door de Galliërs, zou bij het
leven verloren hebben (LIV. 5, 41.). — Zijn broeder 6) Numerius Fab. Vibul. streed in 421
als consul tegen de Aequers en werd in 415 en
407 krijgstribuun met consulaire magt. Nog een
broeder van hem 7) Q. Fabius bekleedde in
423 het eerste, in 416 en 414 het laatstgenoemde
ambt. — Zijn zoon 1) Numer. Fab. Ambustus
veroverde als krijgstribuun (406) de stad Anxur
in het land der Volscen, bij welke gelegenheid
hij van zijn aandeel in den buit onbaatzuchtig afstand deed. In het jaar 391 was hij onder de
gezanten die naar Clusium tot de Galliërs gezonden werden (Liv. 5, 35 en v.). -- 9) K. Fab.
A m b u s t u s, was meermalen krijgstribuun, vooral
in den oorlog tegen Veji (401) (Liv. 5, 12, 34.). -10) Q. Fab. Ambustus, broeder des vorigen,
behoorde ook tot het gezantschap dat gezonden
werd tot de Galliërs, die Clusium (391) bedreigden; toen hunne zending mislukt was namen de
gezanten deel aan den strijd tegen de Galliërs, en
werden daarvoor, in plaats van aan de verbitterde
en zich daarover beklagende Galliërs uitgeleverd
te worden, door het volk tot krijgstribunen voor
het volgende jaar verkozen. Door de nederlaag
der Romeinen aan de Allia werd de schuld der
gezanten gewroken. Eerst na het overwinnen der
Galliërs door Camillus werden de gezanten ter
verantwoording geroepen, doch Fabius stierf voor
de uitspraak van het vonnis (LIV. 6, 1.). -- 11)
M. Fabius Ambustus, zoon van Num. Fab.
Amb. overwon in zijn eerste consulaat (360) de
Hernicers (LIV. 7. 11.), in zijn tweede de Faliscers
(356, Liv. 7, 17.) en Tarquiniërs, in zijn derde de
Tiburtijnen, 354. In 351 werd hij dictator. —
12) M. Fab. Ambustus, zoon van K. Fab. Amb.
Een zijner dochters was gehuwd met den plebejer
C. Licinius Stolo, de tweede met den patriciër
Serv. Sulpicius. Ten gevolge van Bene beleediging
door de laatste hare zuster aangedaan, besloot
Fabius om Licinius Stolo, die in 369 tribuun was,
in het doorzetten zijner plannen te ondersteunen
(LIV. 6, 34---36.), hoewel hij zich later weder bij
de patricische partij schijnt aangesloten te hebben
(LIV.

7, 17.). — 13) C. Fabius Ambustus,

vocht als consul in 358 ongelukkig tegen de Tarquiniërs. -- 14) C. Fabius Dorso, misschien
een broeder van den vorigen, onderscheidde zich,
nog jong, ten tijde van den gallischen oorlog in
't jaar 390 (LIV. 5, 46.) door het stout bestaan
om, ten einde een offer te gaan verrigten, het
capitool te verlaten, door het gallische leger
heen te dringen en evenzoo weder derwaarts terug
te keeren. — 15) Q. Fabius Maximus Bul
zoon van M. Fab. Ambustus (NO. 11).-lianus,
Hij was aedilis in 331 v. C. en behaalde als
magister equitum, tegen den wil van den dictator
Papirius Cursor, op de Samniten Bene schitterende
overwinning (Liv. 8, 30.) in 't jaar 325. Evenwel
ontging hij slechts op voorspraak van den senaat
en het volk de straf van den vertoornden dictator.
Consul in 322, vocht hij andermaal tegen de Samniten, insgelijks als dictator in 315, in welk jaar
Fabius bij Latulae in Latium van de met een
aanzienlijke magt voortdringende vijanden de nederlaag leed. Voor de tweede maal consul in
310 verdreef hij de Etruscers, die Sutrium belegerden (DIOD. 20, 27, 35. verg. LIV. 9, 35.), en
besloot toen een inval in Etrurië te doen, weshalve
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hij verspieders om het land te onderzoeken, vooruitzond (LIV. 9, 36.) en met een umbrischen volk stam een verbond sloot. i)aarop drong hij door
het ciminische woud Etrurië binnen, sloeg de
Etruscers bij Perusia, veroverde hunne legerplaats
(LIV. 9, 37.) en dwong het noorden van Etrurië
tot den vrede. Vervolgens noodzaakte hij de zui- t
delijke steden van Etrurië en de met haar verbonden Umbriërs tot onderwerping (Ltv. 9, 39 en v.).
Wederom tot consul voor het volgende jaar (309)
verkozen, overwon hij de Samniten, Marsers en.
Peligners en versloeg daarop de tegen Rome oprukkende Umbriërs bij Mevania. Ook in de volgende jaren voerde hij in verscheiden veldtogten
het opperbevel, doch schijnt niet altijd even gelukkig gestreden te hebben ; ook werkte Appius
Claudius in Rome zijnen invloed tegen. Eerst
als censor (304) verwierf hij nieuw aanzien en
bragt met zijn ambtgenoot Decius een betere

verdeeling tot stand van de door Appius in de
tribus opgenomen vrijgelatenen. Daarna werd hij
voor de vierde maal consul in 297, sloeg de Samniten aan den Tifernus (LIV. 10, 15.), verkreeg
nogmaals het consulaat in 295 met Decius Mus,
drong door tot in het gebied der senonische G alliërs en wreekte de nederlaag van een romeinsch
legioen in Etrurië door eene groote overwinning
bij Sentinum op de verbonden Galliërs, Samniten,
Etruscers en Umbriërs. Decius stierf in den slag
den heldendood voor het vaderland (POL. 2, 19.
LIV. 10, 27-29.). Fabius hield te Rome een
schitterende zegepraal. Eene nederlaag van zijnen
tot consul verkozen (292) zoon Q. Fabius Gurges
in Campanië, berokkende den vader veel verdriet,
die buitendien reeds met de vijandschap der Appii
te kampen had; intusschen smaakte hij nog de
zelfvoldoening, dat hij als onderbevelhebber zijns
zoons dezen behulpzaam was in het bevechten
eener schitterende overwinning op den beroemden
samnitischen veldheer Pontius. Na zijnen dood
droeg het dankbare volk, dat zijne groote daden
en verdiensten gaarne erkende, op onbekrompen
wijze bij voor de kosten zijner begrafenis. Zijn
zoon was 16) de reeds vermelde Q. Fab. Max.
Gurges, die dezen bijnaam ontving van zijne
verkwistende, buitensporige levenswijze; later echter kenmerkte hij zich door strenge zeden, overwon den Samniet Pontius, sloeg in zijn tweede
consulaat (276) de Samniten en hunne bondgenooten nog eenmaal en in zijn derde consulaat
(265) sneuvelde hij in den strijd tegen de oproerige slaven voor Volsinii in Etrurië (FLOR. I,
21.). --- 17) Q. Fab. P i c t o r uit eene zijdlinie
van het fabische geslacht, welke dezen bijnaam
ontving. van de zucht haars stamvaders voor de
schilderkunst (PLIN. 35, 4, 7.), diende in de oor
tegen de Galliërs ' en Hannibal, en was de-logen
eerste Romein,. die, hoewel in het grieksch (DION.
HAL. 1, 6.). cene geschiedenis van Rome schreef,
waarvan Livius (1, 44. 2, 40.) dikwijls gebruik
maakte. Hij behandelde hierin de geschiedenis
van zijn volk van Aeneas tot op zijn eigen leef
tijd, de laatste natuurlijk uitvoeriger, daar hij als
ooggetuige wat hij zelf beleefd had berigten kon,
volg. Dion t. a. p. Ook de oude rom. sagen
schijnt hij in zijn werk gevlochten te hebben. Nog
latere geschiedschrijvers stellen hem op hoogen
prijs. -- Een andere, 18) Numerics Fab. Pietor, zou grieksche legenden geschreven hebben
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een zeer bekwaam redenaar en keiner der oude
romeinsche geschiedenis, leefde ten tijde van den
ouden Cato en schreef annalen in de lat. taal,
waarvan bij Cicero (DE OR. 2, 12.), Gellius en
anderen nog brokstukken bewaard zijn. — 20)
Fabius Rusticus, een vriend van den ouden
Seneca, schreef eene geschiedenis van Nero, die
voor ons verloren is (TAC. ANN. 14, 2. 15, 61.).
Tacitas roemt ook zijn redenaarstalent (TAC. AGR.
10.) — Verg. verder het art. Maximus.
Fabratëri a, stad der Volscen in Latium
aan de rivier Trerus, later romeinsche colonie
(LIV. 8, 19. CIC. AD FAN. 9, 24. juv. 2, 223.).
Fahrieii, een hernicisch geslacht uit de stad
Aletrium. 1)e beroemdste uit deze familie, C.
Fabricius L u s c i n u s, verhuisde uit Aletrium
naar Rome, misschien reeds kort na 306 v. C.,
toen de Hernicers het romeinsche burgerregt zonder stemregt hadden moeten aannemen. Door den
senaat werd hij als gezant naar Tarente gezonden
om de stad den oorlog tegen Rome af te raden,
doch hij werd daar langen tijd, in strijd met het
volkenregt, gevangen gehouden. Als consul (282)
overwon hij de Samniten en andere volken van
Beneden-Italië bij Thurii en ontzette daardoor de
-

belegerde stad. Buitendien behaalde hij een rij
buit, drong tot Rhegiuiu door en liet daar een-ken
legioen achter (POL. 1, 7.). Onder den consul
Laevinus vocht hij (280) tegen Pyrrhus in den
slag bij Heraclea en ging daarop als gezant tot
Pyrrhus naar Tarente ter uitwisseling der gevan.
genen. De onomkoopbare eerlijkheid van Fabricius wees alle aanbiedingen van den koning af,
doch de vrijlating der romeinsche gevangenen
zonder losgeld nam hij van Pyrrhus aan. Het
verhaal, dat Pyrrhus den onverzetlijken Romein
door een olifant zocht te verschrikken, is zeker
slechts een fabeltje (PLUT. PYRRS. 20 verg. 26.).
Later (? 7 9) streed hij als legaat tegen Pyrrhus
lij Asculum. Pyrrhus, misschien bewogen door
liet tegen hem gesmeed verraad en de hem drei
vergiftiging, waarvan Fabricius hem het eerst-gend
onderrigt had, als ook door den voorgenomen
veldtogt naar Sicilië, sloot vervolgens een wapenstilstand en toen hij nu naar Sicilië was afgetrokken, kreeg Fabricius op nieuw het opperbevel tegen de volken van Beneden - Italië en overwon ze.
1)e hebzuchtige P. Cornelius Rufinus, die tot knevelarij en verkwisting geneigd was, werd in 275
door Fabricius als censor uit den senaat geweerd,
hoewel hij hein vroeger wegens zijne krijgsbekwaamheden tot het verkrijgen van de dictatuur
behulpzaam zou geweest zijn. Fabricius, Wien
zijne eerlijkheid nimmer veroorloofd had rijkdom
te verzamelen, stierf hoog geëerd en arm,-men
even als hij eenvoudig geleefd had. De staat gaf
later aan zijne dochters een uitzet.
Fabúla, elke sage en vertelling, inzonderheid cene verdichte, ook de inhoud en de stof
van een drama, zoo als het grieksche woord µtfto,
vervolgens het stuk zelf, zoowel blij- als treurspel
en zelfs satyrspel. Een rorneinsch blijspel met
een grieksch onderwerp, grieksche karakters, zeden en gebruiken heette fabula palliata, van palhum de grieksche kleederdragt; was het onderwerp
romeinsch dan heette het togata ; en deze was weder of fabula praetexta of fab. trabeata of ook
fab. tabernaria. -- Bij de Grieken vond men ook
de dierenfabel, verg. Aesopus, en Babrius.
(CIc. DIV. 1, 21.) — 19) S e r v. Fabius P i c t o r, Reeds bij Hesiodus (OPP. ET D. 332.) komt de
-

Faces -Fannii.
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fabel voor van den havik en den nachtegaal. De
oudste romeinsche fabel is die van Menenius
Agrippa van de maag en de ledematen (LIV.
2, 22 .). Phaedrus bewerkte een aantal aesopische
fabels in 5 boeken. Na hem gaf Flavius Avianus
aesopische fabels uit in elegische versmaat.
Faces, verg. &&^Sss, uit pijnhout, rijs, werk en
hennep vervaardigd, met pek of was besmeerd,
dienden in de oudste tijden ter verlichting in
plaats van lampen; slaven droegen ze op straat
voor hunnen heer uit; bij bruiloften en lijkplegtigheden werden zij ook veel gebruikt.
Factiónes, naam der partijen bij het wedrennen in de circensische spelen, die zich door verschillende kleuren onderscheidden, zoo als rood
(russea), blaauw (ven ta), groen (prasZ na), wit
(candida), waarbij later nog onder Domitianus de
aurata en purpurea kwamen; de voorkeur der
toeschouwers van de Bene boven de andere gaf
later aanleiding tot zeer bloedige gevechten.
Faesúlae , z. Etruria, 2. kol. h.
Falaerinum, z. S a b i n i, op het einde.
Falarica, z. belegering, 4. kol. m.
Falees waren in 't algemeen scherpe werktuigen, om iets af te snijden, en daarom aan het
vooreind omgebogen. Naarmate van hunne bestemming verschilden zij in grootte, zoodat wij
het woord nu eens door mes, dan door sikkel,
dan door z e i s s e n moeten vertalen. Al naar de bijzondere bestemming had men f a l c e s a r b o r a r i a e
(CAT. R. R. 10, 3.), v i n i t o r i a e (COLum. 4, 2 5.),
p u t a t o r i a e, kromme snoeimessen. De sikkels
en zeissens voor het maaijen van het graan en het
gras beschrijft Plinius (28, 28.), een g r o o t e r e
soort (f. majoris compendii) voor het maaijen en
een k l e i n e r e (alterum genus brevius Italicum) voor
liet snijden van het koren. Men sneed namelijk
destijds het graan digt onder de aren af en ver
korven, en daartoe kon slechts de-zameldin
sikkel (f a l x m e s s o r i a) gebruikt worden. Het
stroo werd later voor veevoeder of dakbedekking
afgemaaid. Daartoe, alsmede tot het rnaaijen van
het gras was slechts de zeissen (f a l x fo e n a r i a)
bruikbaar (COLum . 2, 21, f. v e r i c u l a t a e, zeissens
met lange steelen). Een kleine zeissen (f a l x ad
p a b u l a n d u m) behoorde ook tot de uitrusting der
romeinsche soldaten, benevens een touw of riem
ten einde de fourage bijeengebonden gemaklijker
te kunnen medevoeren. Bij belegeringen werden
Palees, sikkelvormige haken aan lange sta ken of balken bevestigd, om de wallen en borstweeringen (CAES. B. G. 7, 86.) te vernielen of steenen uit den door den aries (z. a.) beschadigden
muur los te rukken (f murales LIV . 38, 5.:
asseres falcati). De belegerden deden hun
best om deze falces met strikken (laquei) of ijzeren tangen (ancorae ferreae of lupf) te grijpen,
in de hoogte te trekken en er het ijzer af te breken. In den zeeslag maakte Caesar tegen vijanden -met zeilschepen (B. G. 3, 14.) bepaaldelijk
gebruik van f a l c e s navales, scherpe sikkels, aan
lange staken bevestigd, waarmede men de touwen,
waaraan de vijandlijke zeilen vast zaten, trachtte
.

te bereiken en af te snijden, zoodat de zeilen op
het schip neervielen. Als oorlogswapens werden
de kromme sabels (xor t'ae;), uit het Oosten af-

komstig, door de Romeinen e n s e s falcati genoemd; buitendien worden nog c u r r u s falcati,
q u a d r i g a e fa l c a t a e, zeissenwagens, uitvoerig
door Livius (37, 41.) beschreven, die echter nim-

mer bij de Romeinen ingang vonden en slechts
een inane ludibriuzn genoemd worden, dewijl zij
door het schichtig worden der paarden even verderflijk voor hun eigen volk als voor de vijanden worden konden.
Falerii, z. Etruria, 2. kol. o.
Falernum vinum, deze wijn, geteeld op
den aper Falernus in Campanië (z. Campania)
werd na den Caecuber voor den besten wijn van
Italië gehouden ; hij had een hoog geele kleur;
hij moest noch te jong noch te oud zijn; op 15 jaren
was hij het best. Men vermengde hem wel met
water, honig of Chioswijn (HOR SAT . 1, 10, 24.
2, 2, 12. 2, 4, 24. OD. 2, 11, 18., welke dichter
over 't algemeen uitbundig is in zijn lof: OD. 1,
20, 10. 27, 10. 2, 6, 19 en op m. p.). Uitlokkende vertelling bij SIL. 7, 163.
Falsum. Valschheid en bedrog waren in het
oudste rom. regt niet crimineel strafbaar, slechts
in enkele bijzondere gevallen, b. v. het afleggen
van een valsch getuigenis, volgens de wet der XI!
tafels (GELL . 20, l.). De lex Cornelia de falsis
bedreigde testament - en muntvervalsching met
aquae et ignis interdictio. In den tijd der keizers
werd door S. consulta en keizerlijke wetten veel
meer onder falsum gebragt, b. v. elke vervalsching
van officiele stukken, omkooping van advocaten enz.
Fama, z. O s s a.
Familia (van famulari dienen) beteckent in
ruimeren zin alles wat iemand toebehoort zoo wel
menschen als zaken (LIV . 3, 55 . 45, 40.). In engeren zin beteekent familia 1) alle aan een paterfamilias onderhoorige personen, zoo als vrouw,
kinderen, slaven; --- 2) alle, aan een paterfamilias
onderworpen vrije personen, d. i. al de leden der
familie, die onder de vaderlijke inagt staan; -- 3)
de medeleden eener groote familie, die hetzelfde
cognomen dragen en elkanders agnaten zijn, onder
de keizers zelfs de medeleden derzelfde gens; — 4)
de tot een gezin behoorende slaven, z. s e r v u s; —
5) het nagelaten vermogen van een overledene
(Lxv . 2, 41.).
Fannii. De eerste, die uit dit plebejisch gegeslacht genoemd wordt, is 1) C. Fannius, als
volkstribuun in 't jaar 187 v. C. medepligtig aan
.

de veroordeeling van L. Scipio Asiaticus (LIV . 38,

60.). -- Zijn zoon 2) C. Fannius Strabo
maakte in 161 v. C. Bene wet tegen de weelde. –
3) C. F an n i u s, zoon van den vorige, volkstri buun in 142 v. C. (CIC . BRUT . 26.), consul in 122
(PLUT . C . GRACCH . 8 en v.') en tegenstander. van
Gracchus, aan wien hij de verkrijging van het
consulaat te danken had. Cicero noemt hem als
redenaar (BRUT . 26.). -- 4) C. Fannius, nam
deel (146) aan de verovering van Carthago, welks
muren hij mede onder de eersten beklom (PLUT .
TIB . GRACCH . 4.). Hij was een schoonzoon van
den bekenden C. Laelius. Hij hield veel van
philosophische studiën en voerde de leer der
Stoïcijnen te Rome in. Hem wordt (cao BRUT .
26.) de vervaardiging van een geschiedkundig
werk in den vorm van annalen toegeschreven,
welks geloofwaardigheid door Salustius geroemd
wordt. -- 5) M. Fannius, een der regters van
Sext. Roscius Amerinus (cie. Rose. AM. 4.). -6) L. F a n n i u s, een aanhanger van Sertorius,
tusschen dezen en Mithridates bragt hij een verbond
tot stand en vertrok ten dien einde zelf naar
Spanje (PLUT. SERT . 24.). Plutarchus noemt hem
Marius, -- 7) C. Fannius, tegenstander en aan.

Fanum--Faunus.
klager van Clo€iius, liter waarschijnlijk aanhanger
van Sext. Pompejus, van wien hij tot Antonius
overliep (APP. B. C. 5, 139.). -- Een andere is
zekere 8) C. Fannius, die als tribuun in 58 tot
de tegenpartij van Caesar behoorde (cIC. BEST.
53.). Hij stierf kort na den dood van Pompejus
bij wien hij zich aangesloten had, 47 v. C. -- 9)
Fannius C a ep i o stierf als deelgenoot eener
zamenzwering tegen Augustus door beulshanden,
nadat hij zich langen tijd verscholen had (SUET.
AUG. 19. TIB. 8. VELLEJ. 2, 91.). - 10) Fannius
Q u a d r a t u s, zwelger en tafelschuimer te Rome,
een man van een gemeen karakter die, terwijl hij
door slechte verzen zocht te schitteren, zijn hekel
aan betere dichters, vooral aan Horatius, lucht gaf;
verg. Holt. CAT. 1, 4, 21. 10, 80. — 11) C. Fannius, tijdgenoot van den jongen Plinius, schreef
een werk, waarvan deze met lof gewaagt, over
den dood der (onder Nero) veroordeelden en
teregtgestelden (PLIN. EP. 5, 5.). --- 12) F a n n i a
namn uit dankbaarheid voor een vroeger aan haar
bewezen dienst C. Marius op zijne vlugt (88 v.
C.) gastvrij op in haar huis te Minturnae (FLUT.
MAR. 38.).
Fanum. Under de steden met dezen naam
zijn merkwaardig : 1) F. F e r o n i a e in Etrurië
tusschen . Pisae en Luca, t. Pietra Santra. — 2)
F. F o r t u n a e, groote stad van Umbrië aan den
mond van den Metaurus, t. Fano; zij ontleende
haren naam aan een beroemden tempel van Fortuna; een triumphboog van Augustus.
Fartor, een vogelmester, poelier. Ook
komt fartor voor in de beteekenis van worstmaker.
Fasces, roeden uit olmen- en berkentakken,
waar een bijl uitstak. Dit zinnebeeldig teeken van
heerschappij en magt kwam in de oudste tijden
uit Etrurië naar Rome, waar de koningen de fasces
voor zich uit lieten dragen. Dit deden ook de consuls (met l2 lictors en even zoovele fasces) en
de dictators die 24 lictors hadden. De praetors
en propraetors buiten Rome hadden 6, de keizerlijke legaten slechts 5. De censors hadden nimrner deze onderscheiding, evenmin de keizerlijke
procurators of praesides in de provinciën. De
consul Valerius Publicola bepaalde dat de bijlen
slechts buiten Rome, in Rome alleen de fasces
zouden gedragen worden, ook liet hij de fasces
voor het volk neer, submittere. Dit neerlaten was
ook een groet van den minderen magistraat voor
een hoogeren. Zegepralende veldheeren bekransten de fasces met lauweren, wat bij de keizers
in den regel schijnt plaats gehad te hebben. Ook
waren de fasces in dien tijd verguld. Z. ook
-

lictor.

Fasciae, banden, 1) haarbanden, f. of vittae
crinales. -- 2) Boezembanden, in de plaats onzer
nieuwerwetsche keurslijven. -- 3) Enkel- en beenbanden, f. crurales, ook fasciolae, feminalia, cru
geheeten, waarmede men de beenen-rali,tb
omwond, wat echter voor een teeken van ver
Banden om het lijf en om-wijfdhegol.—4)
den hals, ventralia en focalia.
Fascinum en Fascinus beteekent betoovering, beheksing en tevens het middel daartegen. Grieken, zoowel als Romeinen, geloofden
namelijk aan vijandige, nijdige daemons, die door
het geluk van den mensch, vooral zoo hij zich in
gerust vertrouwen een onbedachtzaam woord van
eigen lof en ingenomenheid met zichzelven liet
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ontvallen, uitgelokt werden om hem te benadeelen en zijn geluk te vergallen. Ook booze, nijdige menschen zouden de magt bezitten, door een
kwaad woord of nijdigen blik of andere toovermiddelen te henadeeler,. Tegen dergelijke daemonische invloeden zocht men zich door allerlei
middelen te beveiligen, welke 7tpoßaaxdvta, fascina
heetten. Daartoe behoorde vooral het dragen van
amuletten, zoowel bij kinderen als volwassenen;
het beeld van den deus Fa s c i n u s, voor wiens
dienst de vestaalsche maagden zorg droegen, werd
aan kleine kinderen omgehangen, en zegepralende
veldheeren hingen het onder hunnen wagen. Zulke
amuletten waren gewoonlijk vuile ,. walglijke figuren, cene bijzondere soort van ringen, zekere
woorden en namen, die men geschreven bij zich
droeg enz. Ook schreef men aan zekere handelingen cene afwerende kracht tegen betoovering
toe, vooral aan het spuwen; zoo spoog men, b. v.
als men zich zelven prees, zich driemalen in den
boezem (THEOCR. 6, 39. 20, 11. TIE. 1, 2, 96.);
ten minste vergat men bij zulk cene gelegenheid
niet, de formule : praefiscine ! of absit invidia
verbo ! uit te spreken (FLAUT. CAS. 5, 2, 43. ASIN.
2, 4, 84.).
Fasti, z. dies.
Fatúi. Voorname Romeinen hadden tot hun
vermaak misvormde en onnoozele menschen in
huis, die ook mociones genoemd werden. Daarmede overeenkomstig zijn de dwergen, nani, nanae,
puiniliones. Zelfs had men keizerlijke hofdwergen,
en er zijn zelfs eenige beeldtenissen van zulke ge
-drogtjes
bewaard gebleven.
Fatma, z. M o t p a.
Fatuus en Fatua, z. Faunus.
Fauces, z. domus, 2. kol. b.
Fauna, z. Faunas.
Faunus (van faveo de gunstige, weldadige)
was bij de Romeinen een god der velden en wouden en een beschermer der in de bosschen weidende kudden. Hij was alzoo een met Silvanus
verwant wezen en werd met den griekschen veldgod Pan vereenzelvigd (z. E u a n d e r). Even als
Pan vond hij er genoegen in om de menschen in
de bosschen te plagen en te sarren, en deze neiging dreef hem ook in de woningen der menschen, om hun in den slaap angst aan te jagen;
van daar heette hij ook Incubus (de nachtmerrie). Eene bijzondere eigenschap van hem is de
gaaf der voorspelling; op de plaats zijner orakels,
die men in boschachtige streken aantrof, ging men
op de vacht van een geofferd schaap liggen slapen en ontving in den droom de voorspelling door
beelden en geluiden (VIRG. AEN. 7, 81. OVID. FAST.
4, 649.). Van deze gaaf had llij den naam Fat u u s, Fa tu e l l u s (van Jan). Men hield hem
voor een zoon van den waarzeggenden Picus en
kleinzoon van Saturnus; hij was bij de nymph
Marica vader van Latinus en werd door schrijvers,
die alles tot feiten trachten terug te brengen, voor
een koning van Latium verklaard. Door griekschen invloed werden er meerdere Fauni, even als
Silvani, aangenomen en met de nymphen in ver
Faunalia werden op den-bindgerat.D
5. Dec. door herders en landlieden onder den
blooten hemel gevierd. Men offerde bokken met
wijn- en melkplengingen en hield vrolijke smulpartijen; men liet het vee vrij in de bosschen rond
ook aan de slaven gunde men op-zwervn,
dien dag luide vreugde op wegen en driesprongen
-
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Faustina--Fenus.

(noa. 0D. 3, 16.). Als god der kudden had Faunus den bijnaam L up e r c u s, wolfverjager, en onder dezen naam werd ter zijner eere op den 15.
Febr. het door Romulus en Remus ingestelde feest
der L up er e a l i a (Lupercal, Lupercale sacrum)
gevierd. Op dezen dag werden hem geiten en
bokken met eigenaardige zoengebruiken geofferd;
twee jongelingen die daarbij stonden raakte men
met het offermes het voorhoofd aan en veegde de
bloedvlekken terstond weder af met in melk gedoopte wol, waarna de jongelingen in een scha
gelach uitbarstten. Na het offer en het-ternd
offermaal sneden de priesters L up e r c i geheeten,
zich uit het vel der offerdieren riemen en liepen
van de offerplaats, het Lupercal bij den palatijnschen
heuvel, door de stad, terwijl zij slechts omhangen
waren met een uit diezelfde huid gesneden voorschoot. Gehuwde vrouwen liepen hun gaarne te
gemoet en lieten zich met de riemen slaan, in den
waan, dat dit tot zegen was van haar huwelijk,
dat het reiniging en verzoening aanbragt. (oviD.
FAST. 2, 265 en v.). Daarom noemde men dezen
(l ag dies f e b r u a t u s van februare, reinigen,
verzoenen; het vel heette f e b r u u na, reinigingsmiddel, en de maand van het feest Fe b r u a
r i u s. -- Aan Faunus stond een vrouwlijk wezen
van gelijken aard en beteekenis ter zijde, Faun a
of Fatua ook L up e r c a geheeten.
Faustina, vrouw van keizer Antoninus Pius,
stierf reeds in het 3. jaar van haar huwelijk. Tot
haar aandenken werd een opvoedingsgesticht voor
weesmeisjes opgerigt.
Favonius, 1) M., bewonderaar en nasper
van den ouden Cato, dong in het jaar 60 v. C.
te vergeefs naar het tribunaat, was lid van den
senaat (FLUT. CAT. MIN. 32.) en tegenstander der
driemannen, vooral van Pompejus, over wiens te
groote magt hij zich dikwijls ergerde. In 't jaar
53 werd hij tot aedilis verkozen (FLUT. t. a. p.
46.), vooral door den invloed van den jongen
Cato. Met groote, in dien tijd dikwijls gevaarlijke
vrijmoedigheid verzette hij zich tegen de eerzuchtige plannen van Pompejus, werd in 't jaar 54
praetor en wilde in 't volgende jaar niets hooren
van eene schikking met Caesar die intusschen
oprukte, zoodat hij zich nu zelfs bij Pompejus
aansloot, dien hij ook in zijn ongeluk niet ver
maar op zijn vlugt vergezelde en eerst na-liet,
diens dood naar Rome terugkeerde (FLUT. POMP.
67, 71. CAES. B. C. 3, 58.). Caesar schonk hem
genade. Na diens moord wegens zijne verbinding met Brutus en Cassius verbannen, geraakte
hij bij Philippi in de magt der driemannen en
werd op bevel van Octavianus ter dood gebragt
(SUET. AUG. 13.). Cicero noemt hem meermalen
als redenaar (CIC. AD ATT. 2, 1.). -- 2) Z. Z e p h yrus, onder winden.
Febris, personificatie van de koorts; echter
vereerde men niet de ziekte zelve, maar de godin die haar kon afwenden. Zij had te Rome drie
tempels, waarvan een op den Palatinus. Geneesmiddelen, die men bij zieken had aangewend, werden
naar dezen tempel gebragt (etc. N. D. 3, 25, 63.
-

2, 11, 28.).
Februarius, z. jaar, romeinsch en
Faunus.
Felicitas (Faustitas, HOR. OD. 4, 5, 18.), de
personificatie van het geluk, de gelukzaligheid, voor
als een deftige vrouw met den horen des-gestld
overvloeds, een modius en caduceus. Zij had een
LEGG.

tempel in de 5. regio, die onder keizer Claudius
afbrandde.
Felix (Antonius Felix, volg. TAC. IIIST. 5, 9.
Claudius F. volgens aosxpii. ANT. 20, 7.), oor spronklijk vrijgelaten slaaf, door huwelijk met keizer Claudius vermaagschapt, daar hij getrouwd
was met Drusilla, een dochter van Antonius en

Cleopatra, was procurator van Judaea (TAC. ANN.
12, 54. SUET. CLAUD. 28.), hetwelk veel te lijden
had van het bestuur van dezen wreeden, hebzuchtigen man. Ilij had voortdurend niet inwendige
veeten en godsdiensttwisten te kampen. Na zijne
terugroeping werd hij van eene aanklagt der Joden tegen hem gelukkig ontheven, door tusschenkomst van zijnen invloedrijken broeder Pallas.
Felsina, z. Bononia.
Fenestella, C., stierf in hoogen ouderdom
in 't jaar 21 n. C., hij leefde alzoo onder Augustus en Tiberius en schreef annalen, die dikwijls
door romeinsche schrijvers genoemd worden (PLIN.
15. 1.); zij liepen van den tijd der koningen tot
op den ondergang der republiek.
Fen.estra, venster, z. domus, 4. kol. b.
Fennius Rufus, praefectus annonae onder
Nero, een man van zeldzame belangeloosheid en
regtvaardigheid, werd later bevelhebber der praetorianen (TAC. ANN. 14, 51.). Door Tigellinus belasterd en zijn leven niet meer zeker, nam hij
deel (65) aan de zamenzwering van Piso (TAC.
ANN. 15, 50.), doch na de ontdekking er van,
verried hij zijne eedgenooten, ja zelfs Seneca, om
zijn eigen leven te redden ; Nero liet hem evenwel
ter dood brengen (TAC. ANN. 1.5, 66 en v.).
F emus van . feo, gelijk L óxo; van Tcx w, is
zooveel als de vrucht van een uitgeleend kapitaal,
de door den schuldenaar aan den schuldeischer
te betalen interest. Usura is geheel hetzelfde en
beteekent eigenlijk de voor het gebruik gegeven
vergoeding (VARR. L. L. 5, 183.). Reeds onder de
koningen was de geldschieter gewoon van den
schuldenaar interest te bedingen en wel in geen
geringe mate, zoodat reeds toen de armen over
den druk der rente klaagden. Bij dezen hoogen stand der interesten kwam nog een ander
ongemak, namelijk de groote hardheid, welke in
de gewone voorwaarde van terleengeving (nexum,
z. a.) gelegen was. Bij geheele hoopen smachtten
de ongelukkige schuldenaars in de schuldenaars torens (ergastulum) der rijke patriciërs, de jaar
oorlogen rigtten de huislijke welvaart der-lijksche
eersten te gronde en slechts de laatsten trokken
voordeel van de behaalde overwinningen. Meermalen waren oproer en uitwijking hiervan het gevolg, herhaaldelijk werden voorstellen gedaan om
het kwaad te regelen, maar steeds wisten de patriciërs het zoo in te rigten, dat slechts voorbij
maatregelen genomen werden, b. v. vrij -gande
om schulden gevangen zaten,-latingvbed
uitstel van betaling enz. (LIV. 2, 23--33.}. Eerst
de wet der XII tafels gaf eenige verzachting,
daar zij ten minste het bedrag der interest regelde en niet veroorloofde om meer dan f e n us
unciarium, d. i. 10 pro e°. te nemen (TAC.
ANN. 6, 16.). Nadat de lex Sextia Licinia door
het kapitaal met de betaalde interesten te verminderen eenige verligting had geschonken, voerde
de lex Duilia Maenza 356 v. C. de unciaal interest
der XII tafels weder in en bedreigde de woekeraars met harder geldstraffen (LIv. 7, 16.). Desniettegenstaande hielden de klagten niet op; daar-
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om werd het bedrag der interest op de helft verminderd, fenus semunciariurn (Liv. 7, 27.), ja, ein
werd het nemen van eenige interest verbo -delijk
lex Genucia, 3 11 V. C. (Liv. 7. 42.).-denor
Doch deze maatregel was al te krachtig en te onpractisch, zoodat zij het verkeer geheel stremde.
Daarom treffen wij kort daarna weer grenzenlooze
willekeur aan en menigvuldige bestraffingen van
woeker, waarvan men een geregeld bedrijf maakte.
Ook ontbrak het niet aan wetten, b. v. lex Marcia, Sempronia (Liv. 35, 7, 41.), Jun/a, Valeria
en a. Intusschen was door het verkeer met Azië
en Griekenland een nieuw interestbedrag te Rome
in zwang gekomen, usura cente,simita, d. i. 1
pro c°. in de maand, dus 12 pro c°. 's jaars. Deze
hield ondanks het verbod van Sulla stand en bleef
tot in den laatsten tijd de geldige regel; alhoewel
woekeraars zelfs zeer dikwijls meer namen en het
dubbele of nog meer afpersten. Z b. v. cie. AD
,

ATT . 5, 21. 6, 1, 2, 3.

waar wij kunnen zien, dat

de Romeinen ook in de provinciën een schaamte loozen woeker dreven, ofschoon de lex Gabinia
ter beteugeling daarvan gemaakt wits. Ook onder
de keizers bleef de oude klagt over interestwoeker
voortduren, en het strengste verbod was niet in
staat dat misbruik geheel uit te roeijen. Justinianus verminderde het bedrag der interest op 6
pro co. --- In den vroegsten tijd waren het uit
patriciërs die interestwoeker dreven,-sluitend
later deden het inzonderheid de staatspachters
(publicani) en zaakwaarnemers (negotiatores), als
bankiers en wisselaars (argentarii). Ook-okde
waren vele andere rijke lieden feneratores. De
interesten werden maandelijks op de Calendae
ontvangen. 1)e vroeger geoorloofde interest van
interest droeg er niet weinig toe bij, om de rijk
feneratores te vermeerderen.
-domenr
Feralia of Parentalia, een feest, dat
men te Rome verscheiden dagen lang in de maand
Februarij ter eere der afgestorvenen vierde. Men
geloofde, dat het op die dagen aan de geesten der
dooden vergund was, op aarde rond te dolen, en
bragt dan aan afgestorven bloedverwanten zoen
versierde hunne graven (oviD. FAST. 2.-ofersn
567.). Op den dag, die op de feralia volgde, ver
zich de bloedverwanten tot een vrolijken-enigd
liefdemaaltijd op het feest der Ca r i s t i a of C/i a-

ristia

(OVID. FAST. 2, 615.).

Fereulum, 1) een opdragt (levée) der c o e n a
(z. a.), eigenlijk de groote schotel of het groote blad,
waarop de verschillende spijzen werden binnen
vervolgens de spijzen zelve; — 2) een-gebrat,n
draagbaar, b. v. voor de beeldtenissen der goden,
bij processiën of andere gelegenheden.
Ferentarii, Bene soort van ligte troepen,
volgens Varro (L. L. 6, 3, 92.) ruiterij, volgens

Vegetius (1, 20.) voetvolk en met slingeraars
(funditores) vereenigd. Hunne plaats in de slagorde was gewoonlijk op de vleugels, en hun was
opgedragen om den strijd te openen. Verg SAL .
.

35 .
Ferentina, latijnsche godheid van onbekende beteekenis, misschien gelijk aan Diana.
Aan den voet van den albaanschen berg had zij
een heilig bosch (luces Ferentinae), waar de Latijnen gewoon waren vergaderingen te houden
CAT. 60. TAC. ANN. 12,

(LIV. 1, 50, 52.).

Ferentinum , stad in Etrurië, geboorteplaats
van keizer Otho. -- 2) Stad der Hernicers in
Latium, in den tweeden punischen oorlog verwoest

en vervolgens gecoloniseerd. In het nabijgelegen
bosch aan de beek Ferentina hielden de Latijnen
hunne beraadslagingen (Liv . 1, 50. 2, 30. 4, 51.
9, 43. 10, 34. en op m. p.).

Feretrius , z. Jupiter onder Zeus.
Feriae. De dagen des jaars verdeelden de
Romeinen in dies fest i, die aan de dienst eener
godheid gewijd waren, en dies p r of e s t i, waarop
de gewone openbare en bijzondere zaken behandeld werden. De dies festi heetten ook feriae,
vooral zoo zij verscheiden dagen achtereen duur
verdeelde ze in feriae publicae en-den.M
p r i v a t es e; de laatste werden door enkele familiën en personen gevierd, b. v. geboortedagen,
lijkfeesten (f. d e n i ca l e s) enz. De publicae waren onderscheiden in s t a t a e, die steeds op vaste
dagen terugkeerden, en c o n c e p t i v a e, die wel jaar
moesten gevierd worden, doch waarvan de-lijks
tijd telkens door de pontifices werd vastgesteld.
De feriae imp e r a t i v a e werden in geval van
bijzonder geluk of ongeluk afgekondigd. Zulke
feriae intper ativae waren (le f. n o v e mit d i a l e s (LIV.
I, 31.). Over de feriae Latinae, z. Jupiter
onder Zeus ; over de f. sententivae, z. Tellus
onder G a e a.
Feriae scholarum. Regelmatig was er
schoolvacantie op de Saturnaliën en Quinquatriën
(nou. EP. 2, 2, 197 . PLIN. EP. 8, 7) , buitengewone
vacantie op de dagen der spelen en bij openbare
festiviteiten. In de lagere scholen op het land
was het 4 maanden zomervacantie, namelijk van
de Idus van Junij tot aan die van October, hetgeen wegens de wijn- en olijvenoogst voor doel
werd gehouden (nox. t. a. p . MART . 10, 62.;.-matig
Feroni t, Bene oud -italische godin, vereerd
bij den berg Soracte in het land der Capenaten,
waar het aan dat der Latijnen en Sabijnen grenst.
Zij had ald aar een heilig woud en een zeer rijken
tempel en ontving de eerstelingen der vruchten
ten offer. In de nabijheid hield men druk bezochte
markten. Dionysius (2, 49.) noemt haar 'Avlri ?opo ;, (1tXoarí`cpccvo; of iIspßscp6vr (LIV . 26, 11. 27,
4 ). Haar zoon was Reruns, koning van Fraeneste, aan wien zij drie zielen had gegeven, zoodat hij driemalen door Evander moest gedood

worden (VIRG . AEN . 8, 561 en V.).
Feroniae luces heette een heilig bosch
der godin Feronia bij Capena in Etrurië aan den
voet van den Soracte, waar een drukke markt
werd gehouden. Een ander bosch van Feronia

was volgens Horatius (SAT. 1, 5, 24.) in de nabij heid van Anxur
AEN. 11, 785.).

gelegen (LIV . 1, 30. 26, 11. vIBG.

Ferúta, vap i^, een struik, die op een stevigen, mergvollen stengel van 10 v. hoog lange
bladeren en geel bloeijende toppen uitschiet; men
sneed er gaarne geeselroeden uit.
Fescennina carmina, z. satira.
Fescennium, z. Etruria, 3. kol.
Festi dies, z. feriae
Festüca, z. manumissio.
Festus, Sextus Ponipejus. Toen ten tijde
van Augustus vele uitdrukkingen bij de oude
schrijvers door het destijds zeer veranderde spraak
onverstaanbaar begonnen te worden,-gebruik
schreef de geleerde en in zijn tijd algemeen geachte taal- en oudheidkundige V e rri u s F l a c c u s
een uitvoerig werk onder den titel de sign(ficatione
verboruin, waarin hij in alphabetische volgorde niet
alleen verouderde woorden verklaarde, maar ook
.
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de beteekenis der oudste staatsinstellingen en godsdienstige gebruiken met groote geleerdheid ophelderde. Uit dit werk maakte de anders geheel
onbekende taalkundige F e s t u s, waarschijnlijk
onder de latere keizers, een uittreksel in 20 boeken onder denzeifden titel, hetwelk beter aan de
behoeften van dien tijd beantwoorde, dan het uitvoerige werk van Verrius en dit weldra geheel
verdrong. Het uittreksel van Festus werd echter
door Paulus Diaconus onderr de regering van
Karel den G. op nieuw tot een kort begrip zaamgetrokken, waaruit de geleerde uitwijdingen, die
ook in liet boek van Festus nog waren staande
gebleven, geheel en al werden weggelaten en
waarin slechts korte verklaringen van bijzondere uit
meestal met de eigen woorden van-drukinge,
Festus, gevonden werden. Slechts het laatste
uittreksel bezitten wij in zijn geheel, van dat van
Festus niet dan groote brokstukken, die in een zeer
bedorven handschrift bewaard van groot belang
zijn wegens cene menigte uitgezochte taal- en

oudheidkundige opmerkingen.
Feti^les, Feciales . Aan het door Numa
of Ancus Martius ingestelde collegie van Fet. was
liet bij de Romeinen opgedragen, om onder heilige
plegtige gebruiken oorlog af te kondigen en vrede
te sluiten. Zij werden uit de aanzienlijkste familiën voor hun leven gekozen en waren onschendbaar. Had een volk den romeinschen staat eene
beleediging aangedaan, dan gingen gewoonlijk 4
fetialen naar de grenzen om daar voldoening
te vorderen ; zoo deze binnen 30 dagen niet
volgde, dan keerden zij naar de vijandlijke grenzen terug, en onder de woorden : bellum justum
indico facioque, wierp de woordvoerder een lans
(hasta ferrata, sanguínea praeusta) in het vijand
Deze oorlogsverklaring heette c l a r i--lijkeand.
g a t i o (LIV. 1, 32 . 4, 30.). Toen deze plegtigheid
aan de grenzen ten gevolge van de uitgebreidheid
des romeinschen rijks niet meer mooglijk was,

meene vorm der borgstelling, die waarschijnlijk uit
het praetorische regt afkomstig is. Op de vraag:
idem fade tua esse jubes ? antwoordde de borg : fide
mea esse jubeo, en verbond zich daardoor.
Fide promise to, een oude vorm van
borgtogt in civiele zaken, waarvan de vreemdelingen oorspronklijk uitgesloten waren. Hierbij werd
gevraagd : idem fide tua promittis ?
Fidënae lag een mijl ten N. 0. van Rome,
tusschen den Tiber en Anio, op de tegenw. rots
Giubileo; oorspronklijk behoorde het tot het gebied der Sabijnen, doch sloot - zich steeds bij Veji
aan, zoodat de Romeinen genoodzaakt waren dikwijls zware oorlogen met die stad te voeren tot
dat zij haar in 437 v. C. verwoestten, waarna zij
zich nimmer weer verhief. Ten tijde van Tiberius stortte het slechte houten theater in, waarbij
20000 (SUET. TIB. 40.) of 50000 (TAC. ANN. 4, 62.)

menschen omkwamen.
Fidentia of Fidentiola, t. Borgo S.
Domino, stad in cisalpijnsch Gallië, op den weg
van Placentia naar Parma. Hier behaalde Sulla
in 't jaar 82 v. C. eine overwinning op Carbo
(VELLEJ. 2, 28. LIV. EPIT. 88.)

Fides, personificatie van de goede trouw in
het houden van beloften en ceden. Van staatswege (f. publica) had zij een zeer heilige eerdienst, welke Numa zou ingevoerd hebben (LIV.
1, 2I .). Hij had voor haar een heiligdom gebouwd
en een feest ingesteld, waarop hare priesters, terwijl zij haar wierook offerden, de handen tot aan
de toppen der vingers omwonden hadden. Een
tempel en een standbeeld der godin in wit gewaad (f. candida) stond op het capitool in de nabij heid van den tempel van Jupiter. Hare kenteekenen en zinnebeelden zijn korenaren en vruchten, ineengesloten handen en een tortelduif.
Fichas deus, z. Sancus.
Fiducl% , een bijcontract, dat bij de vrijwillige gift caner zaak kon plaats hebben en daarin
verplaatste men haar in den tempel van Bellona bestond, dat de gever van den ontvanger de terug(ovID . FAST . 6, 205.). Bij het sluiten van vrede gave der zaak bedong, wat echter in 't eerst slechts
slagtte de pater p a t r a tu s (bondsvader, bonds- van de goede trouw van den laatste afhing. Dit
priester) met een steenen mes een zwijn (foedus contract had plaats bij het geven van een pand (z.
icere, ferire, percutere) en wierp dan liet mes weg p i g n u s) of van een depositum (z. a.) insgelijks bij
met de woorden : si sciens fallo, turn me Diespiter de emancipatie (z. a.), z. ook tutela en t e s t a m e nsalva urbe arceque bonis ejiciat, ut ego huno lapi- turn. Het nakomen der belofte was heilige pligt
dem. Ook bij andere volken van Italië komen en kon door cene actio fiduciae gevorderd worden.
Figúlus, z. Nigidius.
de Fet. voor.

Fjctiiia , z. v a s a.
Fietïo, cene door het praetorische regt vastgestelde regtsverdichting, door welke iets als geschied
of als bestaande moest worden aangenomen, al
was dit ook niet het geval. Zoo wordt b. v. bij
menige aanklagt een peregrinus als burger aangenomen, dewijl hij als peregrinus de aanklagt niet zou
hebben kunnen instellen.
Fidéi commissum, zoo heet het door
den erflater in zijn testament aan de erven gedaan
verzoek, om zekere gedeelten der erfenis aan ze
kere personen uit te keeren, die naar het strenge
regt in het geheel niets of slechts een geringe
som hadden kunnen erven, b. v. aan vreemdelingen, vrouwen en a. Tot op Augustus hing het
geheel van de fides of goede trouw der erfgenamen af, of zij dit laatste verzoek wilden vervullen,
-

sedert Augustus waren de fideicommissen ook in
regten geldig en werden ten laatste geheel met
legaten gelijk gesteld.
Fidejusuio, is de nieuwste en meest alge-

Fimbria, z. F l a v i u s.
Financiën, z. irp6 oóot, vectigalia.
Firmicus, Julius F. Materuus, een latijnsch schrijver uit de 4. eeuw n. C., schreef omstreeks 't jaar 336 een groot werk Matheseos libri
VIII aan een proconsul Mavortius Lollianus, waarvan
de inhoud alleen op de astronomie betrekking
heeft en voornamelijk handelt over den invloed
der sterren op het leven en de lotgevallen der
menschen. Eerst in de 13. eeuw wordt er melding van gemaakt, sedert 15 51 is het niet herdrukt, dewijl de astrologie hare waarde verloren
heeft. Zelfs de aanvullingen van Lessing hebben
nog niemand kunnen overhalen om den zeer bedorven tekst van het slecht geschreven boek te
verbeteren. Omdat Firmicus in dit werk een heiden blijkt te zijn, heeft men hem niet mogen hou
voor den schrijver van het Christelijk-apologe--den
tisch geschrift: de errore profanarum religionum ad
Constantiuna et Constantem Augustos, hoewel de tijd

(het laatste werk is tusschen 340- 350 geschre v en),

Firnium -- Flaminii.
en de naauwkeurige kennis van eenige classische schrijvers het zeer wel mooglijk maken, dat beide werken
van denzelfden schrijver zijn, al onderscheidt zich ook
de stijl van het laatste boek door meerdere zuiverheid van uitdrukking. Het heidensche veelgodendom wordt niet zonder vooroordeel eener euhemeristisehe opvatting, maar tevens met een grondige kennis der Christelijke schrijvers en der heilige
schrift bestreden, zoodat Firmius zelfs de wereldlijke
magt oproept om de laatste overblijfsels van het
heidensch geloof te bekampen en uit te roeijen.
In de verzameling der zoogenaamde kleine A.pologeten neemt Firmius eene eereplaats in.
Firmum, z. Picenum.
Fiscus, z. aerarium.
Flabellum, een waaijer voor verkoeling
gebruikt, alsmede voor het verjagen van insecten.
Zij waren kunstig gemaakt uit paauwvederen, dunne
houten plankjes of andere ligte stoffen.
Flaccus, C. V a l e r i u s, romeinsch episch
dichter uit de 1. eeuw n. C., stamde af uit Pata
(MART. 1, 61, 4.), leefde te Rome in zeer-vium
behoeftige omstandigheden (weshalve Martialis (1,
76. ) hem aanraadt om een meer voordeelige betrekking van zaakwaarnemer bij de hand te nemen) en stierf reeds vroeg, stellig reeds voor 90,
daar Quinctilianus (10, 1, 90.) met de woorden:
multum in Valerio Flacco nuper amisimus zijn (lood,

die kort te voren had plaats gehad, betreurt. I)e
bijnamen Setinus Balbus die in handschriften voorkomen zijn onzeker en moeilijk te verklaren. Zijn
episch gedicht Argonautica in 8 boeken heeft hij
aan keizer Vespasianus opgedragen; dit werk is
niet alleen zeer bedorven, maar ook in het laatste
boek onvolledig tot ons gekomen. Het valt niet
te betwijfelen dat hij zich, wat de stof betreft, aan
Apollonius (z. a.) gehouden heeft, doch hij heeft
zijn gedicht op grooter schaal aangelegd en het
zeker tot 12 boeken willen uitbreiden. Hoofdzaak
is bij hem de schilderachtige beschrijving der streken, die de Argonauten op hun togt aandoen.
Beeft hij in sommige opzigten door levendige
schildering en duidelijke uiteenzetting der gebeur tenissen zijn voorganger overtroffen, in andere opzigten blijft hij verre achter hem door gezwollen
overdrijving, rhetorischen pronk, ongepaste beelden
en vergelijkingen. Daardoor zoowel als door een
overdadige, lastige geleerdheid is hij moeilijk te
verstaan. In taal en stijl zocht hij Virgilius na
te volgen, doch in duidelijkheid en smaak staat hij
ver beneden hem. Deze stroefheid en duisterheid
is oorzaak geweest, dat zijn werk minder de aan
getrokken heeft. Eerst gedurende het conci--dacht
lium van Constanz ontdekte Poggio er een groot
gedeelte van te St. Gallen.
Flagellum, geesel of zweep, uit leer gevlochten en door allerlei middelen gevoeliger gemaakt, later zelfs werden er looden kogels ingevlochten (plumbatae). Slechts slaven werden er
mede getuchtigd (juv. 6, 478.), op minder harde
wijze met de scutica; ook werd liet gebruikt als
zweep om dieren voort te drijven; z. ook v e r b e r a.
Flamen, Flamenes, (afilo filamen,
quod per syncopam f l a m e n diciinus, Pr i s c..). De
Flamines waren te Rome priesters van afzonder lijke godheden, 15 in getal, gedeeltelijk althans
door Numa ingesteld (LIV. 1, 20.) en in lateren
tijd in de curiaat-comitiën gekozen, door den pon
maximus ingewijd. Hun ambt was voor hun-tifex
leven doch zij konden het in zekere gevallen ver-
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liezen. Zij droegen eene muts (apex), waarop een
korte top met wol zat, of in plaats der muts een
band (faluni) om liet hoofd, omdat zij niet geheel
blootshoofd mogten gaan. Zij waren verdeeld in
flamines majores die uit patricische, en f1.
minores, die uit plebejische geslachten gekozen
waren. De ft. mejores waren de Fl. I) i a l i s, Fl.
Martialis en Fl. Quirinalis; tot de minores
behoorden onder anderen de Fl. Volconalis,
Pomonalis, Carmentalis, Floralis. Onder de keizers
kwamen bij de 15 flamines ook nog flamines van
vergode keizers. De voornaamste van allen was
de f 1. D i a l i s, de priester van Jupiter. Zijne onderscheidingsteekenen waren een lictor, de sella curulis en de toga praetexta, en hij moest door naauwgezette waarneming van veelvuldige voorschriften
de reinheid en heiligheid van zijn persoon trachten
te bewaren (GELL. 10, 15.). Zoo mogt hij niet
rijden, geen leger onder de wapens zien, niet zweren, geen ring dragen of hij moest gebroken zijn,
geen knoop aan zich hebben (ring en knoop als
zinnebeelden van kluisters), mogt op feestdagen
niemand zien werken enz. Zijn huwelijk moest gesloten zijn per confarreationem en mogt niet weer
ontbonden worden ; stierf zijne vrouw dan moest
hij zijn ambt neer leggen. Vroeger mogt hij geen
nacht, later geen twee nachten buiten de stad blij
opdat hij niet verhinderd zou worden de da--ven,
gelijksche offers aan Jupiter te verrigten. Slechts
in geval van nood voorzag zijne vrouw hierin, de
f l a m i n i c a D i a l i s. Sedert den eersten burgeroorlog bleef de betrekking van F 1. D. onvervuld
tot op Augustus, 10 v. C. De vrouwen der Flamines, die ook priesterlijke werkzaamheden te
verrigten hadden, heetten ,F'l a m i n i c a e.
Flaminia via, z. via.
Flaminiea, z. f l a m e n.
Flaininii, een plebejische familie. 1) C.
Flaminius, voorsteller eener akkerwet in 't jaar
232 v. C., die hij als volkstribuun ondanks den
tegenstand van den senaat doordreef, hoewel eerst
na lange en hevige twisten, waarin hij slechts
voor zijn eigen vader week. Praetor in 227
maakte hij zich in zijne provincie Sicilië zeer bemind (LIV. 33, 42.). Als consul sloeg hij in 223
de insubrische Galliërs aan de Addua (riv. 22,
6.), ofschoon de hein vijandige optimaten bewerkt
hadden, dat hij nog voor den slag teruggeroepen
werd; doch hij gehoorzaamde niet aan het bevel (Liv. 21, 63.). Als censor (220) legde hij
de via Flaminia aan en bouwde den circus Flaminius. Later verwierf hij zich, als tegenwigt tegen
den haat der optimaten, in hooge mate de gunst
des volks, vooral daar hij de eenige senator was,
die de wet van den tribuun Claudius, welke tegen
het gedrag der senatoren gerigt was, ondersteunde
(LIV. 21, 53.). Daarop nam hij als consul het opperbevel tegen Hannibal op zich, doch werd, toen
hij zijnen vijand onvoorzigtig te gemoet trok, bij
het meer Trasimenus (217) geheel verslagen en
sneuvelde zelf in dien bloedigen slag (Liv. 22,

3--7.

FLUT. FAB. MAX.

2 en v. NEP. hIANN. 4.). -

Zijn zoon 2) C. Flaminius vocht onder Scipio
in 't jaar 210 v. C. in Spanje, was daarna aedilis
en praetor en streed gelukkig in Spanje (193).
Als consul (187) overwon hij de Liguriërs (LIV.
39, 1 en v.) ; ook stichtte hij in 181 de colonie

Aquileja (LIV. 40. 34.). -- 3) C. Flaminius met
Cicero praetor in 66 v. C. (CIC. CLUENT. 53.),
vroeger aedilis curnllis. -- 4) C. Flaminius,

47
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slechts bekend als een der deelgenooten van de
zamenzwering van Catilina (SAL. CAT. 36.). -- 5)
L. F 1 a m i n i u s C h i I o, waarschijnlijk volkstribuun
omstreeks 44 v. C. en later verbannen.
F1amininus, z. Quint I.
Flavius, naaai van sabijnsche, tuscische en
andere oud-italische familiën. 1) M. Flavius,
volkstribuun in 327 en 323 V. C. (LIV. S, 22 en
37.). -- Cn. Flavius, schrijver van Appius Claudius Caecus, waarschijnlijk een Sabijn, aedilis curulis in 304 v. C. een voornaam regtsgeleerde
(Cie. MUR, 11.). -- 3) Flavius, een Lucaner, ver ried den proconsul Tib. Sempronius Gracchus in
den tweeden punischen oorlog (213 v. C.) aan de
Carthagers, waardoor deze den dood vond (Liv.
25, 16.). -- 4) Een andere Flavius was in 210
V. C. krijgstribuun in het romeinsche leger. -- 5)
Q. Flavius, augur in 199 v. C. --- 6) Flavius
(hij anderen Fulvius) Flaccus, senator, maakte
aan Tib. Gracchus bekend dat men het plan had
hein te vermoorden (PLUT. TtB. GRACCH. 18.). —
7) C. Flavius Fimbria, wist zich (als homo novus) uit een lagen stand tot hooge ambten te ver
(cie. vERR. 5, 70.), werd consul (101 v. C.)-hefn
en later van knevelarij in het bestuur zijner provincie aangeklaagd, doch vrijgesproken. Cicero
die een wijze spreuk van hem als regter aanhaalt
(orF. 3, 19, 77.), noemt hem ` BRUT. 34.) ook als
redenaar. -- 8) C. Flavius P u s i o, uit den ridderstand, tegenstander van den tribuun Liv. Drusus en van diens wet tegen de ornkooping der
als regters zitting nemende ridders, 91 v. C. —
9) C. Flavius Fimbria, medestander van
Marius en Cinna, een mensch van de grootste onbeschaamdheid en driestheid, stond Q. Mucius
Scaevola naar het leven, ging met den consul Valerius Flaccus in 't jaar 86 v. C. naar Azië, wist
zich hier door allerlei kunstgrepen de gunst des
legers te verwerven, geraakte met den consul in
twist, verwekte een opstand tegen hem en ver
nadat deze op-mordencsuliNomdë,
zijn vlugt door hem vervolgd en achterhaald was.
Daarop overwon Fimbria Mithridates in verscheiden gevechten, oefende harde straffen uit tegen de
aanhangers van Sulla en pleegde de grootste grawelen. Toen echter Sufla in 84 v. C. zelf naar
Azië kwam, versloeg deze hem bij Thyatira en
belegerde hem. Toen Fimbria nu, na verscheiden
vergeefsche pogingen om Sulla door sluipmoord
te doen ombrengen, van daar naar Pergamum ge
liet hij zich hier door een slaaf van-vlugtwas,
kant maken. -- 10) Zijn broeder Flavius F i m b r i a diende in den oorlog tegen Sulla onder
Norbanus (82) en werd door sluipmoord omgebragt. -- 11) L. Flavius
lay was getuige tegen
Yerres (crc. VERR. 5, 59.) en romeinsch ridder. —
12) C. F 1 a v i u s, vriend van Calpurnius Piso,
schoonzoon van Cicero (CIC. AD FAM. 13, 31.). -13) L. F I a v i u s, volkstribuun in 't jaar 60 v.
C., vervolgens praetor (59), stond zeer in gunst
bij Cicero (cie. AD QU. FR. 1, 2, 3.). Als tribuun
trad hij op met een wet ten gunste der veteranen
van Pompejus (cie. AD ATT. 1, 19.). Later schijnt
hij het met Caesar gehouden te hebben. — 14 )
C. F 1 a v i u s, vriend van Brutus, sneuvelde bij
Philippi (PLUT. BRUT. 51.
— 15 J Flavius
Cr a 11 u s, krijgstribuun onder Antonius, sneuvelde
in diens veldtogt tegen de Parthen (FLUT. ANT.
42 en y.). -- 16) Flavius, een Germaan, broeder van den beroemden Arrninius, diende in het
).

rnnteinsclre leger (TAe. ANN. 2, 9.).---- 17) Flavius
S c a e v i n u s, senator, ten tijde van Nero, nam deel
ann de zamenzwering van PISO ( TAC. ANN. 2, 49 en v.).
Fiëvo lacas (t. Zuiderzee), meer van Ger
gebied der Frisii, onmiddellijk aan-nmaiëhet
de kust; hierdoor liep een arm van den Pijn
(I'levurn. 0stiumn), nog lieden in den naam Vlie herkenbaar. In het meer was een eiland gelegen.
Flore,, de romeinsche godin der lente en der
bloemen, wier dienst Titius Tatius had ingesteld
en voor welke Numa een afzonderlijken flamen
zou aangesteld hebben. Haar tempel stond in de
nabijheid van den circus maximus. Van den 28.
April tot den 1. Mei vierde men ter harer eero
de Floralia, waarop men de deuren met bloemen
versierde en zichzelven niet bloemen ge--kranse
tooid aan een vrolijk, uitgelaten levensgenot overgaf. De vrouwen droegen dan bonte kleederen,
wat anders verboden was (OVID. FAST. 5, 183 en
v.). Flora werd op dezelfde wijze afgebeeld als
cene grieksche lente-Flora. Men vereenzelvigde
haar met de grieksche C h 1 o r is (de bloeijende), de
vrouw van Zephyrus en moeder van Carpus (vrucht).
Floralia, z. Flora.
Florentia, z. Etruria.
:Elorus, 1) Julius, behoort tot de jongere
vrienden van Horatius, dien hij in zijne gedichten
vereeuwigd heeft. De 3. brief van het 1. en de
2. van het 2. boek zijn aan hem gerigt. In den
eersten ontmoeten wij hem onder het geleerde
gevolg van Tiberius, toen deze in 't jaar 20 v. C.
door Augustus met een Ieger naar Armenië gezonden werd, om Tigranes daar als koning op
den troon te herstellen (VELLEJ. 2, 94. • TAC. ANN.
2, 3.) ; in den tweeden insgelijks onder het gezelschap van Tiberius, waarschijnlijk in den pannonisch- dalmatischen veldtogt (11 v. C.). l)at Iloratius zijn aanleg op prijs stelt, dat hij hem als
redenaar of pleitbezorger of dichter een even gelukkigen uitslag voorspelt, blijkt duidelijk uit Er.
1, 3, 20-25. Het amabile carmen is niet alleen
van toepassing op minnedichten, maar op elke
soort van kleine dichtstukjes. Porphyrio, de
scholiast, noemt hem satirarum scriptor en schrijft
hem het verzamelen tiener bloemlezing toe uit de
werken der uitstekendste satirendichters, Ennius,
Lucilius en Varro. Naauwkeuriger berigten over
zijne levensomstandigheden zijn niet bekend, en het
is onzeker in hoe ver die betrekking hebben op
gelijknamige personen van dien tijd. Seneca
(CONTROV. 4, 25.) noemt cenen Florus onder de
toehoorders van den beroemden rhetor Latro,
Quinctilianus (l0, 3, 13.) cenen Julius Florus in
eloquentia Galliarum princeps, en Tacitus (ANN. 3,
40.) bij den opstand der Galliërs, - 20 n. C. insgelijks cenen Julius Florus als exstiinulator acerrirnus
inter Treviros. Eene aan hem gerigte ode van
Horatius, die, in 1778 te Rome gevonden en het
eerst door Villoison bekend is gemaakt, zal thans
door niemand meer voor echt worden gehouden. --2) Florus, de geschiedschrijver, leefde in de 2.
eeuw n. C., omstreeks onder de regering van
Hadrianus die in 117 begon, in allen gevalle na
Trajanus (PRAEF.: a Caesare Augusto in seculum
nostrum haud multo nzinus anni ducenti, quibus inertia Caescrrum quasi consenuit atque decoxit, nisi
quod sub Traja.no principe movit lacertos et praeterr
speen omaiuin senectus imperil quasi reddita iuventute

reviruit). Over zijn persoon zijn de gevoelens zeer
verschillend ten gevolge van de menigte gelijkna-
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ruige person;;n. De beste ;iauidscliriften noemen oorlogen wilden de trotsch geworden 11orneinen
hem Julius, niet L. Annaeus Florus, zijn boek niet de volken van Italië niet langer met zich op geepitornae de gestis .Romanorum ll. IV., niaar epito- lijken voet stellen of hun gelijke regten toekennen.
rnae de Tito Livio be/forum t oinniuin annoru in DCC De foedera waren nu niet meer wederzijdsch, op
libri II. Hij behandelt de krijgsgeschiedenis van gelijken grondslag en wederkeerig voordeel beRome van den tijd der koningen tot aan Augu- rustende, maar zij werden meer en meer eenzijstus en splitst de tijdvakken naar den menschlij- dige inwilligingen, die de sterkere aan den zwakken leeftijd in infamia (250 jaren), adulescentia kere toestond. Foedera aequa van vroegeren aard
(insgelijks 250 jaren), juventus et quasi r obusta waren zeer zeldzaam (behalve eenigzins met het
maturitas (200 jaren) ; daarbij houdt hij zich aan buitenland) en bestonden eigenlijk slechts in naam
cene geregelde rangschikking en groepering der ge- b. v. met Camertum, Iguvium, Massilia, Sagunbeurtenissen. Eene menigte feilen tegen de ge- tum, Rhodus en a. Deze verbonden staten of
schiedkundige waarheid, en misslagen in (le opgave vorsten heetten liberi, liberae civitates, liberi populi,
der tijden geven aan het werk slechts weinig waar- liberi reges, ofschoon dezelfde namen ook gegeven
d , welke niet verhoogd wordt, door dc gezwollen worden aan hen, die foedere non aequo den Roen smakelooze wijze van voorstellen, en door den meinen ondergeschikt waren. Zeer talrijk zijn
overdreven declamerenden toon van den zelfs daarentegen de foedera aequa er, wel a) i redichterlijk gekleurder stijl (van Virgilius, floratius, desverdragen na geëindigde oorlogen, b. v. met
Lucanus eni Silius is veelvuldig gebruikt gemaakt) . Carthago, Antioehus en a. b) verdragen niet
Nergens is de rhetor te miskennen, (lien het te vreemde staten en koningen die zich vrijwillig
doen was om cene lofrede op Rome voor hoor- aansloten uit vrees voor den romeinschen naani
(I ers en Iezers van een bedorven smaak te houden. en in de hoop zich door dit foedus tegen Kome
Desniettegenstaande hebben latere gesehiedschrij- en andere vijanden te beveiligen, b. v. Massinissa,
vers Jornandes, Orosius en a., alsmede de Chro- Dejotarus en a. Dezen heetten socii et amici,
nisten uit de middeleeuwen hem veel gebruikt, civitates sociae enz., in naam vrij, in der daad rowaardoor hij in zeer verminkten toestand tot ons ineinsche vasallen, z. socii. De gewone formule
is gekomen. lie bovengenoemde titel van het was : eosdein Rostes se habituros, ntajestatent populi
werkje heeft aanleiding gegeven, (lat men ook aan Romani comiter conservanto. Met een wijze staat
verstonden de Romeinen de kunst foeclera-kunde
hein do eenvoudige eprtoinae van Livius heeft toegeschreven, hoewel zonder genoegzamer grond. — te sluiten. Velen werden door grootmoedige
3) F 1 o r n s, een dichter, die met keizer Hadria- behandeling trouwe socii, anderen door harde
nus persoonlijk bekend en nog al gemeenzaam voorwaarden van alle middelen om weerstand te
bieden beroofd enz. (LIV. 34, 57 ). Toen na, den
onmging, zoo als blijkt uit cene in schertsende ver
gevoerde kleine briefwisseling (si'AnTIAN.-zen bondgenootenoorlog geheel Italië liet burgerregt
had verkregen, hield de beteekenis der f óedera
I3 ADR . 16.). Hij is ongetwijfeld dezelfde, waarvan
(Ie taalkundige Charisinis twee realen melding voor Italië geheel en al op, en sedert konden er
maakt als briefschrijver aan Hadrianus en als slechts buitenitalisclie gesloten worden, wier gedichter. Een onlangs te Brussel gevonden frog- tal echter steeds kleiner werd, daar Rome alles
ment maakt het waarschijnlijk, (lat dit 1. Annius van zich afhanklijk maakte. Eindelijk bleef de
Floras is, een Africaan, ongeveer onder Vesha- ii itclrukking ciaitates foederratae slechts nog bestaan
sianus geboren, die, door Doniitianus bij den a^jon voor eenige bevoorregte steden in de provinciën,
Capitolljcus (90 v. C.?) beleedigd, Rooie verliet, z. provincia.— Plegtigheden. Onder de kolang op de wijde wereld rondzwierf en eindelijk fingen hing liet sluiten van een foedtos van den
te, Tarra.co in Spanje rust en lust void in liet koning af, de comitia curiata gaven hunne toegevers van onderwijs aan de jeugd. 13en1 niet (len stemrning en waarschijnlijk ook de senaat. Na de
geschiedschrijver te vereenzelvigen, is uitlioofde invoering der republiek was de toesteniniing van
Glen senaat en der coinitia (de centuriata en later
van den naam bedenklijk.

Foco.lia, z. fas clue.
Focus. d22 oude vuurhaard in liet atrium (z. do7(1 u s, 2. kol. n1.) ßij rouw cn droefheid in de tamnilie
werd op ele haard geen vuur ontstoken (Juv. 3, 214.).
Foedus heette in ruiineren zin elk verdrag,
in engerezi zin alleen een staatsverdrag dat met
godsdienti e plegtigheden gesloten was_ IDo oud
foedera waren ct) aequ a, cl. i.-steronlich
tot liet regelen van de wederkeerige regten en
verpligtingen (ainicitia, pax esto, z. r e c up e r a ti o,
1:). v. niet Aequers, Volscen, Samniten en a. of
tot het grondvesten van de naauwste bondgenoot
gemeenschap (isopolitie, z. »i u n i c i--seliapjk
p in ci ), of ook of- en defensive verlbonden, weze nlijke alliantietractaten (b. v. met Latinist, niet
de llernnieers, z. Latiani), b) foecl, roo aequa
vre (l esverdragen tussclien den overwitii2aar en den
overwonnen staat, waarbij gewoonlijk de laatste
zieh vele opofferingen moest getroosten, om daar
vrede en de voortduring zijner zelfstandigheid-dor
te verwerven. Met de toenemende nagt en klinimende grootheid van Pone kregen de Joedera
een geheel antler k^u'akter. Na de s;:mkinitische

(Ie tributa) een noodzaaklijk vercisctite. Eerst
daarna verrigtten de fetialen te Home zelve of op
de grenzen of op cene daartoe aangewezen plaats
de niet eeden en o fferanden verbonden plegtiglieden. De Pater p a t r a t u s legde den eed af ook
iii naam der overige fetialen. Belangrijke foedera
werden dikwijls op koperen tafels gegrift en op
het capitool bewaard, hetzij aan (ie ternpelwanden,
hetzij in liet archief, z. t a b u l a r i u in.
Follis, een groote, irret lucht gevulde bal,
die niet Glen vuist of tuet den arm geslagen werd,
z. ook »11(1.
Fontëji, een plel;ejiscli geslacht uit Tuseuluns ¡cie. FONT. 14.), kwam zeker eerst laat naar
lh)me. 1) Ti'. I' o ii t e j u s C r a s s u s, vocht onder
Y. Scipio in 210 v. C. in Spanje en voerde na
clieiis dood riet den ridder L. i'ilareius liet bevel
over de Romeinen (Lrv. 25, 34.). — 2) T. Font e j u s C a p i t o voerde het bevel in Spanje van
178 - 176

V.

C. (Liv. 40, 59». -- 3;i M. Fonte-

j u s sneuvelde als legaat in den bondgenootenoorlog bij Asculum in 91 V. C. (dc. FONT. 14.). --

Zijn zoon 4) M. F o n t e j u s, quaestor, vervolgerns
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door Sulla legaat in Spanje (cie. FONT. 16.), van
77-75 v. C. practor in Gallia Narbonensis, later
van daar naar Rome ontboden wegens knevelarijen,
door Cicero verdedigd. — 5) P. F o n t e j us,
adopteerde P. Clodius, die daardoor in een plebejisch geslacht werd opgenomen. -- 6) Fo n t e j us
C a p i t o, herstelde met Maecenas den vrede tus schen Antonius en Octaviauus (HOR. SAT. 1, 5,
32.). Later haalde hij op last van Antónius Cleopatra naar Syrië. -- Zijn zoon 7) C. F o n t e j us
C a p i t o, consul in 't jaar 12 n. C., daarna proconsul in Azië (TAC. ANN. 4, 36.). — 8) Font ej u s Agrippa, proconsul in Azië onder Vespa
vervolgens in Moesië, sneuvelde tegen de-sianu,
Sarmaten. =--- 9) Fo n t ej u s M a g n u s, een Bithyniër, redenaar ten tijde van den jongen Plinius
(Ee. 5, 23. ), die zijn rippe tong en lange vol
afkeurt.
-zine
Foutes, bronnen. Bij de Romeinen waren
de bronnen, even als elk ander stroomend water,
heilig. Men offerde haar bloemen, wijn, olie,
koeken, schapen en bokken. Fons of Fon t u s,
de brongod, de zoon van Janus en der bronnymph
Juturna, had een heiligdom op het Janiculum. In
October vierde men een algemeen bronfeest Fon
i a, Fo n t a n a l i a, waarop men de bronnen met-tinal
kransen versierde en bloemen in het water wierp.
Fordieidia, z. Tellus onder G a e a.
Forentum, stad op de grenzen van Apulië
en Lucanië in de nabijheid van den berg Vultur
en van Venusia, volgens Horatius (OD. 3, 4, 16.)
laaggelegen in een bekoorlijke landouw, doch sterk
(LIV. 9, 20.) ; zij werd in 315 V. C. door de Romeinen veroverd. Plinius rekent de stad tot
Apulië, de tegenwoordige stad van denzelfden naam
ligt in het vroegere Lucanië.
Fores, vleugeldeuren, in tegenstelling van
valvae, slagdeuren, z. domus, 2. kol. b.
Forma e, Iopµiat, stad in Latium aan de
cajetaansche golf en aan den appischen weg, zeer
oud, maar reeds vroeg met het romeinsche burgerregt begiftigd (LIV. 38, 36.). De omstreken
leverden voortreflijken wijn (HOR. OD. 1, 20, 11.)
en waren riet talrijke buitenplaatsen als bezaaid,
waaronder Cicero's Formianum bekend is (cie. AD
ATT. 2, 4. ), in welks nabijheid hij vermoord werd.
Formula. Nadat de oude moeilijke en
lustige regtspleging volgens de legis actiones (z.
legis a c t i o) door de lex Aebutia en twee leges
du/lee afgeschaft was geworden, werd in de plaats
daarvan een nieuwe gewoonte ingevoerd, de zoogenaamde formulierregtspleging. Deze ontleende
haar naam aan de formulen, die de praetor bij elk
regtsgeding aan den regter gaf, en waarin Bene
instructie of aanwijzing begrepen was, om den
beklaagde na een nader onderzoek te veroordeelen of vrij te spreken. De formulae stonden in
het edict van den praetor vernield (cie. Rose. coas.
8.), en de aanklager koos er een uit, welke hij
den practor verzocht hem toe te staan. Deze
voorloopige behandeling voor den praetor heette
ins, in jure, waarbij zich het eigenlijke judicium,
liet behandelen der zaak voor den judex, aansloot,
zoodra de praetor de formula had toegestaan. De
formule bevatte als hoofdbestanddeelen : 1) deinonstratio, het onderwerp der aanklagt, 2) intentio,
het verlangen van den aanklager, 3) condemnatio,
het bevel van den praetor aan den regter om te
veroordeelen of vrij te spreken, 4) adjudicatio, het
verlof om b ij scheidingsprocessen de scheiding tot

stand te brengen en aan elke partij het hare toe
te wijzen. Nevenbestanddeelen der formulen, die
slechts bij sommige processen voorkwamen, waren
de exceptiones, praescriptiones en sponsiones (z. die
art.). — Ook werd formula voor actin gebruikt,
b. v. formula de dolo, in plaats van actin doli.
In den eersten tijd der keizers geraakte het formulier procederen of de regelmatige ordo judiciorum in onbruik, de praetor of de regtsprekende
overheid vonnisde zelf, formulae werden niet meer
gegeven. Deze regtspleging heette daarom e x t r a
o r d i n e m, hoe*el zij de gebruiklijke werd.
Fornax beteekent oven, en men nam
Bene godin van dien naam aan die het roosten
vein het koren in den oven, voor dat het gemalen
werd, bevorderde. Numa stelde ter eere dezer
godin het feest Fo r n a c a l i a in; het was geen
vast feest, doch het werd door den curio maximus, het hoofd der curiën, telkens afgekondigd
(ovID. FAST. 2, 527.). Zij die op dit feest ver
hadden te offeren, herstelden deze nalatig -zuimd
laatsten dag der Quirinaliën, weshalve-heidopn
deze dag feriae stultoruin heette.
Foraix, zoowel de boog, als het uit ver
zulke boogen gevormde gewelf; Horatius-scheidn
(sAT. 1, 2, 30.) gebruikt het woord ter aanwijzing
van het verblijf van ontuchtige vrouwen. Verg.
SUET. CAES. 49. Bij Livins (36, 23.) zijn forniees
gewelfde openingen in de vestingmuren, om overal
uitvallen te kunnen doen.

Fors,z. Tycho.
Fortuna,1
Fortunatae insulae, at Nuxlp ov vTjßot,
t. de canarische eilanden, ten W. van Africa, voor
den mond der rivieren Massa en Daradus. In
den burgeroorlog tnsschen Marius en Sulla wilde
Sertorius daarheen de wijk nemen. Zij waren
zeer bekoorlijk en rijk aan allerlei vruchten. Van
het N. naar liet Z. zijn vooral de volgende 6
merkwaardig : 1) A p r o s i t u s ('A itpóaiTOs), t.
Lancerota benevens Palma; 2) J u n o n i s i n s u l a
("H po v.) t. Fuentaventura; 3) P l u i t a n a of
Pluvialia (flXouLTcí%lrij, t. Ferro; 4) C a s p e r i a of
Capraria (Kv. tete«.) t. Camera; 5) Canaria
(Kavapía) of Planaria, t. Canaria, naar de menigte honden dus geheeten; 6) Pin tu aria (Ile rouap t ij , ook Nivaria, wegens de met sneeuw bedekte
bergspitsen, t. Teneriffa. — Verder noordwaarts -625 stadiën -- lagen de p u r p e r e i l a n den, waar
zeker ook behoorde het eiland Junonia ('Hpa-toe
xcd AÚTOXdl , t. Madera (PLIN. 6, 37.).
Forúli, z. boeken, op het einde.
Forum, is 1) in 't algemeen een plaats waar
veel volk naar toe stroomt, hetzij bij regtszittingen,
of bij markten of bij andere gelegenheden, zoo als
ook in de romeinsche legerplaats van vroegeren
tijd de tent der legaten daarom zeker forum
heette, omdat de bevelen van den veldheer door
hunnen mond gingen en de soldaten en officieren
daarom zich aldaar verzamelden. In lateren tijd
heette in de legerplaats forum de verzamelplaats
van het geheele leger (vroeger principium geheeten) voor het praetorium, waar het spreekgestoelte
(tribunal) de arae en het auguratorium stonden, verg.
castra, 4, kol. b. ¿) -- De vergaderplaats van het
volk in 't bijzonder voor regtszittingen en markten.
In Rome narr het aantal fora toe naarmate de stad
grooter werd; op sommige werden staats - en burger
aangelegenheden behandeld (fora civilia), op andere
x

V

koopmazischap gedreven (fora venalia). Z. hier-

Fosi--Frisii.
over Rona, p laatsbeschrijving. -- Ook de menigte dergelijke stadsnamen zijn hun oorsprong
verschuldigd aan zulke gerigtsplaatsen of jaar
Vermelding verdienen daarvan : Fo r uni-markten.
A p p i i in de pontijnsche moerassen aan den appischen weg; 2) F. A u r e l i i in Etrurië aan den
aurelischen weg, t. waarschijnlijk Castellaccio (crc.
CAT . 1, 9.); 3) F. Co r n e l i i in cispadaansch Gallië,
t. Imola, tusschen Bononia en Faventia, door den
dictator Sulla gesticht; 4) F. G a l l o r u in, in eis
-alpijnschGëtueMinaBo,t.
Castel Franco. Hier behaalde Hirtius de overwinning op Antonius, die kort te voren Pansa geslagen had; 5) F. Ju l i i of Julium, t. Frejus,
door J. Caesar 600 stadiën ten N. O. van Massilia
aangelegd (54 V. C.) aan den mond van den Argentens. Onder de keizers lag hier een gedeelte
der vloot geankerd (TAC. ANN . 4, 5. 2, 63. xJST.
:2, 14. 3, 43 . AGR . 1.); 6) P. Vulcani ( rob
`11cpaírou áyopá), eerie van alle zijden ingesloten
vulcanische vlakte in Campanië bij Puteoli, t.
Solfatara. -- 3) In de beteekenis van zetel van
het geregt: a) in civiele zaken. Alle burgers
waren onderworpen aan het forum des konings en
later der consuls. Over twisten tusschen burgers
en vreemdelingen maakten de foedera de noodige
bepalingen, en hierin hadden r e c u p e r a t o r e s (z.
a.) de regtspraak. Nadat Rome zijn gebied ver
vreemde provinciën veroverd had, moest-groten
de aanklager zich bij het forum van den beklaagde
vervoegen. I)e bewoner der provincie werd voor
zijne stadsoverheid of voor den stadhouder gedag
stad zijner in--vard,eominschbugd
woning of in Rome. Vreemden, niet uit provinciën
afkomstig, konden te Rome voor den praetor der
vreemdelingen of in hunne woonplaats aangeklaagd
worden. b) In criminele zaken. Over romeinsche burgers vonnisden de overheden te Rome, over misdrijven tusschen Romeinen en vreemdelingen sprak gewoonlijk de staat der beleedigde
partij regt, ingevolge het foedus. Nadat het gebied
van Rome een groote uitbreiding gekregen had,
gold in de provinciën de regel., dat de beschuldiger zich wenden moest tot het forum van
den beschuldigde ' (forum doniicilii), terwijl tevens het forum delicti comnnissi eenige uit -

breiding verkreeg, d. i. de plaats waar het misdrijf
gepleegd was. Andere vreemdelingen stonden te
regt voor den romeinschen magistraat. Onder de
keizers hadden hierin gewigtige veranderingen plaats.
Fos, duitsche volkstam, slechts door Tacitus
(GERM. 36.) vermeld. Volgens hem waren zij ver want met de Cheruscen, en raakten ook verwik keld in hunnen ondergang. Misschien moeten zij
gezocht worden bij het riviertje Fuse, dat zich bij
Celle in den Aller ontlast.
Fossae, gelijk in het grieksch Tríe oc, naam
van verscheiden gegraven kanalen, onder anderen
1) F Co r b u l o n i s, op het eiland der Batavieren,
aangelegd door I)omitius Corbulo ter verbinding
van de Maas en den Rijn — de juiste ligging is
niet meer te bepalen; 2) F Mariana een ka-
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den regter oever van den Rijn door Drusus gegraven werden (SUET . CLAUD. 1.); volgens Tacitus
(ANN. 2, 8) kon men door een F. D r u s i a na uit
den Rijn in het meer Flevo en den Oceaan komen. Juister kan men het moeilijk bepalen; 5)
F. Ph i l i s ti n a e vereenigden den benedenloop van
den Padus met den Athesis door middel van do
rivier Tartarus; 6) F. van Xerxes, de bekende
doorgraving (ócwpv;) van den berg Athos. --, Over
de grachten ter versterking en verdediging z. b ele;ering, 1. kol. o. en castra, 5. kol. m.
Framéa, een door Tacitus (GER31. 11, 13,
18, 24.) meermalen vermeld wapen der oude Germanen, van den gladius verschillend en meest met
het scutum gepaard; hij bedoelt waarschijnlijk de
prolongae hastae in ANN. 2, 21. vermeld, zoowel
door het voetvolk als de ruiterij gebruikt.
Franci, een uít Sigambers, Chamaven, Amsivariërs, Bructeren, Chatten bestaand verbond van
germaansche volken aan den Beneden -Rijn, voor
't eerst vermeld omstreeks 240 n. C. Door hunne
invallen in 't romeinsche gebied verhaastten de
Franken den val van Rome's raagt, drongen in
noordelijk Gallië, vermengden zich daar met (le
bevolking en namen gedeeltelijk de zeden er van
aan. Nadat hun koning Clovis den romeinschen
veldheer Syagrius in 486 bij Soissons, de zuidelijke stammen der Alemannen bij Zülpich (Tolbia-cum) en de West-Gothen in 507 bij Vougle geslagen had, vermeerderde hun magt buitengemeen
en steeg onder de Carolingers tot eene hoogte die
hun een grooten invloed op de wereldgebeurtenissen verschafte.

Fregellae, Jiplye-Uat, t. Ceprano, belang
stad der Volscen in Latium aan den Liris,-rijke
door de Romeinen in den Samnitenoorlog ingenomen en tot colonie gemaakt, 327 V. C. (Lrv. 8,

22.), later echter door L. Opimius verwoest, nadat
zij zich in den bondgenootenoorlog bij de vijanden van Rome had aangesloten. Beroemd was do
wijn der omstreken.
Trento, rivier in Beneden-Italië, aan de
noordwestelijke grens van Apulië; zij ontlast zich
in de adriatische zee en maakte met den Silarus
die in de tyrrheensche valt, de grensscheiding uit
tusschen Midden- en Beneden - Italië. Naar het N.
W. langs de adriatische zee breidde zich het zeer
vruchtbare gebied der F r e n t a n i uit, de age r

Frentanus,

ri (DrsvLavr^.

Frigidarium, het vertrek van het koud
bad (z. b a l n e u m), ook het koud bad zelf.
Frisli, tPpíaatot, Dpsíacoe, een duitsch volk, dat
door alle wisseling der tijden heen zijn naam behouden heeft, aan de beide oevers van den Rijn,
bij zijne uitwatering, rondom de uitgestrekte

meeren, tegenw. in de Zuiderzee herschapen,
langs de kusten der zee, tot aan den Reals,
de grens naar het Z. is minder zeker te bepalen.
Sedert den tijd van Augustus waren zij den Romeinen bekend en moesten eene geringe schatting
opbrengen (TAC ANN . 4, 72.). Trouw ondersteunen zij Drusus, tot dat de groote verdrukking hen
naal aan den oostelijken mond van den Rhodanus tot een opstand noodzaakte waarin zij de vrijheid
door C. Marius aangelegd, om het binnenvaren bevochten, 28 n . C . Corbulo overwon hen echter

geniaklijker te maken (PLUT . MAR. 15.); 3) F. Ne-

r o n i s was bestemd om het meer Avernus bij
Bajae met den Tiber over een lengte van 160
mijlpalen te verbinden, het kwam echter niet tot
stand (SUET. NER. 31.); 4) F I) r u s i cc n a e heet
kanalen, die in de jaren 11 en 12 11. C. aan-ten

.

in 47 n. C. en wees hun bepaalde grenzen aan,
die zij onder Nero te vergeefs trachtten
uit te breiden (TAO. ANN. 4, 72. 11, 19. 13,
54.). Later namen zij deel aan den opstand
der Batavieren. Tacitus (Genii. 34.) verdeelt
ze iii groote en kleine, misschien zijn de
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Matsten dezelfde als
nius (4, 15.).

rontlnus-- Fiuinentatio.
F rontinus-de F r i s i a b o n e n van Pli- cene dochter na) vergalden hem zijne laatste levensjaren. IIij zelf overleed omstreeks 170 n. C.

Frontinus, Sextus Julius, van onbekende Hij stond bij zijne tijdgenooten in zeer groot aanafkomst, kont het eerst voor in 't jaar 71 n. C. zien ; Eumenius (PANEGYR. CONST. 14.) noemt hein
Romanae eloquentiae non secundum, sed alteruin
(TAC;. EIST. • 4, 39.), waarna hij
onder Petilius Cerialis den veldtogt in Britannië decus, en cene geheele reeks van getuigen kent
bijwoont en na diens dood zelf aan het hoofd van hem in de geschiedenis der romeinsche welsprehet leger komt, met hetwelk hij groote moeilijk kendheid cene plaats toe naast de meest gevierde
gelukkig overwon (TAC. AGR. 17.) en-hedn redenaars. Een eigen school, de Frontoniani,
de Siluren versloeg, terwijl hij zich ook in de nam hem tot model en voorbeeld. Aan dezen
germaansche oorlogen roemvol onderscheidde. On- schitterenden roem hebben echter de werken van
der de regering van Domitianus leefde hij, van alle den hoog geprezen man niet beantwoord, die in
staatsaangelegenheden verwijderd en slechts aan het jaar 1815 door den cardinaal A. Majus in
letterkundigen arbeid zich wijdende, nu eens te een weer beschreven Pergament -codex der ambroHome (PLIN. EP . 5, 1. ), dan eens in landlijke af- siaansche bibliotheek te Milaan ontdekt zijn. Deze
zondering (MART . 10, 58.). N erva nam hem weer behelzen voornamelijk de briefwisseling van den
in dienst en droeg hem in 97 de betrekking op oud- consul met Antoninus Pius, met Marcus in twee
van curator aquarumn, die altijd door de aanzien boeken en met L. Verus, benevens eenige antmannen van den staat bekleed werd. I)e-lijkste woorden dezer vorsten, waarin Marcus Antoninus
jonge Plinius werd in 103 zijn opvolger als augur zich in al de beminnenswaardigheid zijns karakters
(Ee. 4, 8.). Uit Martialis (10, 48.) heeft men op- vertoont, epistolaruni ad amicos libri II, die bijna
gemaakt dat hij tweemalen consul geweest is. I)e alleen aanbevelingsbrieven bevatten, en bovendien
erkenning zijner verdiensten door zijne tijdgenoo- eenige uitvoeriger epistels van wetenschaplijken,
ten (princeps vir, PLIN. EP. 4, 8.), deed hem met inzonderheid rhetorischen inhoud. Daarbij komen
Benige zekerheid op roem bij het nageslacht reke- no geschiedkundige fragmenten de bello Part/mice,
nen (rr,IN . EP. 9, 19.). Zijne werken zijn: 1 ) de principia historiae, en rhetorische pronkredenen,
beide landmeetkundige schriften, de agrorurn qua- zooals laudes Juni et pulveris, laudes negligentiae,
lita.te en de controversiis libri II, waaromtrent Arien en a. Ook een aantal grieksche brieven zijn
Lachmann (le verdienste bezit van ze in uittrek - in deze palimpsesten gevonden. Vele andere schrifsels uit cene vermenging met lateren uitgezift te ten zijn verloren gegaan en zeker niet ten nadeck;
hebben. De verhoudingen der limites, de eerste van den schrijver, wiens roem zonder deze ontpogingen en grondslagen van het limiteren, aan dekkingen veel grouter zou gebleven zijn. Hoevoor het meten van een akker, maken-wijznge zeer men ook zijne pogingen, om de overdrijving
er den inhoud van uit; het zal een onbevoor- der grieksche taal- en letterkunde in zijnen tijd
oordeelde niet hinderen, dat hij tot gemeen werk tegen te werken, moet erkennen, hoe veel afkeahun taal spreekt en dit mag volkstrekt-volkin ring de gezwollen stijl en voordragt der Africageen grond opleveren om een ander voor den nen, die hij zocht te bestrijden, ook verdiende,
s ( hrijver te willen honden. -- 2 , Strategernatú n toch verraadt zijne aanbeveling der oudste schrij^(niet Strategernaticon) libri IV, cene verzameling vers weinig smaak, waarbij hij de eigenlijke clasvan anecdoten, die vele, overigens onbekende ge- sici geheel ter zijde schoof. --- Zijne schriften maschiedkundige bijzonderheden bevat, en in een ken in dit opzigt een even onaangenamen indruk
veel beschaafderen stijl geschreven is dan de vo als door hunne dorheid van inhoud en bekrompen werken. Dit geldt nog sneer 3) van zijn-rige heid van oordeel. --- Het Benige werk dat men
liber de aquae ductibus urbis Roniae, een geschrift, voor de ontdekking van Majus reeds aan hein
dat hij in den aanvang van zijn opzigt over de toeschreef, de exeircpla elocutionuin of de d ferenwaterleidingen, voornamelijk tot eigen onderrigt en tiis vocabuloruin, is van een lateren taalkundige
rigtsnoer, zamenstelde, en dat veel belangrijks be- Arusianus Messius.
Fruuientatio, Uirumeutum. Onder
vat over den aanleg, bouw en het onderhoud
dezer voor Rome zoo gewigtige werken. Een deze algeineene benaming voor graan, begreep men
werk de re mnilitari, door Vegetius met roem ver - rogge, garst, tarwe, haver, spelt enz. De wijze
van behandeling van liet zaaijen en oogsten ver
meld en veel gebruikt, is verloren.
bij Grieken ern Romeinen, doch-schilden.gz
Fronto, M. C o r n e 1 i u s, onder Domitianus
of Nerva te Cirta in Africa geboren, noemt onder werd bij de laatsten meer of min met methodische
zijne leermeesters de rhetors Athenodotus en Dio naauwkeurigheid en van daar eenigzins weten
behandeld. Volgens Varro zaaide men ge--schaplijk
klom hij als leeraar der-nysiuTeor.IRm
welsprekendheid en als pleitbezorger tot hoog aan- woonlijk v an de dag- en nachtevening tot den winterzien en verwierf zich de bijzondere gunst van de zonnestilstand; de oogst nam een begin in den herfst,
keizers Hadrianus en Antoninus Pius, zoodat hem wanneer de aren een gelijkmatige geele kleur
de opvoeding der keizerlijke prinsen M. Aurelius begonnen te krijgen. Men trok de halmen of met
en L. Veras werd opgedragen. Hierdoor en door den wortel uit of maaide ze zoo digt mooglijk aan
het geven van onderwijs in de rhetorica verwierf den grond af, om lang stroo te winners tot dekhij zich grooten rijkdom, waarvan hij aanzienlij kie king der huizen ; vervolgens sneed men de aren
bouwwerken liet aanleggen en het park van iVlae- af en bragt ze in korven op den dorschvloer, die
cenas koopen kon. In den zomer van het jaar 143 zich meestal in de open lucht bevond (z. area).
verkreeg hij voor twee maanden de consulaire waar De Grieken bonden ze in schoven, even als wij.
bestuur eereer provincie als pro--dighe;vant Op den dorschvloer werden de aren met de sneê
consul wist hij zich op grond zijner zwakke ge- naar het zuiden gelegd, vervolgens door lastdieren
zondheid (hij leed aan podagra) los te muzen. of dorschwagens en sleden (trahae, tribula) ver
gezuiverde graan ten slotte in kor --tredn,h
Deze zieklijkheid en vele rampen in zijne familie (vijf
kinderen verloor hij door slen dood en hij liet slechts veil verzawwwehl en in schuren of magazijnen (greals stads praetor

Frusino ----Fulvia gens.
nana, horrea) geborgen, en SOWS ook, om het
langer te bewaren, in groeven scrobes) neêrge
legd. Voor het maJen werd het grin geroost,
o ni het gemaklijker te kunnen fijn maken. - Bij
schaarschte van granen, verd er koien uit amlere
landen opgekocht en hetzij om niet, hetzij voor
minderen prijs onder de behoeftige burgers en
soldaten verdeeld (frumentatlo ) ; in den beginne
hadden de aedilen hierover het opzigt, later de
praefecti annonce. Ook verstaat men onder fmmentatlo het ophalen van graan in den oorlog op
vijandlijk grondgebied (fourageren) (CAES. B. G.
38. Liv. 3 1 36. ).
Frusi no, potvo, t. Frosinone, stad der
Hernicers in Latium aan den praenestijnschen weg
in het dal der rivier Cosa, door de Romeinen tot
colonie aangelegd en bekend door hare talrijke prodigiën (Liv. 10 9 1. 26 9 5 27, 37 en op m. p.).
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FuHdia gens, plebejisch geslacht, waarschijnlijk uit Arpinum. 1) L. Fufidius, vriend

van M. Aeniilius Scaurus, had den naam van een
bekwaam regtsgeleerde to ziju. - 2) Fufidius,
van lage geboorte, g eraakte door Sulla tot hoog
aanzien, streed later tegen Sertorius in Spanje
doch werd door hein geslagen (PLUT. SERT. 12.). 3) Q. Fufidius, in 't jaar 46 aedilis te Arpinum,
wordt door Cicero vermeld. - 4) Een zeker
Fufidius, ten tijde van Vespnsianus, was regts geleerde en schreef quctestiones.
FRiCiflhl. Van dezen naam komen voor I)
C. F u 1 e iii i u s, als gezant van Rome door de
Fidenaten vermoord in 't jaar 438 y. C. (LIV. 4,
17.) -- 2 ) Fulcinius Trio, ten tijde van Tiberius, gunsteling van Sejanus, consul in 't jaar 31
a. C., oefende het gemeene bedrijf van verklikker
uit, en stierf door eigen hand in de gevangenis,
Fuc'intis laens, t. lago di Celano of Ca- waarin hij ten gevolge eeiser aanklagt gezet was
pistrano, meer van Midden-Italië in het gebied (TAO. ANN. 6, 38.).
Fnllo, de voller, die nieuw geweven kleede
der Marsers, het bekken, waarin de wateren van
het apennijnsche gebergte zich verzamelen, zonen de vuile reinigde en glad maakte,-renbid
der dat er een duidelijk spoor van afwatering te vestimenta lavame, police, expolire, intempolime cuz.
ontdekken was. Bene afleiding in den Tiber, die De stoffen werden met loogzout (nitrum), urine
onder keizer Claudius te vergeefs beproefd was, cuz. in groote kuipen door stampen gewasschen,
kwam onder Hadrianus in den Liris tot stand ook met vollersaarde (emeta fullomict) ingewreven,
dan gedroogd en niet kaarden of borstels bewerkt,
(SUET. CLAUD. 20. TAC. ANN. 12 2 56.).
Fuens, bxo;, blanketsel, eene gewoonte nit en eindelijk in de pers gedaan. De witte kleedeliet O. naar Griekenland en van daar naar Italië ren werden even als bij ons gezvnveld. Het nouovergewaaid, die in lateren tijd zeer in zwang dige water kregen de vollers of uit de openbare
kwam. De wenkbraauwen maakte mcie zwart waterleidingen of uit bronnen. Zij vormden afmet zwart gebrande kalk van het spiesglas ( siihiuni, zonderlijke colleqia, hadden hunne magistri, quiaeT(p.t) of niet een soort van zwartsel (uv. 2, 93. ; quennales en andere opzigters
Fulmen, z. clivinatio, 9. kol. b. en bide wangen blozend met menie (miniem, dXto)
of met het sap uit den wortel eener plant, de dental op Jupiter onder Zeus.
Fuivia gens, een plebejisch geslacht, dat
huid wit met loodwit (cemussa, p.uPoç) ; de aderen aan de slapen werden blaauw geverwd misschien ijit Tusculum afkomstig was (C ie. PHIL.
terwijl men door honig en was voor de vastheid 3, 6.). Er waren verscheiden takken van dit beroemd geslacht. I) Paetini, daartoe behoort 1)
de kleuren zorgde.
Fufia gens (verkeerd Fusie), van plebeji- M. Fulvius Paetinus, consul in 't jaar 301 y.
sehe afkomst, waarschijnlijk uit G ales in Campanië, C., overwon de IJmhriërs (Liv. 10 2 9). - II)
van daar de bijnaam Galenos. De eerste, die uit Centumali; daartoe behoort 2) Cn. Fuiv.
dit geslacht genoemd wordt, is 1) Q. F u fi u s Centumalus, overwon als consul (300 y C.)
C a 1 e a u 5, een tegenstander van Tib. Graechus, de Samniten bij Bovianurn, als praetor in 297 de
om wiens moord hij Scipio Nasica grooten lof Etruscers. - 3) Cu. Fuiv. Centumalus, getoezwaaide (cie. PHIL. 8 4 14. - 2) Q. Fufjus raakte in 't jaar 218 in Ligurië in dc magt
C al cii u S, volkstribuun in 't jaar 61 y. C. be- vanHannibal. — 4) Cn.Fulvius Centumalus,
overwon in 't jaar 228 als consul de koningin
werkte door zijn voorstel, om den beruehten Clodins aan zijne gewone regteis niet te onttrekken, Teuta van fllyrië (eon. 2, 5 en y.) en sneug van vele tegenstanders, dat velde in 210 in een gevecht tegen Hannibal bij
tegeil de verwachtin
Clodius vrijgesproken werd (dc. AD ATT. 1, 16.). Herdonca (niv. 27, 1.). - 5) M. Fuiv. CentuI)aarop trok hij partij voor Caesar (59) en be- m a 1 u s, ondernam als praetor (191) de eerste uitwees hem wezenlijke diensten, streed ook onder rustingen tegen Antiochus van Syrië (Liv. 35,
hem als legaat in den gallischen oorlog (cAEs. B. G. 20.). - III) F I a e c i ; daaronder 6) Q. F u 1 y.
8, 39.). Ook in diens oorlog tegen Pompejus Flaccus, yersloeg als consul in 237 u. C. de Galdiende hij hem, het eerst als osiderbevelbebber in hërs, word pontifex maximus in 'tjaar 216 (niv. 23,
2 1 .), vervolgens praetor, rustte zich uit tegen Sardi
Sp,
(Cie. AD ATT. 9 5 5. CAES. B. C. 1, 87.).
Op zijn terugtogt uit dit land verloor hij een ge- nië, werd nogmaals consul in 213, vocht gelukkig
decite der hem toevertrouwde vloot en onderwierp tegen de Carthagers onder Hanau in Campauië
vervolgens een deel van Griekenland, doch woonde ( Liv. 25, 13.), ca beschermde door bij tijds op te
rukken het door Hannibl
a bedreigde Rome. hier
den slag bij Pharsalus niet bij (CAES. B. C. 3,
In 't jaar 47 benoemde Caesar hem tot consul. op veroverde hij Capua (212), welks inwoners
Na den dood van Caesar sloot hij zich hij Auto- streng door hem gestraft werden (Liv. 26, 8 en y.).
nius aan (Cte. PHIL. 8 7 4.), en was inzonderheid Later bekleedde hij de dictatuur en meermalen achCicero vijandig, dien hij reeds van vroeger haatte. tereen het consulscliap en onderwierp de Lucaniërs
Hij stierf in 't jaar 41. 3) Fufius Geminus, en andere volken van Beneden-Italië. - 7) Cu.
staclhonder in Pannonië onder Augustus. - 4) C. Poly. Flaccns, l)rOeder van den vorigen, werd
F u fi u S G e in i a u s, consul in '2 9 n. C., een gun- als praetor door Hannibal in Apuhië geslagen en
steling van Livia, later op bevel van Tiherins ter moest daarom in ballingschap gaan. - 8 1 Q. F u 1y j u S F 1 C U S, zoon van den eerstgeuoemdon
dood gcl)ragt (TAC. ANN. 5 ) 1. 6, 10.).
9
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Q. Fulvius, overwon als praetor in 't jaar 182 v. F u n d a n i a, dochter van C. Fundanius en vrouw

C. de Celtiberiërs (LIV. 40, 16.) verscheiden malen, doch werd op zijn terugmarsch naar Rome
door hen in 't gebergte overvallen, Hij versloeg
hen echter (LIv . 40, 39.). Hij werd consul in
180 en onderwierp de Liguriërs, vervolgens een sor en later pontifex. lij eindigde zijn leven
door zelfmoord. — 9) M. Fuly. Flaccus, congul 125, versloeg in de Liguriërs en Galliërs, verde
als aanhanger der Gracchen hunne akker--dige
wet. Met hen kwam hij in den burgeroorlog om.
Cicero noemt hem een middelmatig redenaar

van den beroemden geleerde, M. Terentius Varro
(vARRO. R. R. 1, 1, 1.).

Fundi, Jo 'i ot, t. Fondi, stad en later municipium in Latium in den aper Caecubus aan den
appischen weg niet ver van den naar haar genoemden lacus Fundanus, met cyclopische muren,
die van hoogen ouderdom getuigen. In de nabij
teelde men voortreflijken wijn (LIV . 8, 14, 19.-heid
HOR.

SAT. 1, 5, 34.).

Funditóres, ßpt'aovrjtac, ligte troepen in
het romeinsche leger, met den slinger gewapend,
inzonderheid uit Balearen bestaande, dat uitmuntende slingeraars waren. Reeds in de Ilias (13, 599

28.). -- 10) Q. Fuly. Flaccus, was in
186 v. C. praetor in Sardinië, in 181 consul (LIV.
38, 42.). — 11) Serv. Fuly. Flaccus, over- en v.) wordt van een slinger uit zeer fijne wol
won als consul in 134 de Illyriërs. Volgens gesproken; later bestonden zij uit biezen en
Cicero (BRUT . 21.) was hij ook een redenaar. — meestal uit leer. De beide daaraan bevestigde
IV) De N o b i l i o r e s, waartoe behooren : 12) riemen, die de slingeraar in de hand hield, en
(BRUT .

Serv.. Fuly. Nobilior, overwon als consul (255)
in den eersten punischen oorlog de Carthagers. —
13) M . F u t v. N o b i 1 i o r, streed als praetor zege
Spanje (194), overwon als consul (190)-viernd

de Aetoliërs (LIV. 38, 4 en v.) en was later censor. Hij was bevriend met Ennius. Zijn oudste
zoon 14) M. Fulvius Nobilior was consul in

159; de jongste 15) Quintus was even als zijn
vader een beschermer van den dichter Ennius. —
V) Curvi, waaronder 16) M.Fulvius Curvus,
consul in 't jaar 306 v. C. tegen de Samniten,
die hij bij Bovianum versloeg (LIV. 9, 44.) --- VI)
B o in b a ii o n e s, daartoe behoort 17) M. F u 1v.
B o.m b a l i o, vader van Fulvia, die eerst de vrouw
was van Claudius Pulcher, bij wien zij cene dochter
Claudia had, die aan Caesar gehuwd was, ver
drieman Anto--volgensaCuri,tden
nius. Haar karakter was meer manlijk dan vrouw lijk, zij verscheen niet zelden in de legerplaats.
Na de overwinning van Octavianus stierf zij op de
vlugt te Sicyon in Griekenland. -- VII) Gil 1 ones,
waaronder het meest bekend is 18) Q. Fulvius

G i l l o, die onder den ouden Scipio als legaat

diende (LIV . 30, 21.) en later praetor werd. -Buitendien worden nog genoemd: 19) P. F u l v.
Vevatius, tegenstander van Milo, en 20) Fuly.
A u r e 1 in s, oud consul onder Otho (TAc . RIST .
1, 70.).

Funales equi, paarden die niet onder het
juk gespannen waren, maar er naast liepen, de
TTa^ jopot bij Homerus.
Funalia, pekfakkels of kaarsen uit werk en
dun touw (funis), vervolgens in ruimeren zin luchters, voor het aansteken der waskaarsen en zelfs
voor candelabers gebruikt.
Fitnambú1i, koordendansers, ook schoenobatae en neurobatae geheeten, gewoonlijk behoorden zij tot den slavenstand.
Fundanii, van plebejische afkomst. 1) C.
Fundanius Fundulus stelde als tribuun in
249 . C. een aanklagt in tegen den consul Claudius Pulcher, 3 jaren later liet bij diens zuster
tot Bene geldboete veroordeelen. In den oorlog
tegen Hamilcar Barcas leed hij Bene nederlaag, tot
straf voor zijne trotsche en ongevoelige handel
weigeren van het verzoek om de-wijzedorht
gesneuvelden te begraven (DIOD. FRAGM . 24.). -2) C. Fundanius, eerst aanhanger van Pompejus, vervolgens van Caesar (HIRT . B . AFR . 11.). —
3) M. Fundanius, misschien quaestor in Azië,
werd in een proces gewikkeld, waarin Cicero hem
verdedigde (Q. CIC. DE PET. CONS. 5 , 19.). - 4)

waarvan hij den een onder het rondzwaaijen door
de lucht losliet, bestonden (volgens Liv. 38, 29.)
uit verscheiden aan elkaar gehechte stukken, om
het heen en weer slingeren te vermijden en meer
zekerheid in het treffen te bekomen. De-der
daarmede geworpen steenen of kogels, van klei en
met brandende stoffen gevuld, of van lood, glandes,
zouden Irret Bene verwonderlijke juistheid en kracht
afgeschoten Zijn (VIRG. ANN. 9, 588. OVID. MET. 14,
825.). Dit wapen werd onder de keizers nog
meer volmaakt door de s t o k s l i. n g e r s (fustibali)
waaraan in de plaats van den Benen riem een 4
voet lange stok bevestigd was (vEG. 3, 14.),
en die met beide handen gezwaaid ook grostere gevaarten en gewigten voortslingerden. Men
noemde dit krijgsvolk fundibulatores of fustib u l a t o r e S. Beide soorten van slingers waren
een gevaarlijk oorlogswapen, daar zij op 600 v.
afstand met vrij groote juistheid het doel troffen.
Fungus, de zwam, Bene geliefde spijs, namelijk de boleti, champignons, en de subera, truffels,
en a. (HOR . SAT . 2, 4, 20 en v.).
Funus, begrafenis. Wanneer den gestorvene
de oogen waren toegedrukt, dan begon een luid
gejammer (conclamabatur). Daarop zond de lijk
l i b i t i n a r i u s) den lijktooijer, die het-bezorg(.
lijk reinigde en zalfde (pollinctor), niet de toga
bekleedde en vervolgens op het paradebed neer
(lectusfunebris). Daarnaast stond een wierook -legd
acerra, turibulum, en voor liet huis een pijn--vat,
of cipresseboom. Op den 8. dag volgde gewoon
begrafenis, en deze was of feestlijk door den-lijkde
praeco omgeroepen (funus indictivum), of werd eenvoudig en in alle stilte gehouden. De gewone
tijd voor aanzienlijken was des voormiddags. De
pompa werd door een designator geregeld, die
daarin bijgestaan werd door een lictor en accensus.
Eerst kwamen de muziekanten (tibicines, zelden
cornicines), dan de gehuurde treursters (praef cae)

die treurzangen (naeniae) zongen en mimen vertoonden die niet zelden comische voorvallen uit
het leven van den afgestorvene voorstelden. Hier
achter volgden nu de wassenbeelden der voorvaders (z. imagines m aj o rum) en tafels met de
daden des overledenen, zoo hij zich namelijk krijgsroem verworven had. Het met wierook bedampte
lijk lag eenigzins in Bene zitttende houding op een
lectus of lectica, met purperen en met goud geborduurde spreijen overdekt. De baar (feretruna) werd

gedragen door bloedverwanten of vrijgelaten slaven, bij groote mannen zelfs door senatoren en
ridders. Armen werden door lijkbezorgers (vespil-

Furca—Furia gens.
dones) in een doodkist (sandapila) gedragen. Het
lijk werd gevolgd door de erfgenamen en bloed
ook door de vrijgelatenen en andere-verwant,
personen, allen in treurgewaad. Op het forum
voor de rostra hield de trein stil, en een bloed
hield de laudatio funebris, na het eindigen-verwant
waarvan de stoet zich weer in beweging stelde,
om het lijk of te verbranden (crematio), of te begraven (humatio). De plaats der crematio heette
ustrina, ustrinum en de brandstapel rogus. Nadat
men bloemen, kransen enz. op den houtstapel geworpen had, stak men hem aan, hief een luid gejammer aan en plengde er wijn of welriekende
vochten op (odores, liquores, unguenta enz.). Was
het vuur uitgebrand, dan werd de gloeijende as
gebluscht en de beenderen werden verzameld, met
wijn en melk bevochtigd, daarop gedroogd en in
een kist of vaas bewaard. Deze urn werd in de
grafkamer (z. s e p u l c r u na) neergezet, tevens met
zalf- en olieflesschen, benevens reukwerk. Het lijk
dat begraven moest worden werd in een doodkist
van steen of hout neergelegd (z. s e p u l c r u m) en
vervolgens in een grafkelder of in de aarde bij
armen en slaven werden aan den voet-gezt.D
van den Esquilinus begraven, de gegoeden hadden
hunne eigene sepulcra (z. a.). Op den 9. dag na
de begrafenis volgden de novemdialia, feriae novemdiales, een offer- en doodmaal, dat op het graf
geplaatst werd, coena feralis geheeten. Tevens
hield men groote maaltijden, of bij het graf zelf,
wat in de oudste tijden geschiedde en silicernium
heette, of ten huize van den overledene, waar vele
gasten verschenen. Zelfs het volk werd onthaald,
of ontving eene visceratio (z. a.). Ook gaf men
tusschen beiden spelen en gladiatorengevechten
(funebres ludi, z. l u d i). Lang dacht men met
liefde en achting aan de afgestorvenen en toonde
dit op velerlei wijze, b. v. door een algemeen lijk feest (Feralia) en door bijzondere Parentalia, terwijl men dan tevens de graven versierde, bekrans
plengingen deed enz. Over den rouw, z.-te,
luetus.
Furea, een uit twee tanden bestaand blok in
den vorm van een vork, dat misdadigers op de
schouders gelegd werd, zoodat de armen aan beide
tanden van den vork konden opgebonden worden.
Dit blok werd vooral tot straf bij slaven gebruikt,
dien men daarom den naam furc fer gaf, hetgeen
in 't algemeen een gemeene scheldnaam was. Ook
werd de furca opgelegd aan slaven, die gegeeseld
moesten worden, of aan hen die veroordeeld waren om gekruisigd te worden en die in de furca
naar het kruis geleid werden. Later beteekende
(urca ook de galg, patibulum.
Furcifer, z. fu r c a.

Fureúlae Caudinae, z. C a u d i u m.
Furia gens, een patricisch geslacht, dat
zich vooral in de oorlogen tegen de Galliërs onderscheidde. Zeker stamde het af uit Tusculum,
wat uit opschriften blijkt. Onder de verschillende
familiën noemen wij : I) Phi 1 i, waarvan de beroemdste medeleden 1) P. Furius Philus, consul 223 v. C., overwon als zoodanig de Galliërs, later
praetor en eindelijk censor, stierf in 212. — 2)
P. Fur. Philus, nam als consul (136) zijne tegenstanders Metellus en Q. Pompejus als legaten
met zich naar Spanje, over welk gedrag hij zeer
geprezen werd. -- II) M e d u 11 i n i; daartoe behooren 3) Sp- Furius M e d u l l i n u s die als

consul in 480 gelukkig tegen de Aequers oorlog
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voerde. — Zijn broeder 4) P. F u r. Me d u 11 i n u s
streed onder hem als legaat en sneuvelde met
zijne bende (LIP. 3, 5.). — Zijn broeder 5) Sp.

Fur. M e d. F u s u s werd als consul in 464 door
de Aequers geslagen, doch behaalde later op hen
een volkomene overwinning (LIV. 3, 4.), hij stierf
aan de pest in 452. — 6) Agrippa Fur. Medull. versloeg de Volscen volkomen (LIV. 3,
66.). — 7) L. Fur. M e d u l 1. was zeven malen
krijgstribuun met de magt van consul, werd in
413 consul (LIP. 4, 51.) en overwon de Volscen
(LIV. 4, 54.). -- 8) L. Fur. Medul1. diende als
legaat onder M. Furius Camillus tegen de Volscen.
Daar hij in de voorzigtigheid van den consul geen
genoegen vond, leverde hij tegen diens wil aan
de vijanden slag en zou een volkomen neêrlaag geleden hebben, zoo Camillus hem niet gered
had. Desniettemin koos Camillas hem later tegen andere vijanden tot zijn ambtgenoot (LIV. 6,
23.). — 9) Sp. Fur. Medal!., insgelijks, even
als de beide vorigen, krijgstribuun, voerde een leger tegen de Volscen, wier land hij verwoestte
(LIV. 6, 31.). — III) C a m i l l i. De beroemdste
is 10) M. Fur. C a m i 11 u s eerst censor in 403,
later meermalen krijgstribuun met de magt van
consul (LIV. 5, 10, 14.). Nadat hij zich zeer onderscheiden had in de oorlogen tegen de Falisci,
ontving hij het opperbevel tegen Veji en ver
dit in 394, gelijk twee jaren later Falerii-overd
(Liv. 5, 19, 26.). Daarna beschuldigd van een
gedeelte van den in Veji gemaakten buit verduisterd te hebben, ging hij in ballingschap. Doch
toen Rome na den slag bij de Allia door de
Galliërs was ingenomen, werd hij uit zijn ballingschap teruggeroepen en tot dictator benoemd, 390
(Lxv. 5, 32, 46.), verzamelde een leger en sloeg
de Galliërs. Men noemde hem nu pater patriae.
Hij herbouwde de verwoeste stad, hield de ver
liet volk naar Veji tegen en legde-huizngva
daarop zijn ambt neder, werd er echter voor de
tweede maal mede bekleed (387), onderwierp de
Volscen en sloeg de Aequers en Etruscers. Nog
meermalen werd hem de hoogste magt opgedragen, deels om de naburige volken te bedwingen,
deels om de akkerwetten van Lucilius te bestrijden (366). Toen hij begreep den laatste met
geen gunstig gevolg te kunnen weerstand bieden,
legde hij de dictatuur neder, doch nam haar voor
de vijfde maal weer op zich (365) om de Galliërs te beoorlogen, die hij geheel overwon. Hij
stierf in 363 (Liv. 6, 38, 42. 7, 1.). -- Zijn oudste
zoon 11) S p. F u r i u s Camillus, werd praetor
in 366 ; de tweede, 12) L. Fur. Camillus, dictator in 350 (Liv. 7, 24.), gaf aan den senaat het
regt terug om de consuls te benoemen, en overwon als consul in 349 de Galliërs bij de pomptijnsche moerassen. Zijn broederszoon was 13) L.
Fur. Camillus, consul in 338, onderwierp Latium en genoot de zeldzame eer, dat hem op het
forum een ruiterstandbeeld werd opgerigt. Hij
behandelde echter de Latijnen met zachtheid en
toegevendheid (Liv. 8, 16 en v.). — IV) A e u1 e o n e s; daaronder 14) C. Fur. A c u l e o, werd
als quaestor van Scipio Asiaticus, onder verdenking van geld ontvangen te hebben van Antiochus,
veroordeeld, 188 (Liv. 38, 55.). — V) B i b a c u l i;
daaronder 15) L u e i u s, die zich door zijne vroom
een naam maakte. — 16) Marcus, geboren-heid
103 V. C., te Cremona, weshalve Horatius hem
uit scherts Alpinus noemt, vriend van Cornelius
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Gallus, genoot als dichter eenigen naam. Hij 2) C. Furnius vocht als legaat in 't jaar 25
schreef Bene Aethiopis om de daden van Memnon onder, Augustus tegen de Celtiberiërs, die hij drie
te prijzen, een gedicht over den Rijn, buitendien jaren later als stadhouder van Spanje geheel en
epigrammen, inzonderheid tegen Caesar; zijn ge- al onderwierp. Hij stierf kort nadat hij tot het
zwollen stijl wordt echter afgekeurd (Hon. SAT. consulaat verheven was 17 v. C. -- 3) Furnius,
1, 10, 36. 2, 15, 41. QUINCT. 10, 1, 96.) — VI) misschien de zoon van den voorgaande, werd in
Purpureones; daartoe behoort 17) Lucius 't jaar 26 n. C. wegens echtbreuk met Claudia
Fur. P., die onder Martellus in 't jaar 211 tegen Pulcra op bevel van Tiberius ter dood gebragt.
Hannibal diende, vervolgens de Galliërs en den
Furor is zoowel volkomen razernij als waan
Carthager Hamilcar bij Cremona (LIV. 31, 5, 21.)
regten voor den persoon vele gevolgen-zin,de
en later in 197 de Bojers in Boven - Italië overwon had. Zoo staat b. v. de furioses onder de cura
(LIV. 33, 27.). Na den vrede met Antiochus den G., zijner agnaten en gentilen, gepleegde misdaden
bestuurde hij de aangelegenheden in Azië, 190(LIV. kunnen hem niet worden toegerekend, hij kan
37, 59.). -- ' VII) C r as s i p e d e s, waartoe be- geen contracten sluiten enz.
hooren: 1) M. Furius Crassipes wordt geFurtum (van ferre) diefstal. Reeds in de
noemd als triumvir coloniae deducendae naar Brut- wet der X1I tafels was er furtur man festurn, d.
tium in 194 v. C., was in 189 praetor in Gallië, i. wanneer de dief op heeter daad betrapt was,
en in 175 van Sicilië (LIV . 38, 42. 41, 28.). — 2) of wanneer hij bij Bene door den bestolene in
Furius Crassipes huwde na den dood van zonderlingen vorm ingestelde huiszoeking als dief
Piso diens weduwe Tullia, dochter van Cicero ontdekt cared, en nec rnanifesturn. De fur manifestus
(CIC. AD ATT. 4, 5. AD QU. FR. 2, 4, 7.). Uit werd gegeeseld en aan den bestolene afgestaan, de
een anderen tak van dit geslacht stamde 18) nec man festus moest de waarde van het gestold:
de dichter A. F u r i u s A. n t i a s, vriend van goed dubbel vergoeden. De fur nocturnus kon impune
Q. Lutatius Catulus, den ambtgenoot van den gedood worden, de fur diurnus slechts dan, wanconsul Marcus in 101. Furius was geboortig uit neer hij zich tegen den eigenaar met een wapen
Antium en de maker van een uit 11 boeken be- verweerd had. Later hadden er verzachtingen
staand gedicht, getiteld Annales, waarvan slechts plaats, daar defer manifestus volstaan kon met cene
weinige verzen bewaard zijn. Virgilius volgde hem na. viervoudige vergoeding, terwijl er nog andere wijziginFeriae, z. Erinyes.
gen werden ingevoerd. Onder de keizers werden som
Ferina, cene godin der Romeinen, wier besoorten van diefstal als bijzonder straf baar ge--mige
teekenis reeds ten tijde van Varro onbekend was. kenmerkt en extra ordinem vervolgd, b. v. dief
In een aan haar gewijd bosch, aan de overzijde
vee, zakkerolders, sacculariucs, inbraak,-stalvn
van den Tiber, verloor C. Gracchus het leven. z. of f r a c t o r. Eindelijk echter kon elke diefstal
Zij had een flamen en een feest Furinalia.
crimineel vervolgd worden, en de bestolene stelde
Furnia gens, een plebejisch geslacht uit naar goedvinden een civiele of criminele aan de laatste tijden der republiek. 1) C. F u r n i u s, klagt in.
in 't jaar 50 v. C. volkstribuun, een vriend van
Fustibali en Fustibulatóres, z. funCicero (cie. AD FAM. 8. 11, 2.), in 49 aanhanger d I o r es.
van Caesar, door wien hij met een brief aan CiFustuaráum, z. disciplina mn jilt aris,
cero gezonden werd (cie AD 'AT T. 9, 6, 6.), na kol. 4.
Caesars dood aanhanger van Antonius, hoezeer
Fuses, r^Aaxcíri1, het spinnewiel. Reeds bij
Cicero hem dit ook afraadde (cie. AD FAM. 10, Homerus maakt men er gebruik van; Helena heeft
25.). Antonius gebruikte hem in den perusijn- er een van goud. De te spinnen wol lag in een
sehen oorlog als bemiddelaar tusschen hem en daarvoor bestemd langwerpig rond gevlochten
Octavianus, nam hem vervolgens mede in den korfje, soms van zilver. De godinnen bezitten
parthischen oorlog in 't jaar 39 en droeg hem zelfs gouden spinnewielen (xp'Jßr^Aáxurot), vooral
(35) het stadhouderschap over Azië op, terwijl hij Athene als beschermster - van vrouwlijke handals zoodanig met den voortvlugtigen Sextus Pom- werken. Ook bij de romeinsche vrouwen is liet
pejus een strijd had te voeren. Nadat Antonius spinnen cene hoofdbezigheid (IIOR. EP. 1, 13, 14.
overwonnen was schonk Octavianus aan Furnius ge- OVID. MET . 4, 220 en v.), van daar komen zij in
nade, die in 't jaar 29 tot medeconsul benoemd afbeeldingen ook meest met een spinnewiel voor.
werd. De laatste jaren zijns levens schijnt hij in Der bruid die zich naar het huis van den brniderust aan de wetenschappen gewijd te hebben. Ook gom begaf, werd een met wol opgezet spinrokken
als redenaar wordt hij met lof vermeld. Zijn zoon vooruitgedragen.
.

G
Gabáli, gallische volkstarn in Aquitanië, ten
Z. van de Averners, ten . Z. W. van de Vellavers,
in het tegenw. depart. Lozere, met mijnwerken
en veeteelt.
Gabli, I'áßcoc, t. ruïnen bij Castiglione, stad
in Latium tusschen Rome en Praeneste aan het
gabijnsche meer, een der oudste en magtigste
steden van het latijnsch verbond, gesticht door
Alba Longa; hier zou Romulus opgevoed zijn
(PLUr.

ROM. 6.); later maakte Tarquinius Super-

.

bus zich er door list meester van (LIV. 1, 53.), en
daarop kwam zij spoedig tot verval (xoR. PP. 1,
11, 7.). Hier bloeide een oude dienst van Juno.
De ontzaglijke steengroeven der omstreken leveren, vooral na den door Nero gestichten brand van
Rome, overvloedigen bouwstof op (TAC. ANN. 15, 43.).
Gabina via, een weg van Rome naar
Gabii. Hier zou Camillus de van Rome aftrek
Galliërs ingehaald en bijna geheel vernield-kend
hebben (PLUT. CAM. 29. LIV. 5, 49.).

(;abinia gens —Gaea.
Gabinia gens, plebejisch gesl-.cht. r)
Gabinius, bevelhebber te Scodra in Illyrië, 167
V. C. (LIV. 45, 26.). -- Aal. Gabinius, stelde
de

lex tabellaria voor, 139 v. C.; verg. cie. DE LEG.

3, 16, 35. — 3) A. Gabinius, sneuvelde
in den oorlog teger. de bondgenooten, 89 v. C.
(FLOR. 3, 18, 13.). --4) A. G a b i n i u s, krijgstribuun, streed onder Sulla bij Chaeronéa, 81 v.
C. en werd daarop door hem niet cene lastgeving
aan Murena naar Azië gezonden (ciC. DE LEG. MAN.
3.). -- 5) A. Gabinius, vo]kstribuun in 67 v.
C., blind aanhanger van Pompejus, maakte zich
door verscheiden wetten bekend, vooral door zijne
eerste, waardoor aan Pom.pejns de hoogste raagt
in den zeeroovers- oorlog werd opgedragen (cie.
DE L. MAN. 17. PLUT. POMP. 25 .). In bet volgende
jaar ging hij met Pompejus als legaat naar Azië,
nam daarop, zonder veel roem te behalen, deel
aan den oorlog tegen Mithridates en (65 v. C.)
aan dien tegen de Parthen, ging vervolgens naar
Judaea en besliste daar den twist tuschen Hyrcanus en Aristobulus ten gunste van den laatste,
van wien hij een groote geldsom aannam. In
't jaar 61 werd hij praetor, in 58 consul (PLOT.
AGE.

POMP. 48. CAES. B. G. 1, 6). Als zoodanig kreeg
hij Syrië te besturen, bewerkte met den beruchten
Clodius de verbanning van Cicero en arbeidde
met zijn ambtgenoot Piso krachtig in het belang
der driemannen, vooral van Pompejus, dien hij
ook, nadat deze met Clodius gebroken had, aan
(cie. MIL . 27. PRO DOM. 25.). Hij overwon-hing
de Joden die onder Alexander waren opgestaan
bij Jerusalem, herbouwde toen verscheiden ver
steden des lands, regelde het bestuur er-woest
van, doch verwekte door zijne knevelarijen een
opstand. Na dien bedwongen te hebben bleef hij
nog in Syrië en herstelde toen op bevel van den
senaat Ptolemaeus Auletes koning van Aegypte
in zijn rijk (cie. PHIL . 2, 19.). Gedurende zijne
afwezigheid barstte in Syrië een oproer uit, dat
hij dempte door het verslaan bij den Tabor van
Alexander die aan het hoofd er van stond. In
't jaar 54 moest hij Syrië aan Crassus afstaan.
Vergeten en onopgemerkt trok de zelfzuchtige
man Rome binnen (cie. An QU. FR. 3, 1, 7.).
Alles spande tegen hem zamen: Cicero, de senaat,
de consuls, de tribunen, de ridders. Verscheiden
aanklagten werden tegen hem ingesteld, Cicero
trad als getuige tegen hem op; Gabinius verdedigde zich evenwel en hij werd vrijgesproken.
(Verg. CIC. PIs. 21. PHIL. 2, 19. AD ATT. 4, 16, 5.).
Hij had echter zijne vrijspraak slechts. aan omkooping en aan de hulp van Pompejns te danken,
en toch bezweek hij kort daarna voor een andere
aanklagt en moest in ballingschap gaan. Onder
Caesars dictatuur kreeg hij verlof om terug te
keeren. Tegen Pompejus zelven streed hij niet,
eerst na diens dood diende hij Caesar, werd door
hem naar Griekenland geroepen, vocht ongeluk
stierf te Salona, 47 v. C.-kignDalmtëe
(cJe. AD ATT. 11, 16.). Zijn grootste ondeugd
was zijne verkwisting, waardoor hij tot knevelarij
gedrongen werd en zich overal gehaat maakte.
Cicero inzonderheid haatte hem zeer (cie. AD QU.
FR. 3, 1, 9. Pis. 17.) en schildert hem als het
afschuwlijkste monster. — Zijn zoon 6) A. Gabinius S i s e n n a streed met roem onder zijn
vader in Syrië, 57 v. C., en bestuurde dit land
gedurende diens afwezigheid in Aegypte.
Gabinus einctus heette bij de Iionleinen
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een eigenaardige wijze om de toga op te knoopen, die bij heilige plegtigheden en feestlijke ge.
legenheden gebruiklijk was (vIRG. AEN . 5, 612.
LIV. 8, 9. 10, 7.). Zij werd opgeknoopt niet door
een gordel, maar door een gedeelte van de toga
zelf, door het linkerpand over den schouder te
slaan. Het gebruik was waarschijnlijk van de
Gabiërs afkomstig ofschoon het verhaal van Ser
een sprookje is, dat de Gabiërs eens-viuszekr
bij een vijandlijke overrompeling geen tijd hadden
zich behoorlijk ten strijde uit te rusten, maar zich
toen op die wijze beholpen hadden.
Gabrëta silva, Faßpr^ra íXi, een hoofd
waarschijnlijk het tegenw.-woudvanGermië,
Bohemerwoud, volgens anderen het Thuringerwoud tot aan het Fichtelgebergte.
Gadára, t2 Fv Hapa, groote, versterkte stad
in Palaestina Peraea, aan de rivier Hieromax in
de vruchtbare landstreek Gadaris.
Gades, l'dditpn, t. Cadix, oude door de
Phoeniciërs (onder den naam Gadir) gestichte
zee- en handelsplaats in Hispania Baetica, buiten

de zuilen van Hercules op een eiland E r,y t h i a
(t. Leon). Een brug over cene zeeengte, die op
het smalste deel slechts 1 stadje breed was, t.
puante de Suazo, verbond het eiland met liet
vaste land, waar een havenstad lag, t. puerto S.

Real. Na den eersten punischen oorlog maakten
de Carthagers zich van de stad meester, in den
tweeden onderwierp zij zich vrijwillig aan de Romeinen en verkreeg daardoor verscheiden voorregten, en later van Caesar het burgerregt; zij
werd een municipium en kreeg den naam : Augusta
Julia ur6s Gaditana. Gades was een aanzienlijke
handelstad (gezouten visch), maar ook bekend oni
hare weelderige zeden; in aantal zielen werd het
ten tijde van Strabo alleen door Rome overtroffen.
Onder de gebouwen zijn merkwaardig een tempel
van Hercules met een orakel en een tempel van
Cronus.

Gadrjsia, I'aopwakL, later ook Gedrosia,
landschap van de perzische provincie Ariana, het
tegenw. Beludsehistan, ten W. begrensd door Carmanië, ten N. door Drangiana en Arachosië, ten
0. door Indië, ten Z. door de erythraeïsehe zee
De hoofdstad heette Pura, cene andere stad
Rhambacia. De grond is zandig, onvruchtbaar
en dor. Het land werd door' Alexander slechts
tijdelijk onderworpen.

Gaea, Gê, i'alR, Pi, T e l l u s, de Aarde,
werd sedert den oudsten tijd als cene eerwaardige
godin vereerd, die al wat leeft uit haren schoot
baart en aan hare borsten zoogt en voedt. Als
deze alvoedende Moederaarde was zij te Dodona
met den bevruchtenden hemelgod Zeus verbonden,
daar zongen de priesteressen: „ Zeus was, Zeus is
en Zeus zal zijn ; o grootste god Zeus! Gé schenkt
vruchten, noemt daarom Gaea moeder!" Bij ll.omerus wordt de doorluchtige godin te gelijk met
Zeus, Helios, Hemel en Onderwereld bij ceden
aangeroepen en werd haar een zwart lam als offer
gebragt (IL. 3, 104, 277. 15, 36. 19, 258.). I)e

vruchtbare, voortbrengende, overoude godin speelt

in de theogoniën een belangrijke rol; zij is moeder
van een talrijke nakomelingschap, inzonderheid
stammen van haar af - duistere, vreeslijke wezens
en geweldige reuzen, zoo als Tityus (OD. 11, 576.
7, 324.). Bij Hesiodus (THEOG . 117, 126 en v.
183, 232.) ontstond zij uit Chaos en verweekte uit
zichzelve den aan baar gelijken Heuzcl (Usadas),
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de bergen en den Pontus, vervolgens bij Uranus
de Titans, Cyclopen en Hecatonchireri, uit het
bloed van den verminkten Uranus de Erinyen, de
Giganten en melische Nymphen (godheden van
den moordenden strijd), bij Pontus verwekte zij
Nereus, Thaumas, Phorcys, Ceto en Eurybië. Ook
de autochthonen heetten hare kinderen, even als
Erechtheus (HOM. IL. 2, 548. v Apovpa hier gelijk
aan Gé). Zij is de voedster der menschen en
vooral van de jeugd (xauporpócpoc) en daar de
dampen die de voorzeggingskracht opwekken uit de
aarde opstijgen, is zij ook Bene waarzeggende godin. In ouden tijd behoorde haar het delphische
orakel. Zij werd vereerd te Athene, Sparta, Delphi, Olympia en op a. p. Hare standbeelden
droegen een sleutel in de hand; er is evenwel geen
van bewaard gebleven. Men vereenigde haar later
met Cybele en Demeter. Evenzoo verbonden de
Romeinen hunne T e 11 u s met Ceres. Op de
zaaifeesten in Januarij (feriae senientivae) offerde men aan haar de door Numa ingestelde
,Fo r d i c i d i a (het slagten van dragtige dieren)
(oviD. FAST. 1, 657. 4, 629.). Bij de Romeinen
stond aan Tellus een manlijke godheid van dezelfde
beteekenis, T e l l u m o, ter zijde.
Gaesati, Fsaar rat, behoorden tot de volken
die in den gallischen oorlog door de Romeinen bij
Clastidium (222 v. C.) geslagen werden, zoo geheeten naar hun wapen gaesuin, werpspies (z. a.);
meestal worden zij voor Galliërs gehouden, doch
waren misschien van germaanschen stam, zoodat
de naam op dezelfde wijze als die van G e r m an e n gevormd was. Men kan beiden misschien
vereenigen onder een celtische stamverwantschap
(POL. 2, 22 en V. PLUT. MARCELL. 3, 6 en v.).
Gaesum, oorspronklijk zeker een gallisch
woord, doch door de Romeinen meermalen gebruikt (LIv. 26, 6. CAES. B. G. 3, 4. VIRG. AEN. 8,
66 t en v.), was de naam van een wapentuig, dat
bijzonder aan de Galliërs eigen was, volgens Festus een zware werpspies, waarvan evenwel vol
ook de ligte troepen der Ro--gensLivu(8,.)
ineinen ten tijde van Polybius verscheiden (2)
droegen.
Gaesus, Falawv, rivier in Ionië, bij kaap
Mycale, ontlast zich in de maeandrisclie golf.
Gaetú.li, I'atroWWoc, een uitgestrekt volk van
noordwestelijk Libye tusschen den atlantischen
oceaan ten W., Mauritanië en Numidië ten N., de
Garamanten en het gebergte Usargala ten O. en
de rivier Niger ten Z. -- alzoo het zuidelijke
Marokko en westelijke gedeelte der Sahara, 't zij
stamgenooten hunner noordelijke naburen of een
volk van gemengd ras, uit inheemsche Libyers en
verhuisde Aziaten bestaande, ruwe nomaden, waar
als stammen genoemd worden de Autolalen,-van
Pharusiërs, Darae en de Melanogutuliërs. Als
voortbrengselen van het land noemt men purperslakken en uitmuntende aspersiën. De Gaetuliërs
werden door Marius begunstigd en liepen later
van Juba tot Caesar over (HIRT. B. ALEX. 32,
55.).
Gajus, naam van een der uitstekendste romeinsche regtsgeleerden, wiens levensomstandigheden onbekend zijn, en van wien het eerst in lateren tijd mooglijk is geworden den leeftijd bij benadering te bepalen. Zijne jeugd valt in den tijd
van Hadrianus, hij leefde nog onder Marcus Aurelius. Onder een groot aantal regtsgeleerde wer
hebben zijne institutionum commentarii quatuor-ken

in de regtsscholen algemeenen ingang gevonden,
en eeuwen lang den grondslag van het onderwijs
uitgemaakt. Zij behelsden een wetenschaplijk overzigt van het romeinsche privaatregt en behandelden in het eerste boek de leer der familiebetrekkingen, in het tweede en derde die van het vermogen en bezit, in het vierde eindelijk die der actiën. Brokstukken daarvan waren bewaard gebleven in de Collatio legum Mosaicarund et Romana rum, in de pandecten, bij Boëthius, Priscianus en
a., in de ¡ex Romana Visigothorum; het werk in
zijn geheel was echter verloren, tot dat het Nie
zijne reis naar Rome in 't jaar 1816-buhrop
gelukte, op de bibliotheek van het domcapittel te
Verona Benen codex van Hieronymus te ontdekken,
waaronder, op Benige gapingen na, het geheele
werk van Gajus in zijn oorspronklijken vorm gevonden werd. De vlijt van duitsche geleerden,
Göschen, Bekker, Bethmann — Hollweg, Blume,
heeft liet handschrift ontcijferd, en de eerste uit
(Berlijn 1820) heeft zulk Bene werkzaamheid-gaf
op het gebied der studie van het romeinsche regt
in 't leven geroepen, dat met het vinden van Gajus de juiste aanvang der historische school kan
gesteld worden, en dat men met hem eerst een
waar inzigt b. v. in de leer der actiën heeft gekregen.
Galaecus, minder juist Galesus, FaXoffco4,
een riviertje, 5 mijlpalen ten O. van Tarente
stroomende, waarbij Hannibal bij de belegering
van den burg van Tarente zijne legerplaats opsloeg (LIV. 25, 11. POL. 8, 35.). -- Beroemd door
de schapen met een bijzonder fijne wol, die aan
zijne oevers graasden (HOE. OD. 2, 6, 10. VIRG. G.
4, 126.).
Galactopltági, I'aXaxtopcYoc, een volk
door Strabo en Ptolemaeus in aziatisch Scythië
geplaatst, grootendeels van melk levende.
Galatae, I'aarac, z. Galatia.
Galatêa, TaXazeta, dochter van Nereus en
Doris, Bene zeenymph (HOM. IL. 18, 45.). Bij latere dichters is de liefde van den cycloop Polyphemus tot haar menigmaal het onderwerp van
lieflijke zangen (TIIEoeR. 6, 11.). Polyphemus ver
haar met razende liefde, zij wil echter van-volgt
den onbehouwen minnaar niets weten, zij bemint
den schoonen Acis, den zoon van Faunus en
Symaethis. Uit minnenijd verplettert de cycloop
Acis met een rotsblok ; Acis verandert in een bron
(OVID. MET. 13, 750 en v.).
Galatia, t1 I'aXaTía, of G alloy raecla, F.
ri `EXXríç, maakte sedert de 3. eeuw v. C. een
afzonderlijk landschap van Klein-Azië uit, hetwelk
ten W. aan Phrygië, ten Z. aan Lycaonië en
Cappadocië, ten O. aan Pontus, ten N. aan Bithynië en Paphlagonië grensde. Het noordelijke
gedeelte was een ruw bergland, het zuidelijke bevatte vruchtbare vlakten en weiden, vooral voor
schapen met een fijne wolsoort (en Angorageiten).
Op de noordelijke grenzen lag de Olympus en
het O r m i n i u m gebergte, in het W. de D i n d yin u s; onder de rivieren zijn merkwaardig de
S a n g a r i u s (t. Sakarja) met zijne bijrivieren, en
verder oostwaarts de H a l y s. De sedert 275 v.
C. van den Beneden -Donau en Thracië derwaarts
verhuizende celtische en gallische stammen, met
den griekschen naamvorm G a la t a e, later wegens
hunne vermenging met Grieken G a 11 o g r a e ei
geheeten, verbreidden zich eerst al veroverende
over geheel Voor-Azië, tot dat omstreeks 235 At-
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talus van Pergamum hen overwon en binnen de
bovengenoemde grenzen beperkte. Hunne stammen waren de T r o e m e r s (hoofdstad Tavium)
ten O. van den Halys, de T e c t o s a g e n (hoofdstad Ancyra, t. Angora) in het midden en de
T o l i s t o b o j e r s (hoofdstad Pessinús) ten W.
van den Halys; de afzonderlijke deelen werden,
daar zij politisch in 4 districten verdeeld waren,
T e t r a r c h i ë n geheeten, totdat D ej otárus het geheel onder zich vereenigde en als romeinsch
bondgenoot van Pompejus het westelijk gedeelte
van Pontus en Klein- Armenië met den koninklijken titel verkreeg. Augustus maakte het tot een
provincie. Buiten de drie reeds genoemde steden
zijn voor de geschiedenis van Dejotarus nog noemenswaardig de beide in de nabijheid van Pessinus gelegen sterkten Lucejum (bij Strabo BXoúxtov),
'S konings residentie, en Pejum (Ilrjïov), zijne schatkamer.
Galba, Serv. Sulpicius, werd in 't jaar 5
v. C. uit een edel geslacht geboren en was verwant
met Livia, die ten gevolge van adoptie zijne stiefmoeder was. Ras klom hij tot hooge waardigheden
op en werd consul in 't jaar 32. Stadhouder van
verscheiden provinciën, onder anderen ook in Germanië, waar hij de I)uitschers overwon, onder
hij zich weldra als veldheer en toonde-scheid
groote gestrengheid. Hij verzette zich tegen het
verlangen ' van de keizers die Augustus opvolgden,
dat hij de regering op zich zou nemen, hoewel reeds
Tiberius hem eens de heerschappij voorspeld zou
hebben ( T Ac. ANN . 6, 20.), doch bestuurde onder
Claudius Africa, onder Nero, na zich lang terug
te hebben, Spanje. Toen de veldheeren-getrokn
in de provinciën plan maakten tot den val van
Nero, bestemden zij Galba voor den troon. Deze,
hoewel 73 jaren oud, vond zelfs in Rome aan
waar de bevelhebber der lijfwacht, Nymphi--hang,
dius Sabinus, de troepen voor Galba wist te winnen. Galba kwam naar Rome en men erkende
hem algemeen als keizer. Maar aan hebzucht
verslaafd en door slecht gevolg omringd, weigerde
hij aan de soldaten de gebruiklijke geschenken en verwekte daardoor spoedig groote ontevredenheid. Wel nam hij den bekwamen Lici-

nius Piso tot zijn opvolger aan;

doch daardoor

beleedigde hij Otho die dit voor zich zelven gehoopt had; een soldatenoproer brak los, Galba
werd vermoord en Otho door hen tot keizer uitgeroepen, 68 n. C.
Galéa, een helm der zwaargewapenden bij de
Romeinen, van leer (wolfsvel) vervaardigd (ter
onderscheiding van den metalen helm, cassis,
verg. cie VERR . 4, 44.), doch tot afwering van
vijandlijke slagen met metaal beslagen, van voren
had hij een klep, met een weinig opwaarts gebogen rand, om in het zien niet hinderlijk te zijn.
Het overige gelaat was vrij, maar ter bescherming
der wangen en om den helm vast te houden dienden leeren, insgelijks met metalen schubben bezette
stormbanden, die onder de kin doorliepen, bucculae. Van boven was de helm versierd met een
vederbosch (crista) van 3 lange, regt in de hoogte
staande roode of zwarte pluimen (roL. 6, 23.), of
ook wel met een naar achteren hangenden paar
(equina crista) ter bescherming van den-denstar
nek.
Galénus, FaXrlvó;, C 1 a u d i u s, wiens levensen ontwikkelingsgeschiedenis ons uit talrijke opga ven in zijne werken bekend is. Hij werd in 131
.
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n. C. te Pergamum geboren. Zijn vader Nico,
een wiskundige en architect, was een welvarend
en geleerd man en liet zijn zoon een voortreflijke
opvoeding geven. In zijn 15. en 16. jaar genoot
hij vooral het onderwijs van uitstekende wijsgeeren van verschillende scholen, die zich in zijne
geboorteplaats ophielden, met name de peripatetici, die hem vroegtijdig tot een ijverige beoefening der schriften van Aristoteles en Theophrastus
opwekten. In de geneeskunst ontving hij onderwijs van Satyrus, Ficianus, Stratonicus, Aelianus
Meccius en Aeschrion. Na den dood zijns vaders
begaf hij zich 21 jaren oud naar. Smyrna, om
Pelops, den anatoom, en den platoniker Albinus
te hooren, vervolgens naar Corinthe tot Nemesianus en naar Alexandrië, waar hij onder Heraclianus de anatomie beoefende. In 158 keerde hij
naar Pergamum terug en hem werd de genees kundige behandeling der gladiatoren opgedragen,
wat voor hem de beste school der heelkunst werd.
In 164 ging hij, 33 jaren oud, naar Rome, waar
hij door gelukkige genezingen, door openbare
voorlezingen en letterkundige werkzaamheid tot
groot aanzien geraakte. Verdrietig over de nijdige
en afgunstige aantijgingen zijner kunstbroeders
verliet hij na een driejarig verblijf Rome, deed
een wetenschaplijke reis door verscheiden landen
en vestigde zich toen in zijne geboorteplaats.
Reeds na verloop van een jaar riepen hem de keizers Marcus Aurelius en Lucius Veras naar Italië terug; hij gaf aan hun verzoek gehoor en kwam juist
in Italië, toen de pest te Aquileja was uitgebroken.
De keizers begaven zich naar Rome, werwaarts hij
hen volgde en waar hij lijfarts werd van den jongen
Commodus. Hier schreef hij verscheiden zijner belangrijkste werken, waarvan een gedeelte bij den
brand van den vredetempel verloren ging. Nog
onder Pertinax en Septimius Severus was hij te
Rome. Hij stierf in de eerste jaren der 3. eeuw.
De hooge achting waarin hij bij tijdgenooten stond,
werd slechts overtroffen door de vereering van
het nageslacht. Deze berust vooral op zijne wetenschaplijke werkzaamheid, waarbij die van elken
anderen schrijver der oudheid moet achterstaan.
125 werken van algemeenen inhoud zijn verloren
gegaan; van zijne geneeskundige zijn nog 100,
allen echt, bewaard gebleven, 18 worden betwijfeld, van 19 zijn grooter en kleiner brokstukken
voorhanden, 24 zijn onecht. Zij hebben betrekking op alle deelen der geneeskunst, doch zijn het
uitvoerigst en volledigst in de anatomie en physiologie, vooral met het oog op de moeilijkheden
dezer onderwerpen. Negen boeken t pl xva ro.ux iiv &)' Etprjaswv handelen over de spieren, de
spijsverteering, het ademen, het hersenstelsel en
het ruggemerg. Daartoe behooren verder de werken 7tspl da CCwv, 7rzpl cpXs3wv xal áp rrlpCwv, 7tspl
-

vcbpwv dvaroµrls, irspl i í r as dvaTop. c, 7rspl

µuwe xtvrlasws, 7tspt twv Trj; ^»OMVOTJe- OUTCWV,TCEp6
ß;tF-pµazos, 7tspl dßpp j^sws dpyávou enz. De physiologie behandelt hij voornamelijk in de 17 boeken van zijn hoofdwerk r`spi v ¿v dvapcúnou auhµart µoptwv, waarin hij tracht aan te tooneu, dat elk deel des ligchaams naar het plan
eener hoogere wijsheid en geheel beantwoordend
aan ieders doel gevormd is. Het is inderdaad van
een godsdienstigen zin doortrokken. Ook in de
pathologie heeft hij zijne scherpzinnigheid niet
verloochend; zijn hoofdwerk z:spl Twv 7rs7rovaoTwv
róitwv bevat 6 boeken : 7tEpl pop voßsp4Tmv,
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7tEpl Tcbv &v TO voµaaty aí Ttty, is I aU(L i TCU^).fTwv aCCop^^es, 7TEpl 'rd &v Tags vbßoL; xatpwv, ,ZEPI

keizer Otho de redevoeringen maakte, die deze
voor den senaat en het leger hield (r AC . BIST .

&c(To(J:s 7tupT(i)v, 7 epuß tvota , triltf4}Uy,
7CEpt Tp6p.ou xat TCaX^i ot "wl 6?Caü J Uu x d (1tppuS,

1, 90.).
G alerus , volgens Gellius (10,

7tEpt µapaa[1ó5, ook behooren hiertoe de aanteekeningen op de aphorisnien van Hippocrates en de
daarmede in verband staande tegen Lycus en Julianas. In de semiotica heeft hij in verscheiden
schriften de leer der pols behandeld, over de dagen der crisis en over de crisis zelve geschreven,
en inzonderheid ook over den invloed en de werking der droomen gehandeld, waarbij hij zich natuurlijk aan de vooroordeelen van zijn tijd niet
heeft kunnen onttrekken. Voor de artsenijkunde
schreef hij irapt xpccaews x cluvúµ ews r v JmXwv
crapµáxwv in 9 boeken, rE^i auvDÉßews papp axwv
Tcbv xccth T67tOU in 10 boeken, rEpl auvú^ß. cpup vex.
T. XGLTdt '&vTi in 7 boeken; ook de 2 boeken rept
rivTtao rwV en 1rEr^i r js 0 sptaxrj; behooren tot dit
onderwerp. In de therapie ging hij te werk volgens hippocratische grondstellingen; ook zijn streven is orn den zieklijken toestand door een tegenovergestelden te bekampen, hitte door koude,
droogheid door vochtigheid enz. Zijne r9Xvï
Catpn dd gold langen tijd als leer- en schoolboek en
was misschien onder al zijne werken het meest
algemeen verspreid; de E(JeUTLx rj y N.EiJ6&u Ç3.
(3AEa (14 boek.) verdedigen de hippocratische genees
wijze; de schriften over aderlating, de behandeling
van een epileptischen knaap, de gezondheidsleer
in 6 boeken, 3 boeken over de krachten der voedingsmiddelen, over de goede en slechte sappen
der voedingsmiddelen, over garstedrank, over bloedzuigers moeten hier ook nog bijgerekend worden.
Aan de diaetetica hechtte hij groote waarde. De
heelkunde liet hij niet onbehandeld en onbeoefend, ofschoon hij deze inzonderheid te Rome aan
de heelmeesters van beroep overliet. Van vele
zijner werken bestaan arabische, latijnsche, zelfs
hebreeuwsehe vertalingen, een bewijs voor het hoog

deksel van den flansen dialis, een helmvormige
hoed niet wol omwonden en uitloopende in een
pluim (apex, z. a.). Eenvoudig als hoofddeksel,
zonder randen ter onderscheiding van den petasus,
werd hij in de open lucht en op reis gedragen;
ook wel komt hij voor ter aanduiding van den
helm (galea) der soldaten (vrnG . AEN . 7, 688.).
Soms beteekende galerus ook de pruik der vrouwen, in den regel galericulum geheeteu. Ook
mannen droegen ze wel (SUET . OTH . 12).
Galilaea, FaXtAaía, het noordelijkste deel
van Palaestina, in het W. begrensd door de zee
en Phoenicië, ten N. door S y rië, ten O. door den
Jordaan en het meer van Genezareth of Tiberias,
ten Z. door Samaria, waar de beek ?bison de grensscheiding vormde. Hier woonden de stammen
van Asser, Naphthali, Zebulon en een deel van
Isasehar ; na de verovering van Tiglath-Pilezar ook
vele niet - Joden De joodsche bevolking van het
vroeger zeer vruchtbare land was krijgshaftig
en dapper, door de overige Joden echter veracht,
ook wegens haar plat dialect. Uit den bijbel kent
men de steden Nazareth, Cana, Capernaum,

,

,

-

15.) een h oofd-

Naïtl.

Galintliia,s, FaXtvala,, dochter van Proetus
te Thebe, die door de valsche tijding, dat hare
vriendin Alcmene een knaapje had ter wereld gebragt, terwijl de Moeren en Ilithyia door het na mensluiten der handen de geboorte trachtten te
verhinderen, aan deze godinnen zulk een schrik
veroorzaakte, dat zij de handen openden en Hercules
nu werklijk geboren werd. Tot straf werd zij in
een wezel veranderd, doch Hercules bouwde voor
haar een heiligdom (ovID . MET . 9, 280 -323 .).
Gallaecia, vroeger (Jallaecia, KaUecux(a,
t. Galicië, de noordwestelijke hoek van Spanje met

aanzien, dat hij zelfs in het Westen genoten heeft
en dat tot in de 16. eeuw niet verminderde. Veel
ligt nog in handschrift verborgen, zooals blijkt uit
de nieuwe ontdekkingen in Griekenland en zelfs te
Parijs gedaan. Zijne verbazende vruchtbaarheid
maakt het verklaarbaar, dat de vorm in deze
werken dikwijls verwaarloosd is en alles behalve
classisch blijkt te zijn. Hij is ook hier niet vrij van
de gebreken zijns tijds, namelijk uitvoerigheid en
langwijligheid, dialectische spitsvindigheden en onvruchtbare haarkloverijen, doch desniettemin blijft
hij een der uitstekendste vernuften der oudheid,
die door zijne kunstgenooten ten onregte verwaarloosd wordt.

cene bevolking van celtischen stam, ten W. en N.
begrensd door de atlantische zee, ten O. door de
Asturen, ten Z. van Lusitanië gescheiden door
den Durius. Zij waren verdeeld in de zuidwaarts
wonende Calaeci Bracarii, naar de hoofdstad
Bracara, t. Braga, en in de meer in het N. wonende C. Lucenses, met de stad Locus Augusti, t.
Lugo; de N. oostelijke hoek was ingenomen door
de Artabri. Behalve de genoemde steden verdient
nog melding B r i g a n t i u m, t. Corunna, met een
grooten, thans nog aanwezigen vuurtoren.
Galli, 1), z. G a 11 i a. — 2) Z. Rhea C yb e l e.
Gallia, •j KeX rt4 later FaX at(a , ook G.

Galepsus , TaXric! ós, 1) stad op de thracische

Transalpina in tegenstelling van G. Cisalpina (Bo` ven-Italië) geheeten, had onder Augustus de volgende grenzen : ten Z. de middellandsche zee,
hier Gallicus sinus geheeten, en de Pyrenaeën te' gen Spanje, ten W. de atlantische zee, ten N. W.
het fretum Gallicum en de germaansche zee, ten
O. den Rijn (tegen Germanië), den Varas en de
Alpen (tegen Italië), zoodat de naam behalve het
tegenwoordige Frankrijk nog bevatte België en een
deel der Nederlanden, de duitsche Rijnprovinciën
en het grootste gedeelte van Zwitserland. De
vroeger zeer ongunstige berigten der Romeinen

kust tusschen de rivieren Strymon en Nestus, ten
O . van Apollonia, welke door Perseus na den
slag bij Pydna op zijn vlugt werd aangedaan ; ook
in den peloponnesischen oorlog wordt zij genoemd
(TRUC. 4, 107 FLUT . AEM . PAULL . 23. Lzv. 44,
45 .). — 2) Daarvan is te onderscheiden de gelijknarrige stad die door Herodotus (7, 122 .) opgegeven wordt aan de toronaeïsche golf tusschen
.

Torone en Sermyle.
Galerius Traehalus, volgens de Fasti
consul van het jaar 67 n. C., wordt door Quinctilianus als een uitstekend redenaar geprezen, die
aan levendigheid en kracht een heerlijke stem
paarde (QUINCT . 10, 1, 119. 12, 10, 1.); Te Rome

heerschte zelfs het algemeen gevoelen dat hij v or

,

over bodem en klimaat werden bij naauwkeuriger
kennis zeer gewijzigd. Matige bergruggen loopen
door het binnenland. Het grensgebergte tegen
Spanje vormen de P y r e n a e ë n, tegen Italië de

Gallia.
lons Cebenna (TÓ KEu.p vo po;),
Alpen; de 1ll
t. Cevennen, loopt in zuidelijke rigting langs den
westelijken oever van den Rhodanus op de grenzen van Aquitanië en Gallia Narbonensis, een
enkele berg daarvan was de 111. L e s r e (t. Lozère) bij Anderitum; de 141. Jura ('lonas) loopt
van den Lacus Lemanus tot Glen Rhenus, een oostelijk deel er van is de Ill. V o c e t i u s, t. Bozberg.
In het noorden sluit zich daaraan de i11. Vo seg u s (niet Vogesus), fransch Vosges, duitsch Wasgan of als in 't nedercluitscli Vogesen, langs cien
Rhenus tot aan de 1\IoselIa reikende; de A r d ue n n a silva (t. het Ardennenwoud met het Eifelgebergte), westwaarts van den Rhenus tot aan
de bronnen van den Scaldis (Schelde). — Van de
rivieren hebben haar loop naar de middellandsche
zee : Varus (t. Var), Rhodanus (Rhone) met de
Arar (Saone) en Dubis (Doubs), Vardo (Gard)
regts, Isara (Isere), Drueutia (Durance) links;
Atax (Rude), Telis (Tet); naar den atiantischen
oce :.an : Atur (Adour), Garumna (Garonne) met
Tarnis (Tarn) en Veronius (Aveyron), Oltis (Lot),
benevens Triobris (Truyère), Duranius (Dordogne)
regts ; Carantonus (Charente); L i g e r (Loire) niet
Elaver (Allier), Andra (Indre), Vigenna (Vienne)
links, Lidericus (Loir), Sartha (Sarthe), Meduana
(Mayenne) regts; Vidana. (Vilaine), Argenus (Orne),
S e q u a n a (,Seine) met Icaunus (Yonne) en Cora
(Cure), Ebura (Eure) links, Matrona (Marne),
Isara(Oise), Axona (Aisne) regts; Sam ara (Somme);
naar de germaansche zee : S c a 1 d i s (Schelde);
M o s a (Maas) met Sabis (Sambre) ; B h e n u
(Rijn) met Ararius (Aar), Idelella (I11), Nava
(Nahe), M o s e II a (Moezel) benevens Saravus
(Saar) en Snra (Sure). Onder de meeren is
merkwaardig de L a c u s L e n e (1 n u s (Aeli.wo;), t.
meer van Genève, waar de Rhodanus doorstroomt. -Het land was rijk aal allerlei granen en boomvruchten, voortreflijke boomen, ook paarden, rund
zwijnen, hazen, ganzen enz. het mineraal -ve,
leverde goud, koper, lood, ijzer, kristal. —-rijk
Als oudste bewoners in het zuidelijke gedeelte
worden genoemd, in het W. door de Garumna
en Rhodanus ingesloten, de Iberiërs, hier
A q u i t a n i ë r s geheeten, waaronder de belang-
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de Romeinen daarvoor den naam Galli (gr.
1 a? Tat) gebruikten, die ook eigen was aan de
Celtenvolken van Boven-Italië (Galli Cesalpini).
De algemeene woordstam van dezen naam vinden
wij reeds bij de ouden in den naam FA^rj r , enkely.
Fx il, voor ri,j c,. Zeker waren de Celten niet,
wat de meesten der ouden aannamen, oorspronklijke inwoners, maar waarschijnlijk van het Oosten (uit Azie?) verhuisd. --- Daarenboven woonden
noordwaarts van de Sequana en Matrona de Belgen (ook verwant met de Gadhélen), waarbij zich
langs den linker Rijnoever Germanen (in Germania superior en inferior) aansloten en mede ver
bevolking van Gallië was dapper,-mengd.1)c
krachtig; en oorlogzuchtig, maar ook dikwijls onbezonnen en nieuwsgierig, wispelturig en zwerfziek
(invallen in Italië). Zij waren gesplitst in eene
nienigte onaflianklijke volkeren, die ten tijde dat
Caesar hen beoorloogde, meestal een aristocratischen regeringsvorm hadden. Nadat de Romeinen
de Galliërs van Boven-Italië overwonnen hadden,
rukten zij in 128 v. C., door de Massiliërs tegen
de Salyers te hulp geroepen, over de Alpen en
maakten in 122 het zuidelijke gedeelte tot provincie, gewoonlijk slechts Provincia geheeten (later
Prov. LYarbonensis). Jul. Caesar (z. B. G. 1, 1.)
onderwierp in 58 het grootste gedeelte, waarna
Augustus in 27 v. C. op grond eener vroegere indeeling geheel Gallië in 4 deelen verdeelde: Gallia Narbonensis (de vroegere Provincia) met de
hoofdstad Narbo (118 v. C. de eerste rom. colo nie buiten Italië), G. Aquitania (tusschen de Pyrenaeën, den atlant. Oceaan, den Liger en de
Cevennen), G. Lugdunensis (noordwaarts tot aan
de overzijde der Sequana) met de hoofdstad Lugdunum en Belgica. De streek der atlantische
kusten, vooral langs de zeeëngte, droeg, zonder
toespeling op de bevolking, den naam A r m on i ca,
wegens hare ligging langs de zee (celtisch mór).
Onder Constantijn den G. of Diocletianus was het
land in ] 4, nog later in 17 provinciën ver
G. Narbonensis, 1) Narbonensis I. met de-del:
hoofdstad Narbo Marcius (t Narbonne), 2) Nar
met Aquae Sextiae (Aix), 3) Alpes-bonesi1.
7naritiinae met Ebrodunum (Embrun), 4) Vien,

rijkste stam de V a s e e n in de Pyreneeën, nenszs met Vienna (Vienne), 5) Alpes Grajae et
vanwaar liet land in de middeleeuwen Vasconia Penninae met Civitas Centronuin (Centron). G.
(Gascogne) heette, en in het O. in de Alpen de Aquitania in: 6) Novernpopulana niet Eluza (Eauze)
L i g u r i ë r s, bij de Grieken A(yus;, een volk oor 7) Aquitania 1. met Civ. Biturigurn of Avaricum
misschien met de Celten verwant, benevens-spronklij (ßourges), 8) Aquitania II. met Burdigala (Bor
G. Lugdunensis in : 9) G. Lugd. I. met-deaux).
de stammen der Salluvii of Salyes en der Vo
Beiden werden deels verdrongen, deels-conti. Lugdunum (Lyon), 10) G. Lugd . 11. met Rotoonderworpen (aan de zuidkust omstreeks 300 v. mágus (Rouen), 11) G. Lugd. III. met Civ.
C.) door de van het O. en N. binnendringende T uronzcnz (Tours), 12) G. Lugd. IV. met Civ.
e e l t i s c h e (K z.XTUd) of gallische volken, die bui Senonuni of Agendicum (Sens). Belgica in: 13)
sedert de oudste tijden ook de britannische-tendi Belgica I. met Civ. Trevirorum (Trier), 14) Belg.
eilanden,' het westelijk en zuidelijk Germanië en II. niet Durocortorum of Civ. Reinorum (Rheims),

al de landen aan den Boven-Donau bewoonden.
Zij verdeelden zich volgens hunne nog thans levende dialecten ten minste in drie groote takken:
den noordwestelijken g a e 1 i s c h e n (eigenlijk ga(ihélischen), waartoe de leren en Scoten behoorden,
den eigenlijken c e l t i s c h e n, in midden Gallië, en
den cymrisehen meest in het Z. O., waartoe
de Ilelvetiërs, Bojers, Vindeliciërs, en de zuidoostelijke stammen tot in Klein -Azië toe behoor
stam, dien de Grieken-den.Vamilst
het eerst aan de ligurische kusten kennen leerden,
werd de naam K eX,TUí in het grieksch spraakgebruik op het gchecle volk overgebragt, terwijl

15) Germania I. (superior) met Mo untiacum
(Mainz), 16 ß Gene. II. (inferior) met Colonia
Agrippina (Keulen), 17) Maxima Sequanoruni met
Vesontio (f esanCon). — Z. over de afzonderlijke
volken en steden onder de betreklijke art. De
dikwijls weerkomende uitgangen in de namen der
steden beteekenen : aber, monding ; bbna, grens;
brïga, hoogte; dunum, heuvel; duram, water;
briva, brug; magus, veld; nenmétum, heiligdom;
rigum, gracht; ritum, wadden. Sedert de 4. eeuw
werden overigens de namen der afzonderlijke vol
aan hunne hoofdsteden gegeven, waaruit ge--ken
deeltehjk de tegenwoordige namen der steden out-
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Gallienus-- -roos,

staan zijn. -- 2) Gallia c i s a l p i n a benevens
trans- en cispadana, z. Italia, 5. kol.
GalliënuM, P. L i c i n i u s, zoon van keizer
Valerianus. Zijn leven valt in den tijd der zoogenaamde 30 tyrannen, onder welke het rijk door
aanvallen van naburige volken en binnenlandsche
onlusten hevig geschokt werd. Zijn vader benoemde hem in 253 tot caesar. Nadat gene door de
Perzen gevangen genomen was, besteeg hij in 259
den troon, zonder zich verder om de bevrijding
zijns vaders te bekommeren. Flij benoemde Odenatus tot caesar voor het Oosten, terwijl hij zelf
met herhaalde opstanden in de europesche en
africaansche provinciën te kampen had. Ook de
Gothen werden meermalen door hem geslagen.
Te Rome, waar hij een groot gedeelte van den
tijd zijner regering doorbragt, gaf hij zich al te
zeer aan een onmatige levenswijze over, bevorderde echter ook kunsten en wetenschappen, terwijl
hij over 't geheel groote bekwaamheden bezat.
Hij stierf in 't jaar 268 door de hand eens sluip moordenaars, terwijl hij Aureolus, die tegen hem
opgestaan was, in Milaan belegerde.
Gallinar a, 1) eiland in de ligustische zee,
ten Z. van Albium Ingaunum, over 't geheel onvruchtbaar, maar bekend door zijn overvloed van
hoenders (galli) en daarom door Varro en Columella vermeld. -- 2) G. Silva lag in Campa nië tusschen de mondingen van den Vulturnus en

Liternus (C1C. AD FAM. 9, 23. juv. 3, 307.).
Gallio, naam van twee rhetoren ten tijde der
keizers. L. Janus Gallio vriend van dery rhetor
Seneca, adopteerde diens oudsten zoon (den broeder
van den wijsgeer Seneca), welke van nu af Junius
Annaeus Gallio heette. Ook deze was een uitstekend rhetor en van een zachtaardig karakter, en
evenwel liet Nero hem ter dood brengen (TAC. ANN.
15, 73.).

Gallograeci, z. Galatia.

Ga11onia gene, een plebejisch geslacht. 1)
P. Gallonius, een tafelschuimer ten tijde van
Laelius, die zijn vermogen in kostbare en lekkere
smulpartijen verspilde, en daarover door Laelius
bespot wordt (cie. FIN. 2, 8, 24. HOR. SAT. 2, 2,
47.). — C. Gallonius, werd in 't jaar 49 v. C.
als aanhanger van Pompejus in Spanje tot bevelhebber van Gades benoemd, welke stad hij na de nederlaag van de partij .van Pompejus verlaten moest,
waarop hij de vlugt nam (CAES. B. C. 2, 18 en v.).
Gallus, 1) C. Cornelius Gallus, van Forum Julii in Gallië (Frejus) uit een nederig geslacht geboren, doch door de gunst van Augustus
tot de ridderlijke waardigheid verheven, en door
dezen, toen hij Aegypte tot provincie maakte, tot
eersten stadhouder (praefectus) daarvan verheven.

L. Pinarius Scarpus, den ongelukkigen afloop van
den slag bij Actium vernomen hebbende had de troepen, op wier ondersteuning Antonius gerekend had,
aan Gallus overgegeven, toen deze uit Africa tegen
hem optrok. De gelukkige uitslag van de onderneming tegen Paractonium, waar Antonius te vergeefs gehoopt had veiligheid te zullen vinden, en
de gevangenneming van Cleopatra verschaften hem
in 't jaar 30 die eervolle onderscheiding dat hij,
onafhanklijk van den senaat, alleen aan den princeps verantwoordlijk werd gesteld. Maar zijn geluk
duurde niet lang; de aanmatiging en gestrengheid
waarmede hij zich gedroeg, bragten hem te Rome in
verdenking, daarbij kwamen lasterlijke aantijgingen,
zoodat hij in 't jaar 26, 43 jaren oud, door zelf-

moord een einde aan zijn leven maakte. -- Hij is
vooreerst als redenaar niet zonder roem gebleven
(DONAT. VIT. VIRG. § 38.); ons zijn slechts twee
redevoeringen bekend, een in Pollionem (QUINCT.
1, 5, 8) en de andere in Alfenum Varurn (sERw.
IN VIRG. ECL. 9, 10.). Belangrijker is hij als dichter door vier boeken Elegiën, waarin hij eene ongelukkige liefde voor Lycoris bezingt in zamenhangende zangen, ongeveer op de wijze van de Cynthia
van Propertius. Hij is de oudste onder de romeinsche

elegiëndichters (OVID. TRIST. 4, 10, 51. AM. 3, 9, 61.),

daar Catullus en Calvus dat veld der poësie minder
bearbeid hebben. Daar hij grieksche modellen, inzonderheid Euphorion, navolgde, heeft zeker de
harde en stroeve stijl van zijn voorbeeld ook hem
het praedicaat durior doen geven, waarmede
Quinctilianus (10, 1, 93.) hem kenmerkt. Over
den aard en den inhoud van zijn dichtwerk kan
men eenige gissingen maken uit Virgilius, die hem
niet alleen in de zesde Ecloge gehuldigd, maar
ook de tiende aan hem opgedragen en hem eene
afdeeling der Georgica gewijd heeft. Ook andere

tijdgenooten, Propertius (2, 34, 91.) en Martialis
(8, 73, 61.) gewagen met lof van hem. Wij bezitten niets dan eenige aanhalingen bij Virgilius
en Propertius, benevens een brokstuk bij Vibius
Sequester. Parthenius wijdde hem zijne erotische
vertellingen Op het voetspoor van Vosz wil
Völker hem het gedicht Girls toeschrijven. — 2)
Gallus, z. Trebonianus. — 3) Gallus, een
westelijke bijrivier van den Sangarius in Bithynië,
die van Modra aan den voet van den Olympus in
noordoostelijke rigting voortstroomt, t. KadsjaSoe of Gatipo.
Gallus, de huishaan, was aan Mars geheiligd
wegens zijn strijdlust, zijne waakzaamheid, en
dewijl hij door kraaijen de overwinning verkondigt
(zoo als aan Themistocles de overwinning op de
Perzen, aan de Thebanen die op de Spartanen); verder was hij heilig aan Aesculapius, als ook aan de godin van den nacht en aan de laren, dewijl hij door zijne
waakzaamheid het huis beschermde. Van iemand,
die zich in zijn huis het meest deed gelden, was
het spreekwoord gebruiklijk : Gallus in sterquilinio suo plurlinurn potest. -- Te Pergamum, Rome
en elders werden hanen o,n te vechten gehouden.
' la, vesting op een bergrug, die veel
Gamá
overeenkomst had met den rug van een kameel,
aan den oostelijken oever van Genezareth in Palaestina gelegen, tegenover Tarichaea; zij werd door
Vespasianus veroverd (SUET. TIT. 4.).
I' a . A í a, maaltijd aan de phratores gegeven,
bij gelegenheid dat de vrouw in de phratrie van
den man werd opgenomen,
Gameliou, 7aµ1Xtwv, z. jaar, g r i e k s e h.
I'dµopot, z. 'swEi.opot.
1'cí l-° . Het doel des huwelijks bij de Grieken
was, wettige nakomelingschap te verkrijgen en op die
wijze een drieledigen pligt te vervullen, jegens de
goden, wien men dienaren moest nalaten (PLAT.
LEGG. 6, p. 773 E.), jegens den staat, wiens bestaan
men door het achterlaten van nakomelingen moest
verzekeren (in Sparta, waar het bijzondere persoonlijke leven zich geheel in den staat oploste,
was dit zelfs het eenige doel des huwelijks en
droeg de ongehuwde staat (iya..ía) zelfs eene
zekere atimie met zich, PLAT. LYC. 15.), en ein
jegens zijn eigen geslacht, van welks in--delijk
standhouding tevens de voortdurende vervulling
der pligten jegens afgestorvenen, zoo als (le ver-
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r 4uoc.
siering hunner graven, de uitoefening der familiesacra,
af hanklijk was. Volgens deze beschouwingen trad
de liefde, in den hedendaagschen zin, geheel op
den achtergrond en was over 't algemeen in het
grieksche huwelijk iets vreemds, zoodat dan ook
bij de keuze eener bruid slechts uiterlijke omstandigheden, als bruidschat, afkomst enz. in aanmerking kwamen. Daarom koos de vader dikwijls
voor den zoon, daar het op persoonlijke genegen
volstrekt niet aankwam, welke buitendien-heid
moeilijk kon geboren worden ten gevolge van
de afzondering waarin het vrouwelijke geslacht te
Athene b. v. leefde. — Het eerste vereischte voor
een wettig huwelijk was te Athene, waarmede
onze beschouwing zich hoofdzaaklijk zal bezig
houden, dat man en vrouw burger van afkomst
(da T6S en c6Tri) waren. De kinderen uit het huwelijk van een burger en een vreemde vrouw waren onwettig (vóaoc) en hadden na den dood des
vaders slechts aanspraak op een geschenk van
ten hoogste duizend drachmen (v6Dsca), zonder dat
zij daarom volgens de wetgeving van Solon van
het burgerregt waren uitgesloten. Deze uitsluiting
kwam eerst door Pericles tot stand, en werd,
daar de wet waarschijnlijk gedurende den pelo
oorlog niet toegepast werd, door-ponesich
Bene wet van Aristophon onder den archont Euelides hernieuwd. Bigamie was niet geoorloofd,
toch gebeurde het dat de man behalve zijne wettige vrouw (yct wr , bij Homerus xoupeóíi Xoxoy)
nog Bene bijzit (7taXAa)cí) had, Bene betrekking
die men reeds bij Homerus aantreft. Bloedverwantschap was geen hinderpaal; er wordt zelfs
van huwelijken tusschen half broeders en zusters
gewag gemaakt, hoewel deze niet zeer talrijk waren en bij de algemeene afkeuring niet in den
smaak vielen. Bij verdere graden van bloedverwantschap hield men het huwelijk tusschen aanverwanten zelfs voor wenschlijk, en was het in
sommige gevallen zelfs door de wet bevolen (z.
Volgens de wet moest het huwe
i 7t i x k rl p o y).
lijk door de verloving (& ' 'ói aca) worden voorafgegaan, waarbij de bruid door den vader, of wie
anders haar x►ipto; (broeder, bloedverwant en voogd)
was, plegtig aan den man verloofd werd (&xoúvac,
&yy►vav door den xúpco;, ¿xaoDrivae, &yyurjil j vac van
de bruid, yyvraa^Dac van de verloofden). Het
gemis dezer formaliteit beroofde de kinderen wel
niet van hunne staatsburgerlijke regten, doch sloot
hen uit van de phratrie des vaders en van het
erfregt, tenzij zij door behoorlijke adoptie door
den vader gewettigd waren. -- Bij de verloving
werd de bruidschat (rpoie, of pspvíj) bepaald; ontbrak deze, dan was dit wel geen wettig beletsel
des huwelijks, maar men hield dit toch voor on
gepast, en om zoo iets voor te komen, vereenigden gegoede burgers zich, om uit eigen vermogen
onbemiddelde burgeressen een bruidschat mede te
geven. Door een wet van Solon werd de grootte
van den bruidschat binnen een zekere grens bepaald, om het huwelijk niet tot een koopwaar te
maken (PLUT . SOL. 20.) ; later echter vinden wij
van zulk Bene beperking geene sporen meer. —
In den heldentijd heeft juist het tegenovergestelde
plaats, daar de man de vrouw door geschenken
(Fóva) verwerft, of eenigermate koopt (ARISTOT.
POLIT . 2, 8.). — Voor den bruiloftsdag, die meestal
in den winter viel, hadden verscheiden gebruiken
plaats. Aan de beschermgoden des huwelijks
(asol yccurl?,coc) werd een feestlijk offer (,a „po—

-

T,-AECa yáµwv of ;tpoycp.sta) gebragt, aan Zeus en
Hera, misschien ook aan Artemis, en vast ook
aan de aeo t &TXtúpcoc. Op den trouwdag namen
bruidegom en bruid een bad, waarvoor het water
uit Bene in elke stad daartoe aangewezen bron,
te Athene uit de Callirrhoë (&vvscxpouvo;), ge
werd. De waterdraagster (onzeker of ook-schept
waterdrager) voor het kouTpóv vuµcpcxóv heette
Xoutpopópos. — De bruid werd door den bruidegom zelven (vvµcpeoy) tegen den avond op een
wagen (&p' úµáj) afgehaald, waarop zij tusschen
den bruidegom en een naauwen bloedverwant, .
l

,tapdvuµcpos of irupóxo; (van öxrj µa wagen) zat.

In plaats van deze plegtige afhaling van huis
heerschte te Sparta de gewoonte, dat de bruidegom de bruid, natuurlijk met toestemming der
ouders, schaakte. -- Bij een tweede huwelijk van
den man had deze afhaling der bruid geen plaats,
maar zij werd door een bloedverwant of vriend
(vup.paywyO;) naar zijn huis gebragt. Voor den
trein van het paar, dat in feestgewaad, met kransen en zalven, de bruid ook met een sluijer, ver
gingen fakkeldragers. De moeder der-sierdwa,
bruid stak zelve de huwelijksfakkel aan. Under
het zingen van het huwelijkslied begeleid door
fluitspel, trok de trein naar het huis van den brui
dat met loof en kransen versierd was,-degom,
waar bij de aankomst lekkernijen (xTax►SßµaTa)
gestrooid werden. Daarop volgde het bruiloftsmaal ((yáµos, ao(vrl yaµcxr), waarbij gasten genoodigd en ook de vrouwen tegenwoordig waren.
Dit was daarom van belang, omdat het houden
daarvan, het ¿a rtaaac yáµous, in regten als bewijs
gold, dat de vrouw werklijk yai.ET was. Als
een voornaam bruiloftsgeregt worden de sesamkoeken (7gµµnTa of nXaxois yapax è lx all c L ov
nenotrl tivoy) vermeld. Na den maaltijd werd de
bruid gesluijerd naar de bruidskamer (HáXauos,
^taatác) gebragt, voor wier deur het epithalamium
gezongen werd. Na de bruiloft, of dit reeds den
volgenden dag (& raóAea) of eerst op den derden
geschiedde is twijfelachtig, werden door den man,
bloedverwanten en vrienden aan de vrouw geschenken (,vaxuXtnt d ptc , d7LTrlpca, omdat zij zich nu
ongesluijerd mogt vertoonen) gebragt. Ook de man
kreeg geschenken.

— Het verblijf der getrouwde

vrouw was het vrouwenvertrek (yvvacxwviTtç, z.
huis, g r i e k s e h, in het begin). De maaltijd was
gemeenschaplijk, behalve wanneer de man gasten
had. De bezigheid der vrouw bepaalde zich tot
het bestuur der huishouding, dat ten gevolge van
de afgezonderde levenswijze der atheensche meisjes dikwijls eerst in het huwelijk geleerd moest
worden, en tot de opvoeding der kinderen, van de
knapen tot den tijd dat zij onderwijs ontvingen,
van de meisjes totdat zij huwden (z. o p v o e d 1 n g,
g r i e k s e h e, B.). Zij had alzoo het opzigt over de
daaglijksche uitgaven, slaven, huishouding, keuken,
in aanzienlijke huizen werd zij door Bene raµfa
bijgestaan. Ook de geheele zorg voor de zieken
was haar opgedragen, zelfs de slaven niet uitgezonderd. Het spreekt van zelf dat in armoediger
huisgezinnen de vrouw voor vele dingen zelf
moest zorgen, die anders aan slaven werden opgedragen. -- De onderlinge, omgang der echtgenooten berustte meer op wederkeerige achting,
dan wel op liefde naar onze denkbeelden. De
man was de heer en het erkende hoofd des huizes, hoewel de gevallen niet zeldzaam waren, dat
persoonlijke eigenschappen of het aanzienlijk ten
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huwelijk gebragt vermogen aan de vrouw Bene adelaars (Holt. OD. 4, 4, 1. vino. AEN . 5, 244.
meerderheid boven den man gaven, weshalve OVID. MET . 10, 155.). Tot schadevergoeding voor
Plato zich sterk verklaart tegen het uitzet der zijn zoon gaf Zeus aan Tros een span godlijke
vrouwen (LEG(. 6. p. 774, C.: ÚßPt; U iiTTov
Yuvatsl xai ouXF(a T aitstvri xai uvsXsóhhPos Stec
XPrlµata Toi rjµaßt Y(YvotT' üv). In Sparta,
waar de man minder tot het huis behoorde, was
de toestand der vrouwen veel vrijer, en hare heer
huis algemeen erkend. Bij Plutarchus-schapijn
(LYC . 14.) zegt Bene vreemde tot Bene spartaansche vrouw: µó')c« Twv dvapwv ¿Í(7Ts ú uiç cd
Aáxatvat. — Met groote gestrengheid werd te
Athene op het bewaren der huwelijkstrouw door
de vrouwen acht gegeven, ofschoon overtredingen
van dezen aard te Athene veel menigvuldiger waren, dan te Sparta, waar echtbreuk in ouden tijd
een ongehoorde misdaad was. Te Athene had de
beleedigde man het regt, den echtbreker op staanden voet te dooden. De vrouw werd door atimie
gestraft, en insgelijks de man zoo hij zijne boel bij
zich hield. In dit geval was echtscheiding door de
wet bevolen ; maar buitendien had deze dikwijls
plaats en was, vooral voor den man, met weinig
moeilijkheden gepaard, z. ci ir o 7r F µ its t v.
Gandárae, I'avaapat, een indisch volk dat
zich ver over den Indus uitbreidde, met, name aan
de rivier Cophen (Kaboel) in het landschap Gandaritis (t. Gandara); zij behoorden tot de zevende
satrapie van het perzische rijk en trokken mede
tegen Hellas Op (HDT . 3, 91. 7, 66.). Zij zijn te
onderscheiden van de G a n d a r i d a e tusschen den
Acesines en Hydraotes, wier koning, een neef van
Porus, zegevierend aan Alexander weerstand bood

paarden (HOM. IL. 5, 266.), z. E u r y p y 1 u s 3. Sedert Pindarus (oL. 1, 44.) wordt de schoone schen
goden en bepaaldelijk van Zeus, des laat--kerd
sten geliefde. Daar hij als schenker Bene urne
draagt, vereenzelvigde men hem later met den daemon der Nijlbronnen, en sterrekundigen verplaatsten hem als waterman onder de sterren. De kunst
stelde hem voor als een tender aankomend jongeling,
met de phrygische muts, in gezelschap van Zeus
of den adelaar, of door den adelaar weggevoerd.
Garamantes, Tap µavíe , een volk van
Binnen- Africa, voornamelijk in de oase P h a z an i a (t. Fezzan), maar ook nog verder naar het
Z. aan beide zijden van de rivier Gir, en dus in
het land der tegenw. Tibbo's, een gedeelte van
Soedan en Bornoe tot aan Darfoer. -- Zij legden
zich toe deels op landbouw en veeteelt, deels op
handel (HDT. 4, 174, 183.). Hunne steden waren
G a r a m a (t. Dsjerme in Fezzan) en Gira aan
den Gir (misschien t. Kasjna). Door den togt
van Cornelius Balbus en den opstand van Tacfarinas kwamen de Romeinen in naauwere aanraking met de Garamanten (Liv . 29, 33. TAC. ANN.
3, 74. 4, 27 . HIST . 4, 50.).

Gargánus mons, 'ró I'apyavov ópos, t.
onder verschillende namen Monte Gargano, Calvo,
Origone enz., de in den vorm van een halfrond
in de adriatische zee uitloopende kust van Apulië,
tusschen den mond van den Frento en de stad
Sipontum, wel 300 stadiën in omvang, met eiken (PLUT. ALEX. 62.).
bosschen bezet (HOR OD. 2, 9, 7. E. 2, 1, 202.).
Gangaridae, FaYyapiaat, volk tusschen de In de nabijheid lag het matijnsche strand. Aan
monden van den Ganges en nog een weinig ver den voet van den berg Drium stond een gedenk
westwaarts met de hoofdstad Gange. Hoe--der
orakel van Calchas en een gedenktee--tekn
wel dikwijls met de Gandariden verward, moeten ken van Podalirius.
zij er toch wel van onderscheiden worden (CURT.
Gargaphia, bron bij Plataeae in Boeotië.
9, 2. JUSTIN . 12, 8.).
Gargareases FapyapsiS, een (mythisch)
Ganges, Fdy Vic, rivier, waardoor geheel volk in de buurt der Amazonen aan den CaucaIndië in Voor- en Achter -Indië verdeeld wordt sus. Om kinderen te verwekken, leefden zij 2
(India intra G. en extra G.), en die men maanden in het jaar te zamen, terwijl de knapen
voor den grootsten stroom der aarde hield, ont- naar de Gargarensers gezonden werden, bleven
springt op het emodisch gebergte, stroomt tot aan de meisjes bij de moeders.
de stad Ganges zuidwaarts, dan oostwaarts en
Gargarus, 'ró I'dp1apov of 'ra I'ápyapa, een
ontlast zich, na een groot aantal aanzienlijke ri- der beide hoofdkruinen van het Idagebergte in
vieren opgenomen te hebben, volgens Strabo en Troas (de andere heette Cotylus, Ross. IL. 8, 48.
Plinius in één, volgens Ptolemaeus in vijf (of 14, 292.) 4600 v. hoog. Eene stad G a r g a r a
zeven) monden in den naar hem genoemden Sinus lag aan de adramytische golf tusschen Assus en
Gangeticus. De 5 monden zijn van het W. naar Antandrus.
het 0.: ró Kdµßuaov at6p a (t. Hoegly), -ró µYa ar.
Gargettus, z. Attica, 8. kol.
(t. Roymongoel), Tó Kaµ^3 jotxov ar. (t. Moergatta)
Garum, een uit het bloed en de ingewanden
TOuB6ato ov (t. Hoeringotta), 'Awrti3ok71 ar. (t. van een zekeren zeevisch (scomber geheeten) geGanges). De ouden gaven hem Bene breedte van maakte saus, waarmede men de oesters bedroop,
80---100 stadiën, terwijl Diodorus (17, 93.) hem of die men ook als opwekkingsmiddel gebruikte,
ongeveer als tegenw. de caviaar (PLIN. 31, 7,
te regt 32 st. geeft (3 eng. ni.).
Garaus, ]Pdvos, was een der drie versterkte 43. flox. SAT. 2, 8, 46.).
plaatsen in Thracië aan de Propontis, welke de
Garumna, Garunna, ó rapouv^cc, t.
koning der Thraciërs, Seuthes, aan de uit Azië Garonne, hoofdstroom van Aquitanië, ontspringt
terugkeerende tien duizend Grieken liet overgeven op de Pyrenaeën, stroomt in een noordwestelijke
(NEN. AN. 7, 5, 8).
rigting, is 2000 stadiën lang bevaarbaar en verkrijgt bij Burdigala (Bordeaux) Bene breedte als
Ganyméda, z. Hebe.
Ganymédes, Favuµr^8r^s, zoon van Tros, van een meer, zoodat de ebbe en vloed er merkbroeder van Ilus en Assaracus, de schoonste der baar zijn. De voornaamste bijrivieren zijn, regts:
stervelingen, dien de goden naar den hemel roof- Tarnis, t. Tarn, met de Veronius (Aveyron),
den om daar eeuwig te leven en voor Zeus den Oltis, t. Lot, Duranius, t. Dordogne, Garan beker te vullen (noM. IL. 20, 231 en v.). Later t i5 n u s, t. Cllarante. Langs de Garumna, tusschen
naai men aan, dat Zeus hem geschaakt had, Of de Sibuzaten en Ausci woonden de G a r u m n i
door zijn adelaar df zelf in de gedaante eens ^ CAES. B. G. 3, 27.).
.
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Gastvriendscliap--Gellia bens.
Gastvrlendschap en gastregt, z.
zivoc.
Gaugamela, FaupVriXa, een oord in het
assyrische landschap .A t u r i a, waar de laatste
veldslag tusschen Darius en Alexander plaats
had (331), ook wel slag bij Arbela geheeten (ARR.
6, 11, 6. 3, 8. PLAT. ALEX. 31.).
Gaulus, z. M e l i t a.
Gaurus coons, Gaurani montes, een vulcanisch gebergte van Campanië,. tusschen Cumae en
Neapolis bij Puteoli, met uitgebrande in meeren
herschapen craters, voornamelijk het meer Av ern u s. Daar bevindt zich ook de dyo p' to
`Hcpaía rou, de Solfatara. De hellingen brengen de
edelste druiven voort.
Gausápe, linnen stof, hetwelk door Bene
bijzondere bewerking op de Bene zijde wollig was.
Onder de keizers maakte men ook gausape uit
wol. Men gebruikte deze stof tot vaagdoeken
(HOR. SAT. 2, 8, 11.), tafelkleeden (MART. 14, 138.),
kleederen, vooral voor de paean/a ( MART. 14,
145.) enz.
Gaza, I'c a, 1) stad in de perzische provincie Sogdiana (waarschijnlijk te zoeken bij de tegenwoordige woestijn Ghaz ), werd door de Macedoniërs geplunderd en hare inwoners vermoord
(ARR. 4, 2, 1 en 2.). - 2) Gaza of Gazaca, hoofd
medische landschap Atropatene en-stadvnhe
zomerresidentie der medische koningen aan het
meer Spauta, 450 rn. ten N. W. van Ecbatana. -3), Beroemde havenstad, volgens Strabo 7, volgens
Arrianus 20 stadiën van de zee verwijderd, zuidelijke grensvesting in het land der Philistijnen op
Bene hoogte gelegen, dikwijls in den bijbel genoemd . Na een beleg van 5 maanden veroverde
Alexander de G. de stad (ARR. 2, 26, 2 en v.
27, 6.), koning Alexander Jannaeus verwoestte
haar na een beleg van een jaar in 96 v. C., weder herbouwd, werd zij in 65 v. C. door de Joden vernield. Ook later is Gaza belangrijk gebleven, t. Ghazza.
Gê,.z. Gaea.
Gebed. Het gebed, een uitvloeisel van
het gevoel van menschlijke afhanklijkheid van de
goden en van de overtuiging hunner magt en
hulpvaardigheid, werd gerigt aan de afzonderlijke
goden in wier bijzondere magt of onder wier bij
bescherming men meende te staan of-zonder
aan de gezamenlijke goden te gelijk, deels om
in bepaalde gevallen hunne hulp in te roepen,
deels om voor ontvangen weldaden te danken, of
ook om in 't algemeen de menselilijke afhanklijkheid van den godlijken wil te erkennen. Een zekere waarborg voor verhooring was er niet, of
schoon men aan het gebed van zeer vrome lieden bij Grieken en Romeinen een buitengewone
kracht toeschreef; ook vond de heiden nooit dien
troost in het gebed die voor den Christen daarin
opwelt, uit de onuitputlijke bron der godlijke liefde
en genade; de Grieken en Romeinen putten hun
gevoel van afhanklijkheid voornaamlijk uit de
overtuiging van de magt der goden. Bij Homerus, waar meestal gebeden om een bijzondere
gunst in een bepaald geval voorkomen, heeft het
gebed een vasten, onveranderlijken vorm; na het
aanroepen der godheid volgt meestal het verzoek,
benevens de opgave eener reden van aanspraak
op verhooring, door zich op vroegere hulp als ook
op het brengen van rijke offergaven enz. te beroepen (Hole. IL. 1, 39, 451. 5, 115.). Voor het ge,
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bed reinigde men zich als zinnebeeld van inwendige reinheid (R OM. IL. 6, 266. OD. 2, 26.1. ovili.
FAST. 4, 778.), gedurende het uitspreken er van
hief men de handen naar boven. Wanneer men
tot de zeegoden bad,. dan strekte men gewoonlijk
de handen naar zee uit (HOM. iL. 1, 351., verg.
ook OD. 9, 5.26.), was het gebed gerigt tot een
onderaardsche godheid, dan hield men de handen
naar de aarde gebogen (HOM. IL. 9, 568.). In
den tempel wendde men zich naar het altaar en
het beeld der godheid, men omvatte het altaar en
knielde voor het beeld. De Romein omsluijerde
zich gewoonlijk bij het gebed. Grieken en Romeinen gaven aan hunne openbare, aangelegenheden door het gebed eene godsdienstige wijding,
zoo openden de Grieken met een gebed aan Zeus
hunne staatsvergaderingen, oorlogsondernemingen,
spelen, tooneelvertooningen enz. Hetzelfde deden
de Romeinen bij het begin hunner comitia, senaatsvergaderingen, volkstellingen. - Een bijzondere
soort van gebed was de v e r w e n s c h i n g of de
v 1 o e k, die of door een bijzonder persoon bij
grievende persoonlijke beleediging (Oedipus tegen
zijne zonen), of plegtig van staatswege door de
priesters over den misdadiger (Alcibiades) werd
uitgesproken, terwijl men van de goden, vooral
van de onderaardsche, onheil en rampen over hem
afsmeekte. Te Athene keerden de priesters zich
bij het uitspreken van den plegtigen vloek naar
het Westen en zwaaiden bloedroode sluijers door
de lucht. De Romeinen vervloekten plegtig Bene
stad, die veroverd moest worden, nadat zij vooraf
de goden er uit geroepen hadden.
Gedrosia, z. Gadrosia.
Gegariiia gens, een der oudste patricische
geslachten van Rome, waarschijnlijk afkomstig uit
Alba (LIV. 1, 30.). Met name komen voor : i) T.
Geganius Macerinus, consul in 492 v. C., en
zijn broeder 2) L. Geganius, die een in dat jaar
heerschende hongersnood, door het opkoopen van
graan te gemoet kwamen (Liv. 2, 34. DION. HAL.
7, 1.). -- 3) M. Geganius Macerinus, consul
in de jaren 447, 443, 437 v. C., overwon de
Volscen en werd in 435 tot censor verkozen,
welk ambt in 443 voor 't eerst was ingevoerd (LIV.
4, 22 en v. 9, 33.).
Gela, Ti FeXcL, stad op de Z. kust van Sicilië,
aan een gelijknamige rivier (t. Fiume di Terra
Nuovo), gemeenschaplijk gesticht door Antiphemus
uit Lindus op Rhodus en Entimus uit Creta, 690
v. C., en alzoo met dorische zeden en staatsinstellingen. De weldra tot magt gestegen stad werd
later door hare nog magtiger dochter Agrigentum
overschaduwd, en deelde met andere sicilische steden in het lot, om aan vreemde en inheemsche
tyrannen onderworpen te zijn; Gelo, Hiero, Thrasybulus waren geboortig van Gela. Ten tijde van
Strabo was de stad niet meer bewoond. Ten N.
van Gela lagen de vruchtbare g e 1 o Is e h e a k k e r s,
van daar had Gela ook den bijnaam „ het garst.
rijke", 7„uporDópo;, gekregen, waarschijnlijk van
Aeschylus die hier gestorven en begraven is.
Geldúba, versterkte plaats der Ubiërs in
Beneden-Germanië, digt aan den Rijn bij Novesium, t. Gelb beneden Keulen, het was het hoofd
legioen en zeker een der-kwartievnh10.
door Drusus aan den Rijn gebouwde kasteelen
(TAC. HIST. 4, 26, 32, 35, 58.).
Gellia gens, een samnitisch geslacht; hier
stamde 1) G e l l i u s S t a t i u s aanvoerder der-uit

388

Gellias- -celo.

Samniten in 305 V. C., hij werd door de Romeinen
gevangen genomen (LIV. 9, 44.). — 2) G e 11 i u s
E g n a t i u s, een der bekwaamste samnitische veldheeren, sneuvelde (295) in den slag bij Sentinum.
Later verhuisde dit geslacht naar Rome, waar
tijde van den tweeden punischen-schijnlkte
oorlog. Sedert worden nog genoemd 3) L. Gel1 i u s P o p l i c o l a omstreeks 120 v. C., consul in
72, waarschijnlijk proconsul van Achaja (cic.
LEGG. 1, 20.), naar het schijnt tegenstander van
den praetor Verres (cie. VERR. 1, 48.), nam met
roem deel aan den strijd tegen Spartacus, wiens
bevelhebber Erixus hij aan den Garganus versloeg
(FLUT. CRASS. 9.). Later leed hij van Spartacus
meermalen de nederlaag. In 't jaar 70 werd hij
censor (PLIIT. POMP. 22. GELL. 5, 6. VAL. MAX. 5,
9, 1.) en toonde als zoodanig groote gestrengheid.
In den zeerooversoorlog diende Gellius onder Pompejus als legaat. Hij achtte Cicero zeer hoog,
vooral om de ontdekking van de zamenzwering
van Catilina (cie. PIs. 3.). Van daar dat hij ook
later tot diens terugroeping uit de ballingschap
medewerkte. Meermalen wordt hij door Cicero
als uitstekend redenaar vermeld (BRUT. 47. AD
ATT. 12, 21.). — 4) Gellius Poplicola, vriend
van Clodius en daarom heftige tegenstander van
Cicero, sloeg reeds vroeg tot uitspatting en teugelloosheid over (cie. BEST. 51.). — 5) L. Gellius
Pop 1 i c o 1 a, zoon van Gellius Poplicola, werd
van een tegen hem ingestelde aanklagt, dat hij
zijn vader naar het leven zou gestaan hebben,
vrijgesproken, later bleek het dat de verdenking
niet geheel ongegrond kon geweest zijn, daar hij in
43 zoowel het leven van M. Brutus als dat van Cas
bedreigde. Op voorspraak van zijne moeder-siu
begenadigd, wierp hij zich in de armen van Antonius en werd zoo in 36 consul. Hij vocht aan
diens zijde in den slag bij Actium. -- 6) C n.
G e 11 i u s, schreef zeer uitvoerige annalen van de
stichting van Rome af en leefde ten tijde van
Coelius Antipater. — 7) A u 1 u s G e 11 i u s, vroeger
verkeerdelijk Agellius geheeten, een romeinsch
schrijver uit de 2. eeuw n. C. Naauwkeurige be
rigten over het jaar zijner geboorte en van zijn
overlijden, als ook over zijne familie bezitten wij
niet. Hij genoot in allen gevalle een zeer goede
opvoeding en reeds te Rome had hij zich onder
Sulpicius Apollinaris met taalkundige (4, 17. 7, 6.
13, 16.), onder T. Castricius (13, 20.) en Pronto
met redekunstige studiën bezig gehouden en mogt
daarenboven zich in den gemeenzamen omgang
met dezen gevierden leeraar in de redekunst ver
wijsbegeerte te beoefe--heugn(19,8.)Omd
nen ging hij naar Athene (19, 8.) waar hij het
onderwijs van den platonischen wijsgeer Calvisius
Taurus genoot (1, 26. 12, 5. 17, 8.), dikwijls ten
zijnen huize 'vertoefde en hem ook op kleine reizen vergezelde. Hij hoorde ook andere wijsgeeren,
zoo als Peregrinus Proteus (12, 11). Zelfs Heroes Atticus ontving hem met de meeste vriendschap (1, 2.). Na zijne terugkomst droegen de
praetors hem regterlijke functiën op (14, 2. 12,
13.), die hem evenwel niet verhinderden in het
voortzetten zijner geleerde studiën, en in het zoeken
van den omgang met uitstekende geleerden, zoo als
van den wijsgeer Favorinus. Een vrucht daarvan zijn
de nog bestaande Noctium Atticarum libri XX, waarvan alleen het achtste verloren is. Den vreemden
naam van het boek verklaart hij zelf daaruit, dat
hij het reeds te Attica, gedurende de lange win-

ternachten, begonnen was te schrijven. Het bevat
uittreksels uit allerlei schrijvers, grieksche zoowel
als romeinsche (vooral oudere), korte aanteekeningen uit gesprekken met geleerde tijdgenooten,
zoowel van taalkundigen als oudheid- en letterkundigen inhoúd. Daar hij zich overal als een
eerlijk en bescheiden man doet kennen en in het
gebruik zijner bronnen met naauwgezetheid te werk
gaat, heeft de inhoud van zijn werk voor ons hooge
waarde en biedt ons een rijke bron van kennis
aan. Zijn stijl bezit al de gebreken van dien tijd
en van de school der Frontoniani, waartoe hij behoort; hij is gekunsteld door het jagen naar ouder
vormen van nieuwerwetsche uit--wetschn
drukkingen, breedsprakig en overladen, en slechts
een verkeerde smaak kon hem prijzen als een vir
elegantissimi eloquii et multae ac f acundae scientiae
(AUGUST. CIVIT. DEI 9, 4.). De zeer bedorven tekst
heeft eerst thans in M. Hertz een kundig bearbeider gevonden.
Gelbas, I'EXXEaS, een rijk, aanzienlijk inwoner
van Agrigentum ten tijde van den hoogsten bloei
der stad, omstreeks de 5. eeuw V. C. Hij kan als
een echte type van een agrigentijnsch karakter
beschouwd worden. Hij besteedde op de belangelooste wijze zijn groot vermogen ter ondersteuning
zijner medeburgers, door open tafel te houden, arme
meisjes een uitzet te geven, den nood der armoede
te verzachten (VAL. MAX. 4, 8. DIOD. 13, 83.).
Ofschoon zwak en klein van ligchaam bezat hij
een helder verstand en voortreflijken geest. Toen
hij eens als gezant in de volksvergadering van
het stadje Centoripae optrad, en er een algemeen
gelach ontstond, zeide hij zeer bedaard, dat men
zich niet moest verwonderen, daar het bij de Agri•
gentijnen gewoonte was, om tot magtige steden
gezanten van groote gestalte, maar tot geringe steden kleine personen te zenden. Toen in 't jaar 406
v. C. bij het innemen der stad, de Carthagers zelfs
de tempels niet spaarden, stak hij den tempel van
Pallas zelf in brand en bewaarde zoo zich zelven
en het heiligdom voor beschimping en ontheiliging.
Gelo, J.' Xwv, uit Gela op Sicilië, zoon van
Dinomenes, die 4 zonen, Gelo, Hiero, Polyzelus
en Thrasybulus naliet. De eerste was bevelhebher der ruiterij onder den tyran Hippocrates, die
reeds de naburige steden onderworpen had, en na
wiens dood hij eerst de regering waarnam voor
zijne zonen, doch later zich zelf die aanmatigde.
Toen te Syracuse de öµotot (de rijken) door het
volk en de slaven verdreven, naar Casmena gevlugt waren, voerde hij ze terug en Syracuse gaf
zich aan hem over, waarheen hij nu den zetel der
regering (485 en 484) verplaatste, terwijl hij Gela aan
zijn broeder Hiero overliet. Zijne magt die hij over
het grootste gedeelte van Sicilië had uitgebreid,
bevestigde hij door een huwelijk met de dochter
van Thero, van Agrigentum; hij vergrootte de stad
Syracuse, door al de inwoners van Camarina, die
van Gela en die van het veroverde Megara gedeeltelijk daarheen over te brengen. De door Xerxes bedreigde Grieken verzochten hem om hulp;
daar zij hem echter het opperbevel niet wilden
afstaan, weigerde hij en was zelfs bereid om zich
aan de Perzen, zoo deze mogten overwinnen, te
onderwerpen (HDT. 7, 157-163.). Terzelfder tijd
werden de Carthagers door Anaxilaus, schoonzoon
van den door Thero verdreven Therillus van Hi
mera, te hulp geroepen. Met groote magt vielen
zij onder Il amilcar Sicilië aan, doch werden voor.

Geloni— Gemma.
namelijk door het kri gsbeleid van Gelo bij Himera
te land en ter zee geheel verslagen (HDT. 7, 165,
166.). Later vertelden de Siciliërs dat deze slag
op denzelfden dag geleverd was als die van Salamis. Insgelijks is het een verzinsel van lateren, die
de sicilische coloniën willen verontschuldigen, dat
zij het moederland niet geholpen hadden, en die
gaarne hunne beschaving en menschlievendheid ver
dat de Carthagers door de Perzen opge--hefn,
ruid, Sicilië aangrepen, en dat de vrede gemaakt
werd onder voorwaarde dat de Carthagers zich in
't vervolg van menschenoffers zouden onthouden
(DIOD. 11, 20.). Na de overwinning verwierf Gelo
zich door zijne zachtaardigheid bij boudgenooten
en overwonnenen even zeer grooten roem, als redder
en weldoener werd hij geprezen en op eenparig ver
koning uitgeroepen (DIOD. 11, 26, 27.).-langeto
liet eiland bloeide onder de zegeningen van vrede
en orde. Weinige jaren later in 478 stierf hij en
werd als heros vereerd. Hiero volgde hem op.
Gelóni, Fekwvol, sarmatische volkstam aan
den Borysthenes, verwant met de Budinen (HDT. 4,
108.), met de stad Gelonus, zij hadden de gewoonte
zich te tatoueren, van daar picti Geloni bij Virgilius (G. 2, 115. 3, 461.); Horatius (OD. 2, 9,
2 3. 2, 20, 19.) geeft door hun naam te kennen
wat ver afgelegen en wat ruw is (3, 4, 35.); zij
woonden omstreeks in de tegenw. Ucraine.
FzXw ro;totós, z. maaltijden der Grieken,
2. kol.
Gemelli Bolles, bergketen in Sicilië, die
uit het midden van het eiland (bij de bronnen
van de naar het N. stroomende Himera, t. S. Lionardo) in een Z. W. rigting in de omstreken der
Thermaß Selinuntae tot aan zee voortliep.
Geminii, waarschijnlijk even als zoo vele andere familiën, uit Tusculum afkomstig. 1) Gem in i u s M e t t i u s, latijnsch magister equitum in den
oorlog tegen Rome, 340 v. C., hield een tweegevecht met Manlius, zoon van den romeinschen
consul. — 2) Geminius, aanhanger van P om
vermoordde M. Brutus, den vriend van Le--pejus,
pidus. -- 3) Geminius bekend door dat hij
zijnen vriend M. Antonius de nadeelen die voor
hem uit zijne verbinding met Cleopatra moesten
voortvloeijen, openlijk onder het oog bragt 31 v.
C. (FLUT. ANT. 59.). - 4) Geminius Varus,
een declamator onder de regering van Augustus. -- 5) C. Geminius Rufus, medelid van
den romeinschen senaat, werd door Tiberius van
hoog verraad beschuldigd en ter dood veroordeeld.
Wel zocht hij zich te redden, door den keizer
een gedeelte van zijn vermogen te vermaken, doch
toen dit niet gelukte, maakte hij zelf een einde
aan zijn leven (TAC. ANN. 6, 14.).
Gemma, gr. X Wos, een kunstig gesneden
edelgesteente van groote waarde. Reeds in de
hoogste oudheid hield men zich met de kunst bezig zulke edele steenen te polijsten en te graveren.;
van Indië en Aegypte kwam zij naar Voor-Azië
en Griekenland. Doch hier werd zij al meer vol
bij de beperkte strekking die zij uit ha--makten
ren aard heeft, bijna tot de hoogste trap van vol
gesneden steenen moesten-komenhidgbrat.D
bij de ouden de plaats vervangen van koperen gegraveerde platen, van zegelringen en houtsneeplaten. Men was gewoon de schoonste en die de
meeste verscheidenheid van kleuren hadden, doch
minder hard waren te nemen, vooral den agaat,
amethyst, kornalijn, jaspis en onyx, minder den
,
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smaragd (berylius of smaragdus, scythicus), saffier (hyacinthus), topaas (cln ysolithus), het minst
den diamant (adamas) en robijn (carbunculus).
De bewerking zoo als zij ons door de ouden beschreven wordt (PLIN. 37, 4, 15, 76.) verschilt
weinig van de onze. Nadat namelijk de slijper
(politor) den steen bewerkt had, nam de steensnijder (calptor of sculptor, cavarius) hem onder
handen en bearbeidde hem met ijzeren, met naxisch
zand en olie bestreken instrumenten, nu eens met
ronde, dan met spitse en boorvormige, soms echter
ook met een in ijzer gevatte diamanten punt. Het
is onzeker of de kunstenaar zich daarbij van ver
bediende. Het meest werden die-grotlazen
steenen in ringen gedragen. In dit geval leverde
de steensnijder ze aan den goudsmid (aurifex of
annularius), die ze dan zette. De figuren werden
er of diep ingesneden (gemmae insculptae, intaglio's) of op de oppervlakte verheven (exsculptae,
cameo's), hetzij alleen of vereenigd, achter of naast
elkander (capita jugata) of naar elkaar toe
(adversa), of van elkaar afgewend (aversa). De
eerste werden vooral als zegelringen, de laatste tot
sieraad gebruikt. De ring heette fax óAco;, annulus, het ingesneden beeld (waarnaast gewoonlijk
nog den naam van den eigenaar stond) ßcppay(;,
appa1í&cov, de kunstenaars die ze bearbeidden
óuxtuXtoyXú pot, scalptores annuloruna, annularii. Nadat Sulla, Lucullus, Pompejus en a. verzamelingen
van fraai gesneden steenen (ñxxTuXtoarjxat) uit
Griekenland en Klein-Azië naar Rome gebragt
hadden, ontwaakte ook hier de liefhebberij daar
zelf,-vor,enSula'stifzcr,Pompejus
Caesar en a. legden zulke verzamelingen aan, zon
dat Rome evenwel ooit uitstekende kunstenaars-der
in dat vak voortbragt. Insgelijks ging ook, toen
deze kunst van het hof der Ptolemaeussen naar
dat van Augustus verhuisde, voor wien Dioscurides
werkte, veel van de zuiverheid en schoonheid van
haren stijl verloren en nam daarvoor een eigen
stempel aan. Van alle ge--ardigenomsch
denkteekenen der kunst zijn van deze soort de
talrijkste tot ons gekomen ; zij begonnen echter eerst zich te vermenigvuldigen, toen de
grootsche en krachtige kunststijl begon te ver
Ook in dit opzigt hebben de gesneden-flauwen.
steenen veel overeenkomst met de epigrammen der
grieksche anthologie, en beiden kunnen dienen omn
elkaar wederkeerig op te helderen. De eerste erkende meester in het steensnijden was Pyrgoteles,
wien alleen het vergund was om Alexanders
beeldtenis in steen te snijden; doch het toppunt
der kunst werd bereikt in den cameo Gonzaga,
thans in het bezit van den keizer van Rusland,
het borstbeeld vertoonende van Ptolemaeus Philadelphus en zijne vrouw en zuster Arsinoë. Deze
onyx van Benen ons onbekenden kunstenaar is
het schoonste, fijnste en smaakvolste voorwerp wat
in deze soort tot ons is gekomen, waartegen een
fraaije Weener cameo, hetzelfde onderwerp bevattende, zich slechts als eene zwakke navolging
voordoet. Een ander voortreflijk kunstgewrocht is
een sardonyx uit den eersten tijd der keizers, die,
door de tempelieren naar Europa gebragt, in
Frankrijk te zoek raakte, doch op het einde der
16. eeuw door keizer Rudolf II. voor 12000 dukaten gekocht werd, en zich sedert in de verzameling van oudheden te Weenen bevindt. Minder
schoon en kostbaar is een tiberiaansche agaat te
Parijs (met 25 figuren, voorstellende de familie

390

Gemoniae—Gens.

van Augustus en de door hem overwonnen vol
dien graaf Boudewijn van Vlaanderen uit de-ken),
byzantijnsche keizerlijke schatkamer aan den heiligen Lodewijk vereerde. Deze beiden zijn echter
van al cie ons bekende gesneden steenen de grootste. Een agaatonyx, vroeger in het hertoglijk
museum te Brunswijk, 12 figuren in 3 velden bevattende, heeft waarschijnlijk betrekking op de
mysteriën van Dionysus en Demeter. Een steen
van Michel Angelo met een landlijk tooneel (een
wijnoogst) kan moeilijk tot de oudheid gerekend
worden. Ook had men gemmae asir ferae met de
sterrebeelden van den geboortedag, die men als
amuletten om den hals droeg.
Gemoniae, z. Roma, 6. kol.
Genabum (Cenabum), t. Orleans, hoofdstad
der Carnuten aan den Liger in Gallia Lugdunensis,
eene drukke handelstad, die door Julius Caesar
verwoest werd (CAES. B. G. 7, 3, 11. 8, 5.). Later
heette het civitas Aureliani.
Genauni, raetische volkstam aan den reg ter oever van den Etsch, tusschen de Venosten,
Triumpiliners en Euganeërs. Zij doodden alle
manlijke gevangenen, zelfs de ongeboren vrucht,
zoo zij die voor manlijk hielden, van daar bij
Horatius (oD. 4, 14, 10.) implaciduni genus. Zij
werden met de Breuniërs door Drusus overwonnen
(n oR. t. a p. PLIN. 3, 29.).

I9vr1, z. attische phylen, onder yUU ri.
l' e n g a a ook Nsµißsta, in ruimeren zin dagen
gewijd aan de nagedachtenis van afgestorvenen,
in engeren zin een algemeen lijkfeest te Athene,
op den 5. dag van Boëdromion ter eere van de
overledenen gevierd.
Genesta, Genista, brem of bremstruik, een
in Italië menigvuldig groeijend heestergewas, dat wegens 'de taai- en buigzaamheid zijner twijgen gebruikt werd tot het opbinden van den wijnstok.
Volgens Plinius werd uit de gele bloemen er van
een verwstof getrokken, ook werden ze tot kransen
gebruikt en waren door de bijën zeer gezocht.
Genetbliaci, z. Chaldaei.
1'svXLoQ rl i pa en 'r oc y vF}Xta heette de

geboortedag en de jaarlijksche viering er van gedurende het leven van den persoon; de gedachte nis aan dien dag na diens overlijden heette 'a}Xtot zijn de beschermgoden der
v„aLx. De 4soi 'e 4
geboorte, waarschijnlijk Zeus, Hera, Artemis.

Genétrix, z. Venus onder Aphrodite.
Genéva, t. Genève, stad bij den uitloop van den
Rhodanus uit den Lacus Leinanus aan den weg
van Vienna naar Aventicum. Hier lag een brug
over de rivier (CAES. B. O. 1, 6.).
Genius, van geno=gigno, bij de Romeinen
eigenlijk de god van de levenvoortbrengende kracht.
Ieder mensch heeft zijnen genius, die hem als zijn
betere ik, als het ware als de zamenvatting van
zijnen hoogeren geestelijken aanleg, van de geboorte tot aan het graf beschermend vergezelt en
dikwijls op zijn levenspad invloed uitoefent. Daar
vereerde men vooral op geboortedagen, den-om
bruiloftsdag en bij andere belangrijke tijdstippen
in het leven zijnen genius met offeranden van wie
wijn en bloemen en gaf zich ter zijner eere-rok,
aan een vrolijk levensgenot over. Want het is de
wil van den genius, dat men het door hem geschonken leven vrolijk geniete en door een wijs
gebruik verlenge; zich het leven te veraangenamen

is dus, ten genoegen van zijn genius leven, het te
vergallen is den genius beleedigen (HOR . EP. 2, 1,

144. 2, 2, 189.). Na den dood blijft de genius op
aarde en vertoeft gaarne bij het graf zijns bescher melings. De genius is inzonderheid de goede
geest der menschen; doch even als de Griek een
xazoowj-twv naast den dyulouiwv stelde, zoo geloofde de Romein ook aan booze geesten (het
spook van Brutus). De geleigeesten der vrouwen
heetten Junones. Even als de afzonderlijke mensch
zijn genius had, zoo ook elke familie en ieder genootschap, steden en staten ( Genius publicus, G. populi
.Roniani, LIV. 21, 62.). Ook waren er zulke geesten van afzonderlijke streken en plaatsen (genii
locoi-um), van baden, theaters enz. Die van plaatsen stelde men zich gewoonlijk voor als slangen,
die van aangeboden vruchten eten (vino . AEN . 5,
84 en v.); de genius van den mensch daarentegen
werd afgebeeld als een jongeling in de toga met
omslaijerd hoofd, met een schaal en een horen
van overvloed. Men vereenzelvigde den Genius
met den griekschen Daemon.
Gennesara, r1 Xíµvrl Tsvvr^anpirt , de bij de
grieksche en romeinsche schrijvers gebruiklijke
naam voor het meer Tiberias of van Galilaea, in
het 0. V. Kinnereth geheeten, waar de Jordaan
door heenstroomt.
Gens is eene vereeniging die meestal op ge
afkomst berustte, hoewel onder -menschapv
verwantschap geen in regten noodzaaklijk-linge
vereischte der gentilitas was; zoo als ook uit Cícero (Tot'. 6.) blijkt. Evenwel heeft bij de meeste
geslachten oorspronklijk verwantschap plaats gehad, al kon men die na verloop van eeuwen ook
niet meer aanwijzen, en al mogen ook eenige familiën zonder verwantschap in bestaande gentes
zijn opgenomen. Over 't algemeen zijn de familiën onderdeelen der gentes, hoewel het woord faniilia wel eens minder naauwkeurig voor gens gebruikt wordt. In elke gens moet men onderscheiden de zuivere, volbloed gentilen, en de toegevoegde
gentilen, vrijgelatenen en clienten, die wel den
doch geene andere regten
er van hebben, dan de bescherming der gens en
der familie, aan welke zij toebehooren (cxc . DE OR . 1.

naam der gens voeren,

39.). De oudste gentes konden slechts patricisch
wezen, daar patriciërs de eenige volkomen burgers
waren, etn waarschijnlijk was er een gesloten getal
gentes in de 3 oorspronklijke tribus der Ramnes,
Tities, Luceres. De laatsten heetten gentes minores in
tegenstelling der Ramnes en Tities als majores. In
de plaats der uitgestorven gentes werden onder de
koningen en ook later meermalen nieuwe opgenomen, doch dit gebeurde al minder en minder, zoodat het getal der oorspror_klijke patricische gentes
eindelijk zeer beperkt werd, z. p a t r i c i i. Sedert
Servius Tullius ontstonden er ook plebejische gen tes, die de regten der gentilitas slechts onder elkander uitoefenden doch geen deel hadden aan de
curiën, auspiciën enz. Meermalen waren in dezelfde gens patricische en plebejische familiae, b.
v. in de gens (Jlaudia, Cornelia, Junia en a. Dit
had plaats, wanneer een plebejische familie patri
werd, terwijl de overige familiën van dezelfde-cish
yens plebejers . bleven, of wanneer een patriciër
door adoptie of door ongelijk huwelijk (vóór de lex
Canuleja) tot de plebejers overging, of wanneer
nieuwe burgers den naam ontvingen van hem, die
hun het burgerregt bezorgd had, b. v. de Cornelii
van Sulla.---De regten der gentilen. l) Regten der enkele personen op de gens. Hiertoe behoort aanspraak op bescherming, ondersteuning en
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bijstand in eiken nood en elke verlegenheid, b. v.
bij geregtlijke aanklagt, bij gevangenschap, bij
onmondigheid (z. tu tela). Ook heeft ieder regt
van aanspraak op het gemeenschaplijk eigendom
der gens, zoo als liet sepulcrum, waarin al de leden
der yens begraven werden, en op de gemeenschap
hetwelk echter even goed als Bene-lijkesacr,
verpligting kon beschouwd worden. --- 2) Regten
der gens op de enkele personen. In het belang
der gens waren de afzonderlijke leden aan eenige
beperkingen onderworpen. Zoo was b. v. de gens
tegen het gevaar beveiligd van liet vermogen van
een harer leden te verliezen, en daarom kon geen
testament, Beene arrogatie plaats hebben zonder
toestemming der gentes, z. a d o p t i o. Insgelijks
hadden de gentilen het erfregt van het vermogen
van een overleden lid, dat zonder testament en
zonder sei en agnati nagelaten te hebben gestorven was. Uit de zorg voor de instandhouding van
het vermogen der gentilen vloeit ook voort de
cura furiosi en prodigi, zoo er geen agnaten bestonden, z. tut c l a. Eindelijk dient nog opgemerkt, dat ieder lid persoonlijk gebonden was aan
de besluiten (decreta) der gezamenlijke yens. Zoo
b. v. verbood de gens Manila den voornaam. M.,
de gens Claudia den voornaam L. te voeren. —
3) Betrekkingen tusschen de yens en den staat (bestaan slechts voor patricische geslachten). 1.)e
staat bestond bij zijne grondvesting slechts uit
yentes, en alleen zij hadden burgerregten (b. v.
stemregt in de comitia), die tot een gens behoor
hield deze uitsluiting-den.MtSrviusTl
ten gevolge van afkomst en geslachtsgemeenschap
op, daar er een andere grondslag werd aangenomen voor de ontwikkeling van het burgerlijk leven
en den krijgsmansgeest der Romeinen, namelijk de
census. De voortdurende voorregten der patricisehe geslachten bepaalden zich nu tot de sacra,
zoowel met betrekking tot de auspiciën als tot
eenige priesterlijke waardigheden, die slechts voor
patriciërs toeganklijk waren. Wat de sacra der
gentes betreft moet men opmerken dat sommige
slechts sacra prívata waren, terwijl andere onder
de publica moeten gerekend worden, namelijk dc
zoodanigen welke de staat aan de verzorging van
zekere geslachten erflijk had opgedragen. Zulke J
sacra waren die der gens Aurelia, Julia, Finaría,
Fabia enz. Onder de keizers ging de beteekenis
der oude gentes geheel verloren, en het begrip
wordt meer en meer met familia vereenzelvigd.
Gentiús, bij de Grieken FÉvatoS, koning van
Illyrië (uit den stam der Labeaten) en bondgenoot
van den macedonischen koning Perseus tegen de
Romeinen. Zeer jong kwam hij aan de regering,
onderscheidde zich echter door woestheid en dronkenschap, zooals dit bleek in het vermoorden van
zijnen broeder Plator of Pleuratus en in de verdrukking zijner onderdanen. Door zijne zeerooverijen en zijn verbond met Perseus had hij de opmerkzaamheid der Romeinen tot zich getrokken,
reeds in de jaren 180 en 172 v. C., toen gezanten van Issa zijne plannen aan de Romeinen bekend maakten, die nu met cene vloot van 8 sehepen en cene legerafdeeling van 4000 man voet
naburige volken van Illyrië zochten te-volkde
beschermen (LIV. 40, 42. 4, 26. 43, 9.). Het
verbond tusschen de beide koningen kwam eerst
in 168 behoorlijk tot stand, waarop Gentius 2 romeinsche gezanten, M. Perperna en Li Petilius,
op aansporing van Perseus, gevangen nam. Op

391

raad van den macedonisehen gezant Pantauchus
deed hij nu een aanval op de stad Bassania, die
met de Romeinen verbonden was, en liet door
zijne zeesoldaten het gebied van Dyrrhachium en
Apollonia verwoesten. De romeinsche praetor L.
Anicius overwon zonder veel moeite de illyrische
vloot en snelde toen met zijne landmagt de benarde
stad Bassania te hulp. Gentius vlugtte naar zijn
hoofdstad Scodra, doch moest zich, nadat zijn leger verslagen was, aan den overwinnaar op genade overgeven, die hem met zijne familie naar
Rome zond. Anicius had. den oorlog in 30 dagen
ten einde gebragt (Liv. 44, 30-32.) en hield in
liet volgende jaar een zegepraal, die door de gevangenen werd opgeluisterd. Gentius werd daarop
naar Spoletium in bewaring gezonden. Illyrië
werd door een senaatsbesluit vrij verklaard, maar
evenwel tot romeinsche provincie gemaakt (LIV.
45, 26, 43.).
Genua, isvoju. t. Genua, belangrijke handelstad der Liguriërs aan de ligurische golf, wes
Romeinen zich reeds voor het begin van-halved
den 2. punischen oorlog er van meester maakten.
In dien oorlog veroverde en verwoestte haar de
Carthager Mago (LIV. 21, 32. 28, 46.), later bouwden de Romeinen haar weer op (LIV. 30, 1.).
Genucia gens, een patricisch en plebejisch
geslacht, een der oudste romeinsche genies. 1)
T. Genucius, in 't jaar 476 v. C. volkstribuun,
voorsteller eener akkerwet. --- Dit was ook 2) C n.
Genucius volkstribuun in 473, doch hij werd door
sluipmoord omgebragt (LIV. 2, 54.). -- Een andere 3) T. Genucius Augurinus was consul
in 451 v. C., insgelijks 4) M. Genucius Augur.
consul in 445, tegenstander der voorstellen van
Canulejus (Liv. 4, 2 en v.). — Zijn broeder 5)
T. Genucius, misschien met cene plebejische
vrouw gehuwd, stelde de benoeming voor van 6
krijgstribunen met magt van consul in plaats van
de tot nu toe gebruiklijke consuls, waarvan 3
patriciërs en 3 plebejers zouden zijn, om het wetsvoorstel van Canulejus krachteloos te maken. —
6) Cn. Genucius Augurinus, zoon van M.
Genucius Augur. krijgstribuun in 399 v. C. sneuvelde in den oorlog tegen de Falisci (LIV. 5,
is.) -- 7) L. Genucius Aventinensis, klein
vorige, een plebejer, consul in 't jaar-zonvade
365, voor de tweede maal in 362, verloor het leven tegen de Hernicers, die hem in een hinderlaag lokten (LIV. 7, 6.). -- 8) L. Genucius,
voerde als volkstribuun (342) een wet in tegen
woeker (Liv. 7, 42.). — 9) C. Genucius, een
der eerste augurs uit de plebejers, 300 v. C. (Liv. 10,
9.). -- 10) C. Genucius Clepsina, plebejisch
consul in 276 v. C. en nogmaals in 270. — 11)
L. Genucius Clepsina, consul in 271, na de
verovering van Rhegium strafte hij het daar lig
legioen wegens muiterij (VAL.-gendcampish
MAX. 2, 7, 15. POL. 1, 7.). — 12) Genucius, volks
werd door de Falisci beleedigd,-tribuún241v.C,
weshalve men hun den oorlog aandeed. Misschien
is hij dezelfde als de praetor Genucius C i p p us,
wien eens na de terugkomst uit den slag horens
uit het voorhoofd groeiden (OVID. MET. 15,
564-620 ); na het antwoord van liet orakel, dat
hij koning zou worden, zoodra hij naar Rome
terug keerde, begaf hij zich levenslang in ballingschap. (Verg. VAL. MAX, 5, 6, 3.). -- 13) M.
Gen u e i u s, sneuvelde als krijgstribuun in 't jaar
193 v, C. tegen de bojische Galliërs LIV. 35, 5.).
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Genü us, rivier van Illyrië, die 3 geogr.
mijlen ten Z. van Dyrrhachium in zee valt. Daar
leverde Caesar een gelukkig ruitergevecht tegen
de benden van Pompejus (CAES. B. C. 2, 7 5. LIP.
44, 30.).

Geographiia, yswypayla van ygi, yî en
YP hEEv, beteekent bij Grieken en Romeinen gewoonlijk, wat wij aardrijksbeschrijving noemen, doch
wordt door de eersten ook gebruikt in de beteekenis van een landafschetsing, een landkaart, anders
7tíva Yswypa(ptzo;, lat. tabula, geheeten. De ontwikkeling der geographie als wetenschap, hebben de
ouden niet tot stand gebragt, wel heeft zich hunne
aardrijkskundige kennis in den loop der tijden lang
uitgebreid, en wij onderscheiden dien-zamerhnd
ten gevolge in de geschiedenis der oude geographic 4 perioden: 1) de mythische geographie
van de oudste tijden tot op Herodotus (444 v.
C. 2) de historische geographie tot op Eratosthe
nes (276 v. C.); 3) de systematische geographie
tot op Ptolemaeus (140 n. C.); 4) de mathematisehe geographie (476 n. C.). -- Eerste periode.
De oudste s c h r i f t l ij k e geographische herigten
vinden wij bij de Hebraeën, waar de vier hoofdstroomen vermeld worden, de Pison, Gihon, Hidekel en Phrat. De aarde was bij hen een ronde
door de zee bespoelde schijf, in wier midden Jeruzalem lag. Het meeste hebben de Hebraeërs
ontleend aan de Phoeniciërs, die door hunne
handelstogten de stof der landkunde althans
vermeerderden. Bij de Grieken gaven de dichters de eerste aanwijzingen en onder hen Homerus (omstreeks 900). Volgens hem vloeit de
stroom Oceanus om de schijf der aarde, in het
W. stroomt hij door een straat in de zee (on. 12,
1.) in het 0. ligt de vijver der zon (OD. 3, 1.).
Hellas ligt in het midden der schijf en bepaaldelijk
de Olympus als zetel der* goden. Boven de aarde
verheft zich als een koepel het koperen hemel-

g o r a s (omstreeks 548), Anaxagoras, Heraclitus,
Democritus gaven zich slechts moeite om over de
gedaante en de natuur der aarde inlichting te geven; Pythagoras vormde het eerst het denkbeeld van een aardbol. De zoogenaamde logo
g r a p h e n of de oudste geschiedschrijvers voor
Herodotns, inzonderheid H e c at a e u s (549-486)
en Hellanicus (496-411) namen in hunne werken, b. v. Bene yrjs ,repio^os van den eerste, de in
de aardrijkskunde gemaakte ontdekkingen en daar
verkregen juistere kennis op. De landen-dor
rondom de middellandsche zee, vooral Iberië of
Spanje, en Italië, de Pontus en zijne aangrenzende
landen zijn hun reeds naauwkeuriger bekend.
Hunne kennis strekt zich in het W. uit tot aan
de zuilen van Hercules, in het N. tot aan het
thracisch gebergte, den Pontus en den Caucasus,
in het 0. tot aan de grenzen van het perzische
rijk. In het Z. kennen zij maar weinig. -- Ein
breidden o n t d e k k i n g s reizen de aardrijks--delijk
kunde aanmerklijk uit. Op bevel van den aegyptischen koning N e c h o zouden Phoeniciërs in 610
Africa omzeild hebben (?) ; S c y 1 a x van Caryanda
maakte in 509 op bevel van i)arius Hystaspis
Bene ontdekkingsreis in Azië, waardoor men den
Indus en de kusten van den mond van den Indus
tot aan de arabische golf naauwkeuriger leerde
kennen. Omstreeks het jaar 500 voer de Carthager Hann o langs de westkust van Africa tot aan
het eiland Cerne en stichtte daar eoloniën, terwijl
in denzelfden tijd zijn landsman H i m i l c o in het
N. de britsche eilanden ontdekte. — Tweede
periode. Herodotus (484--408) doorreisde
zelf een groot gedeelte der toen bekende wereld,
en deelde de uitkomst zijner naauwkeurige onderzoekingen in zijne geschiedboeken mede. De
ovaalronde aardschijf verdeelt hij in 2 groote helften, waarvan de Bene noordelijke Europa en NoordAzië boven den Phasis en de caspische Zee, de
andere zuidelijke het overige gedeelte van Azië

gewelf dat in het W. op den Atlas rust, terwijl
een dergelijk gewelf onder de aarde den Tar- en Libye (hetwelk slechts een deel van Azië is)
tarus bevat. Van de hemelstreken noemt Ho- bevat. Herodotus kent ook de caspische zee reeds
merus slechts het Oosten (7cp T' i ,tóv als binnenzee. De arts C t e s i a s (400) nam in
'rz) en het Westen (;ßpó; Cócpov), de dag- en zijne (verloren) geschriften, vele nieuwe, hoewel ten
nachtzijde (OD. 13, 240. IL. 12, 239.). Hij kent deele fabelachtige berigten op over het Oosten,
slechts Hellas en Klein -Azië wat naauwkeuriger, vooral over de zeden en gebruiken en den aard
buitendien noemt hij nog Thracië met de Hippo- dier volken; X e n o p h o n (444-355) heeft uit eigen
molgen en Abiërs, Phoenicië in het O. en het aanschouwing geput en geeft meer naauwkeurige
land der Erembers, Aethiopen en Arimers, iets berigten over de landen van den Euphraat en den

Tigris en over Klein-Azië; voor Griekenland bevat vervolgens het werk van Thucydides (471--400)
rijke bijdragen. Buitendien droegen Ephorus, Theopompus en vooral E u d o x u s (omstreeks 360) veel
bij tot bevordering van de kennis der aarde; volgens hem is de aarde een in 5 zonen verdeelde
kogel; bovendien maakte hij melding van de voortbrengselen en de natuurmerkwaardigheden der
landen. Veel uitgebreider werd echter de aard
kennis, vooral van het Z. en 0. door-rijksundge
de veldtogten van Alexander den G., en door de
dientengevolge in het Oosten gestichte grieksche
rijken en coloniesteden; inzonderheid droegen
daartoe bij de Seleuciden (door oorlogen in Indië),
de Lagiden en Ptolemaeën (door ontdekkingen
van Hercules, en den cimmerischen Bosporus; Oce- langs de kusten van Arabië en Africa); het opanus is reeds een zee. Scheepvaart en het stich meten van de door de macedonische legers afgetalrijke coloniesteden is voor het vermeer--tenva legde wegen door ingenieurs (ßr^µa r aru ), als ook
deren der kennis bijzonder gunstig geweest. De de ofschoon nog onvolmaakte waarnemingen der
wijsgeeren der ionische school, Thales, Anaxi- geographische breedte door middel van de midmander, Anaximenes, inzonderheid echter P y t h a- 1 (la7schaduw, gaven reeds betere grondslagen aan

noordelijker; in het Z. Aegypte en Libyë en het
land der Lotophagen, in het W. verscheiden fabel
eilanden, waaronder Trinacria met de Cy--achtige
clopen en Laestrygonen een weinig duidelijker
wordt aangewezen. Het fabelachtige eiland Ogygia vormt in het N. W. het middelpunt der zee.
Aan gene zijde van den oceaan in het W. wonen
de Cimmeriërs. H e s i o d u s (omstreeks 800 v. C.)
kent reeds in Italië de Tyrrheners en Latijnen,
den Aetna, de Ligyërs in Gallië enz. De rivieren
de Ister, Phasis en Nijl zijn hem bekend. Bij de
cyclische dichters, bij Pindarus (522-442) en
Aeschylus (525-456) vinden wij reeds vier hemelstreken en de 3 werelddeelen Azië, Libye en
Europa tusschen de rivieren Phasis, Nijl, de zuilen
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de hand voor de vervaardiging van kaarten (landkaarten van D i c a e a r c h u s uit Messana 310 v.
C.). Aristoteles (384--- 32 2) en zijne leerlingen Theophrastus en Heraclides van Pontus droegen zeer veel bij tot de vermeerdering
der kennis. Arist. bewees de kogelvormige gedaante der aarde en nam een zuidelijk halfrond
aan. In het N. W. ondernam P y t h e a s van
Massilia in 334 Bene ontdekkingsreis, en bragt
naauwkeurige berigten mede over de britsche eilanden en over de kusten van Gallië en Germanië ; hij ontdekte ook het eiland Thule (IJsland). — Derde periode. Op grond der tot
nu toe gedane waarnemingen en geholpen door de
juiste voorstelling van de kogelvormige gedaante
der aarde (wier omvang berekend werd op 250000
stadiën=6250 mijlen), kon Eratosthenes van
Alexandrië (276-196) de geographie in een vol
stelsel zamenvatten. Door den in 60 gelijke-ledig
doelen gesneden evenaar, werd door hem de
aardbol in twee gelijke helften verdeeld. Hij trok
over de oppervlakte der aarde 8 parallelcirkels en
7 meridianen; doch door dat hij ze elkander on.
der regte hoeken liet doorsnijden, ging de vorm en
onderlinge verhouding der landen verloren. Oostelijk en noordelijk Azië, westelijk en zuidelijk
Africa, volgens onze wijze van beschouwing, mist
men eigenlijk geheel bij hern; in het oogvallend is
vooral de verkeerde rigting der atlantische kusten
van Africa, even als de vereeniging der caspische
zee (door Herodotus reeds te regt als binnenzee
beschouwd) met de noordelijke IJszee, hoewel die
zee zich zeker volgens nog bestaande sporen vroeger veel verder naar het Noorden heeft uitgestrekt. — Een tegenstander van Eratosthenes was de
sterrekundige H i p p a r c h u s (omstreeks 150 v. C.),
die vele dwalingen aanwees en inzonderheid door
de astronomie met de geographie te vereenigen,
deze laatste op betere grondslagen opbouwde.
Niet minder verdienstelijk maakte zich P o s i d on i u s (omstreeks 150 v. C.), gelijk men ook in
de werken van den geschiedschrijver P o 1 y b i u s
(205-123) belangrijke bijdragen vindt verzameld
op zijne reizen in Gallië, Hispanië, Libye en Aegypte. Aan Strabo (66 v. C.-24n. C.) hebben
wij het eerste thans nog bestaande groote en stelselmatig verdeelde werk (in 17 boeken) over de
oude aardrijkskunde in haar geheelen omvang te
danken. Van al de werken zijner voorgangers
maakte hij met oordeel gebruik, en kon de door
de oorlogen der Romeinen bekend geworden streken van het Westen naauwkeuriger beschrijven
dan anderen voor hem (z. S t r a b o); voor het O.
en Z. had een weinig vroeger M a r i n u s uit Tyrus hetzelfde gedaan. Zeer belangrijk voor het
vervaardigen van betere kaarten werden, inzonderheid sedert Augustus, de in het werk gestelde opmetingen van al de wegen des romeinschen rijks,
welke opmetingen opgenomen zijn in de zoogenaamde p e u t i n g e r s c h e tafel (omstreeks 230 n.
C.) en in het Itinerariuni Antonini en lierosolyinitanum (in de 4. eeuw). Behalve de geschiedschrijvers dezer periode moet hier als bron nog vermeld worden het werk van P o m p o n i u s M e 1 a
(geb. 50 n. C.) de situ orbis in 3 boeken en de
historia naturalis van den o u d e n P 1 in i u s (23-79
n. C.) Vierde periode. De geographie die
reeds door Eratosthenes en Strabo op een weten
standpunt gebragt was, werd nu door-schaplijk
Claudius Ptolemaeus (omstreeks 140 n. C.)

voor 't eerst behandeld op streng geometrische
wijze, en zijn boek bleef tot in de 16. eeuw liet
algemeene leerboek der aardrijkskunde, en is thans
nog niet het werk van Strabo de grondslag en
de hoofdbron der oude geographie. Behalve een
veel vollediger opsomming der afzonderlijke volken, steden, rivieren, bergen enz. bestaat zijne
voornaamste verdienste daarin, dat hij de grenzen
der landen, het begin en einde der bergketens,
eilanden, golven, bronnen en uitwateringen der
rivieren en de. ligging der plaatsen naar lengteen breedtegraden naauwkeurig bepaalt en deze
maat opgeeft. In de kaarten die aan zijn werk
zijn toegevoegd past hij ook reeds een betere
wijze van projectie toe en trekt de parallellen en
meridianen niet meer als regte lijnen die elkaar
regthoekig snijden. -- De noordelijke kusten van
Germanië kent hij niet naauwkeuriger, over de
gedaante der Oostzee, als ook over den vorm ei
de grootte van Scandinavië heeft hij onjuiste voorstellingen. Oostelijk Azië kent hij tot aan de
Sinae (China), de golf van den Ganges (golf
van Bengalen) en Java. Verder gelooft hij dat
Azië en Africa vereenigd zijn, weshalve hij de
kusten van Achter-Indië zuidwaarts ombuigt, waar
indische oceaan tot een binnenzee wordt. ---dore
Gewigtige bijdragen voor een naauwkeuriger topographie bevatten de geschriften van A r r i a n u s
(in de 2. eeuw), voornamelijk zijne mededeelingen
van Bene omzeiling der Zwarte zee, die op. bevel
van keizer Hadrianus in 't jaar 137 ondernomen
werd. Voor Griekenland is het werk van P a us a n i a s (omstreeks 174 n. C.) van het hoogste
belang. - Eindelijk moet nog melding gemaakt
worden van het belangrijke werk van S t e p h a n u s
van Byzantium (in liet begin der 6. eeuw), 'Evcxf,
een met groote zorg uit wel 300 schrijvers bijeen
alphabetische orde, over landen,-gezochtlxin
volken en bergen; wij bezitten er slechts een uittreksel van door Hermolaus op het einde der 7.
eeuw vervaardigd.
Geometría, z. ,natliematica.
Geomori, YEwµopot, te Athene een der drie
door Theseus naar men zegt ingevoerde standen
(z. cp u X gij). — In verscheiden dorische statefi, niet
name te Syracuse, beteekent deze naam (dorisch
yrí opoe) de adellijke grondbezitters, die zelve in de
stad als het middelpunt van den staat wonende,
op hunne landerijen boeren hielden. Deze betrekking is in 't algemeen door verhuizing en overheersching, of ten minste door onderdrukking van
de vroegere bezitters ontstaan.
G eoponiei, worden die oude schrijvers genoemd, welke over landbouw- en landhuishoudkunde
geschreven hebben. Wij bezitten niet vele grieksche
geschriften van die soort: van X e n o p h o n den
Oixovoµcxós Xóyos, vrij wat in de werken van Aristoteles en van zijnen leerling Theophrastus. Uit
deze en een groot aantal andere geschriften die
verloren zijn, verzamelde C a s s i a n u s B a s s u s uit
Bithynië op bevel van keizer Constantijn VI. een
nog voorhanden werk in 20 boeken, onder den
titel I'zwtovcxeí. Veel rijker wordt deze tak van
letterkunde bij de Romeinen vertegenwoordigd,
daar ten tijde der vrije republiek de landbouw
bijzonder geëerd en beoefend werd. Zoo leverde
eerst M. Porcius Cato Censorinus een nog
bestaand werk de re rustica, na hem twee S asernae, vader en zoon, en Cn. Scropha Trein e l l i u s, wier schriften verloren zijn. liet voor-
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treflijkste werk van dien aard, van M. T e r e n t i u s
V a r r o uit Reate, drie boeken de re rustica, is
nog in ons bezit; het munt uit door geleerdheid,
beschaafden stijl en goede orde. Onder de keizers werd deze wetenschap meer volmaàkt door
Julius Hyginus, Cornelius Celsus, Julius
Atticus en Jul. Graecinus; L. Junius Moderatus Columella schreef vervolgens omstreeks 50 n. C. een werk de re rustica in 12
boeken in zuiveren stijl, ja het tiende boek over
den tuinbouw zelfs in verzen; en zoo wees hij
den landbouw eene plaats aan in den kring der
algemeene letterkunde. Het werk maakte veel
opgang vooral in het Z. van Frankrijk en in
Spanje, en voortaan maakte de landhuishoudkunde
een deel uit van het hooger onderwijs. Ten ge
daarvoor ontstond het handboek van den-bruike
anders niet bekenden P a l l a d i u s (Rutilius Taurus Aemilianus).
Ger, Fdp, Gir, rivier van Binnen -Africa, die
men meent dat op het gebergte Usargala ontspringt en zich vervolgens in een Z. oostelijken
loop in 2 armen verdeelt (volgens Ptolemaeus),
waarvan de een. noordoostwaarts in het meer
Chelonides valt (de tegenw. in het Tittenmeer zich
ontlastende Bahr el Ghazal ?), terwijl de ander zich
onder den grond verliezen, later weder te voor
komen en in het Nubameer zich ontlasten-schijn
zon (de t. Yaou en het Tsjadmeer?)
Geraestus, z. Euboea. — Geraesticus
portus was een haven van Teios (LIv. 37, 27, 28.).
G eranéa, PF-pdveta, z. G r a e c i a (bergen) en
Megaris.
I' i p a v o s, 1) een werktuig (kraan), om lasten
uit het schip te ligten of om water uit te scheppen, ook op het . tooneel gebruikt, om personen
door de lucht te doen zweven. — 2) Eene soort
van dans, door knapen en meisjes met in elkaar
gesloten handen uitgevoerd, waarschijnlijk in het
voorjaar bij het aftrekken der kraanvogels. Hij
zou afkomstig zijn uit den tijd van Theseus, en
zijne kunstige wendingen zouden de kronkelingen
van het labyrinth voorstellen. — 3) Z. P y g in a e i.
Gerénia, Fsprlv(a, t. Zarnata, in Messenië
(later behoorde het tot Laconië), waar Nestor opgevoed werd, vandaar I'zprjvto geheeten; Gerenia
is misschien dezelfde stad als E n ó p e bij Homerus (iL. 9, 150.).
Gergis, Gergi thus, Gergithes, I'dpycdos, stad
in Troas, ten O. van den Ida, niet ver van de
rivier Granicus, zetel der Teucriërs. Na de ver
Troje werd deze stad in een wijn -woestingva
oord aangelegd door de overgebleven Troja--rijk
nen, geholpen door Mysiërs; ten tijde van Augustus bestond zij reeds niet meer (HDT. 5, 122. 7,
43. REIS. HELL. 3, 1, 15. Liv. 38, 39.).
Gergovia, naam van twee steden in Gallië:
1) in het • gebied der A v e r n i (het tegenw. Auvergne) waarschijnlijk op den berg Gergoye; Caesar beproéfde te vergeefs haar in te nemen (CAES.
B. G. 7, 4, 34, 44, 45.). — 2) Stad der Bojers
tusschen de Loire en den Allier, die zich hier met
toestemming van Caesar gevestigd hadden; misschien tegenwoordig Charlieu aan de Loire.
Gerigt, geregt, z. Xtaia en regtspleging, attische.
Gerigtskosten, boeten, z. regtspleging, attische, 10. kol.
G-ermani, z. Germania.
Germania, ri I'Ep;aT (c(, door de Romeinen

ter onderscheiding van de aan den linker Rijnoever gelegen germaansche provinciën (z. G all i a
op het einde) Germania Magna, G. Transrhenana
of Barbara geheeten, werd ten W. door den
Rhenus van Gallië gescheiden, ten Z. door den
Danubius van Vindelicië, Noricum en Pannonië,
en ten 0. door de sarmatische en de Vistulabergen van Sarmatië, terwijl in het N. de mare
Suevicúin (Oostzee) en ni. Gernaanicum (Noordzee)
benevens de die beide zeeën verbindende sinus Codanus (Kattegat en Sond) en Lagnus (Belt) het van
Scandinavië scheidden, hetwelk echter onder den
naam Scandiae insulae door de ouden er mede
toegerekend werd, zoodat dan de Oceanus septentrionalis of de noordelijke ijszee de grens uit
werd sedert Caesar, hoewel toch-makte.Hlnd
maar gebrekkig een weinig naauwkeuriger in liet
Z. en W. bekend, de schilderingen van de ruwheid
en onvruchtbaarheid des lands (TAC. GERM. 1, 5.
RIST. 4, 73.) moet men steeds beschouwen in ver
gezegende landen langs de mid--gelijknvad
dellandsche zee, en inzonderheid schijnen de herhaalde klagten over de germaansche moerassen
zeer overdreven, ofschoon de langzaam voort
hierop een gun--gandeuitrojvbschn
stigen invloed zal hebben uitgeoefend. In het N.
was het land vlak en moerassig, in het midden
en in het Z. bergachtig en boschrijk. I)e geheele
aaneengeschakelde bosch- en berggordel van Midden-Duitschland van den Rhijn tot aan de Carpathen heette Hercynia silva (`Ep uv(a RX , 'Opxuvía,
van het celtisch erchynn hoog, verheven) *), 60
dagreizen lang, 9 breed; later heette zoo in 't
bijzonder het gedeelte tusschen de Sudeten en
Carpathen. Afzonderlijke namen zijn A b n ó b a
(Schwarzwald), Alpii montes (rá *Y AX rta ópri) of
Alba (de ruwe Alp), B a c n i s of M e l i b o c u s
(westelijk Thuringerwoud en de Harts) Sem ä na
(Thuringerwoud) ten Z. daarvan, Sudeti montes
(Westsudeten benevens het Ertsgebergte), Gabrè ta (Bobemerwoud), Asciburgius mons ( rb'Aaxeboupytov i pos) waarschijnlijk met de vandalische
bergen (Reuzengebergte), Luna (boheemsch-moravisch gebergte), de s a r m a t i s e h e bergen ('t begin
der Carpathen). In het W. T a u n u s, d. i. cel
hoogte" (t. „ die Höhe", Taunus aan den-tisch„
Rijn en Main), Rh e t i c o (Siebenhaar- en Rothhaargebergte?), het T e u t o b u r g e r w o u d (tegenw.
evenzoo of Osning tusschen de Lippe, Ems, Weser). In het verste N. wordt nog het gebergte
S e v o (Kiölen) "genoemd, reikende tot aan de
codanische golf, welks uithoek het promontorium
Cimbrorum (Skagen in Jutland) was. Buitendien
worden nog vermeld Caesia silva in het land der
Marsers, lucus Baduhennae bij de Friezen, Nahar valorum silva tusschen den Oder en Weichsel, en
het woud van Hertha (casturn nemus Terrae matris)
op een eiland van den Oceaan (Rügen ?). —
Rivieren : 1) R h en u s met zijn zuidelijke monding,
Vahalis (Waal) geheeten, met de bijrivieren regts
Nicer (Neckar), Moenus (Main), Laugóna
(Lahn), Siga (Sieg), Rura (Ruhr), Luppia
(Lippe). 2) D an u b i u s (Donau) met links Nab l i s (Naab), R e g á n um (Regen), C u s u s (Gusen),
M a r u s (March), A u c h a (Waag), G r a n u a
(Gran). 3) Vistula (Weichsel van duitschen
,

oorsprong) welks bijrivieren niet genoemd worden.

*) Van celtischen oorsprong zijn de namen der
meeste bergen en rivieren, als ook van vele steden.
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4) V i a d u s of -d r u s (Wvícc$o;, Oder), ook door de
daar langs wonende stammen S u n b u s geheeten.
.5) Albis (Elbe) met Salas (thuring. Saale).
6) Visurgis (Weser) met Adrgna (Eder). 7)
Amisia (Eems). 8) Vidrus (Vecht). Onder
de meeren verdient bijzondere melding het F 1 ë v o
meer (Zuiderzee), waardoor een arm van den Rijn
(t. het Vlie) stroomde. -- Tacitus geeft in zijne
Germania eene schildering van het land en zijne
bewoners. Voortbrengselen waren : wilde stieren,
buffels, elanddieren, beeren, everzwijnen, rundvee,
paarden, jagthonden, zwijnen, schapen, ganzen,
visch, bijen ; het plantenrijk leverde veel hout,
maar geen fijne vruchten ; granen, gerst, haver,
tarwe, boonen, groote ramenassen (volgens Plinius
zoo groot als een klein kind); ook ontbrak het er
niet aan metalen, het eigenaardig, belangrijkste
voortbrengsel langs de noordkust was de b-a r ns t e e n. — Voor zoo ver de geschiedkundige kennis van het Noorden van Europa reikt, werd het
tegenwoordige Duitschland grootendeels, vooral in
geheel het zuidelijk gedeelte langs den Donau en
in het westen aan beide zijden van den Rijn,. bewoond• door volken van c e 1 t i s c h en, en wel inzonderheid van c im b r i s e h e n stam (z. Gallia,
b e v o 1 k i n g), zelfs schijnen zij zich: nog meer
noordwaarts te hebben uitgebreid, zoo men den
naam Cimbren nagaat. En hieruit verklaart zich
ook de meestal celtische benaming van rivieren
en bergen. Met name worden onder de c e 1 t is e h e volkstammen vermeld de Volcae Tectosages
in het oostelijk gedeelte van het hercynische woud,
de Bojen aan de Boven-Elbe (van daar. Bojoheim, Böheim, Bohemen), de Helvetiërs oorspronklijk aan den Mainz en. Neckar en tot aan de Alpen, eerst in de- .1.. eeuw v. C. verder naar het
Z. voortgedrongenw en kleinere volkstammen als
de T u r o n e n tuschen Main, en. Neckar, C a m p i
bij het Gabretawoud. De celtische naam der bewoners van het duitsche woudgebergte Germani
(ripp avoc, d. i. waarschijnlijk „ woudbewoners,")
werd door de westelijke Galliërs en later door de
Romeinen op de geheele massa van duitsch e volken uitgebreid en er ook thans nog aangegeven,
daar er geen inheemsche naam voor het geheele volk

tot de Elbe; in het binnenland aan de Eems de
A m s i v an i i (later met Bructeren en Chatten als
r i p u a r i s c h e Franken voorkomende), de B u r a et e r i of Bructeri; oostelijk aan de Weser de
A n g r i v ar i i (later Engem) met de Fosi en Dulgibini, aan de overzijde der Elbe (in het latere
Noord-albingië) de S ax o n e s, dG kern van de latere noordsche volkenvereeniging, de kleinere
volken van het cimbrische schiereiland, dat bij de
Germanen C ar tr i s heette, de C h ay i. o n e n of
Avionen, Edusiërs (Sed.) of Eudosers, de
Harud.en, de Anglen, Angili, in het nog tegenw. dus geheeten landschap van Sleeswijk, de
Svardo ners,. Teutonen of Juters. — 2) De
volken in het binnenland en aan den Donau —
H er minone_n en zuidwaarts Swebeu -- Che
-rusce,tn.NvadBceis(Hrt),Chaten (stamvaders der latere Hessen) met de stad
Mattium, H e r m u n du r e n (de latere Thuringers),
M a:rc o m a n n e n, zuidwaarts tot aan den Donau
en den Rijn, de Q u a d e n in zuidoostelijk Germa^ nië. 3) De noordelijke of nederduitsche Swebenvolken -- Iscaevonen —; de Semnonen en
ten N. van hen de L a n g o b a r de n en Variners aan
de beneden Elbe, de Lugionen of Ligiërs in
de vlakten van den Boven-Oder en Weichsel, de
Vandilen of Vandalen (vroeger Vindili)
het westelijke hoofdvolk der Ligiërs. --- De ui
oostelijke grensvolken eindelijk zijn B u r--ters
g o n. d.i ë rs, Helveconen, R u g i ë r s; Sciren, Guttonen. -- Van de volken langs den BenedenRijp. is het niet uitgemaakt tot welken stam zij
behooren, zij zijn : U b i ë r s, ten tijde van Caesar
noordwaarts van de Logána (Laan) aan den regter Rijnoever, later aan den linker, meer noordwaarts de U s i p et e n en T e u c h t e r e n, die later
de woonplaats der Ubiërs innemen, tot aan den
Moenus (Main ). --- De S i g am b r e n (Gambrivii
bij Tacitus ?) gingen later als Guberners gedeeltelijk
over den Rijn, tot hen behoorden ook wel de Marsers en de Tubanten; de C h a m a v en aan den
middenloop der Weser, de Bataven aan de
monden van den Rijn, de C a n i n e f a t e n enz. —
Steden hadden de oude Germanen bijna in 't geheel niet, de aanwezige namen kunnen wat hunne
bestaat. De Romeinen gaven zelfs in de 2. en 3. ligging betreft niet altijd juist bepaald worden.
eeuw n. C. aan de verbonden volken langs den De steden langs den Rijn waren door de Romeioostelijken Rijnoever de A 1 a m a n n e n en later nen aangelegd.
de Franken ook wel den naam Germanen, in
Gerrnaníeus Caesar, zoon van Nero
tegenstelling van de kustbewoners en de S w e b e n Claudius Drusos en neef van Tiberius, kleinzoon
of S w e v e n aan den Donau en in het binnenland. van Augustus, geboren in de maand Sept. 15 v. C.
Naar aanleiding van eene mythische overlevering verkreeg met zijn broeder, ten gevolge van een
waren de Germanen verdeeld in drie groote hoofd- senaatsbesluit den bijnaam Germanicus, en droeg
stammen, Ingaevonen, Herminonen (juister dien bij voorkeur, meer dan zijn broeder Claudius.
dan Hermionen) en Is c a e v o n e n (juister dan Augustus had langen tijd het voornemen, den voorIstaevonen). De eerste bevatte de volken langs treflijken jongeling van uitstekenden aanleg en groote
de kust, inzonderheid van de Noordzee, met oud bekwaamheden tot zijn opvolger te benoemen, en
tweede de volken-frieschnakdlt,e gelastte later aan Tiberius, toen deze daarvoor bein het binnenland en langs den Donau, met oud stemd was, hem tot zoon aan te nemen (SUET . TIB .
laatste eindelijk de volken-hogduitscale, 15, 52. TAC ANN . 1, 3 .). Zijne eerste lauweren plukte
van oostelijk nederduitschland van den Harts tot hij met Tiberius in een oorlog tegen de oproerige
den Weichsel met gothisch dialect, door Plinius Pannoniërs, van 7—l0 n. C.: na het eindigen van
Vindili geheeten. Hierbij komen nog als vierde den krijg genoot hij de eer der zegepraal. Na
stam de H i 11 e vi o n e n (van Paella, rots) de be- de nederlaag van Varas ging hij, als. proconsul met
woners van Scandinavië. Volgens hunne woon Tiherius naar Duitschland. (11 n. C.) en trok bij
onderscheiden wij bij hen de volken : 1)-platsen herhaling over den Rijn. Germanicus liet het
volken langs de zeekust van den Rijn tot aan de voortzetten van den oorlog aan Tiberius over en
baltische zee—Ingaevonen--(van het W. naar ging in den winter naar Rome, waar hij (12 n.
het O.) : F r is i i van het Vlie tot aan de Eems, C.) consul was. In deze betrekking nam hij dik
C h a u v i in de lage moeraslanden van de Weser
zelf de verdediging van beschuldigden op-wijls
,
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zich, en verwierf zich in hooge mate de liefde en
toegenegenheid des volks. Eenige jaren later ontving hij het opperbevel over de legioenen in
Duitschland, die hem bij het berigt van den dood
van Augustus en de troonbestijging van Tiberius,
zochten over te halen om de regering zelf op
zich te nemen. Aan de welsprekendheid en edel
gelukte het evenwel-moedighvanGrcus
de gemoederen tot bedaren te brengen en het
leger voor den nieuwen keizer te winnen, hoewel
hij de oproermakers gestreng strafte. Daarop trok
hij over den Rijn, drong tot over de Eems voort,
sloeg cie Marsers, verwoestte hun heiligdom en
kwam onder hevige en aanhoudende gevechten
met de Germanen weder gelukkig over den Rijn
(TAC. ANN. 1, 31 en v.). Tiberius verheugde zich
wel over deze overwinning, doch werd nijdig en
afgunstig over het aanzien dat Germanicus hij het
leger genoot, zonder dat hij hem echter durfde
terug roepen. Intusschen stak Germanicus voor
de tweede maal den Rijn over en overwon de
Chatten, terwijl zijn veldheer Caecina de Cheruscers sloeg (TAC. ANN. 1, 55.). Daarop trok Ger
zelf op verzoek van Segestes tegen de-manicus
Cheruscers onder Arminius en sloeg hen. Toen
daarop Arminius de duitsche volken opruide,
ondernam Germanicus, die wegens zijne overwinningen den titel van imperator gekregen had, een
nieuwen togt tegen de Cheruscers en Bructeren,
drong tot de Eems door, verwoestte wijd en zijd
het land, begroef in het Teutoburgerwoud het
gebeente der onder Varus gesneuvelde krijgslieden (TAO. ANN. 1, 57--62.), leverde aan Arminius
een bloedigen slag, en ondernam vervolgens den
terugtógt, steeds door de Duitschers vervolgd en
bestookt. In het jaar 16 besloot hij tot een uien
inval in Germanië, terwijl hij een gedeelte-wen
van zijn leger over den Rijn deed trekken, en zelf
van de zeezijde aan den mond der Eems landen
wilde. Van hier drong hij voorwaarts tot aan de
Weser, sloeg Arminius bij Idistavisus en trok
daarop naar de Eems terug, waar hij zijn leger
weer inscheepte en na door een hevigen storm
beloopen te zijn met het overschot der vloot terug
keerde. Daar echter de Duitschers terstond na
zijnen aftogt weer opstonden, beraamde hij nieuwe
ondernemingen, doch Tiberius riep hem terug.
Hij werd te Rome met gejuich ontvangen en hield
een schitterende zegepraal. Daarop zond de keizer hem naar Azië om de zaken daar te regelen.
Eerst reisde hij door Griekenland, genoot daar
een prachtige ontvangst en vertrok naar Syrië,
regelde de betrekkingen der afzonderlijke provinciën, vermeerderde het rijk met nieuwe en bezocht
vervolgens Aegypte. Intusschen had de stadhouder van Syrië, Cn. Piso, zeker niet zonder gelieime bevelen van Tiberius, alle inrigtingen van
Germanicus afgebroken. Toen deze uit Aegypte
terugkeerde, stortte hij in cene zware ziekte, waar
hij den 9. Oct. 19 n. C. overleed, terwijl-an
Piso niet zonder reden daarbij onder verdenking
kwam van Germanicus vergiftigd te hebben (TAC.
ANN. 2, 72. SUET. CAL. 1.). Groot was de rouw
door het geheele rijk, vooral te Rome, waar hij
zich bij de aankomst van zijne asch in de hevigste droefheid openbaarde. Alleen Tiberius scheen
er niet in te deelen (TAC. ANN. 3, 1 en v.). Algemeen bemind bij alle standen, bezat hij een
edel hart en de fijnste beschaving (redenaar en
dichter, SUET. CAL. 3. OVID. PONT. 4, 8, 68.), en

ofschoon hij niet krachtig genoeg tegen de dwingelandij van Tiberius optrad, had men toch de
schoonste verwachtingen van hem opgevat. Zijne
redevoeringen worden, door de ouden zeer geroemd; als dichter schreef hij Bene latijnsche ver
Phaenomena van Aratus, die nog groo--talingder
tendeels bewaard is. De vertaling onderscheidt
zich door dichterlijke vlugt en een ongedwongen
gebruik der taal.
Gerinanil, I p s4vcot, perzische volkstam
(HDT. 1, 125.).
F povTcS, z. spouafa.
Gerrhaeii, 'eppútot, een magtig handelsvolk,
uit Chaldaea verhuisd, aan de oostkust van Arabië met de hoofdstad G e r r h a, niet ver (200
stadiën) van de erythraeïsche (perzische) golf; de
stad was 5 mijlen in omvang.
I' p o u a f a (Coukrj yepóvTwv ), de raad der ouden,
naam der hoogste staatsvergaderingen in aristocratische staten (z. (P o u X j). Te Sparta bestond de
gerusia uit 30 leden, daaronder begrepen de beide
koningen die een stem en het voorzitterschap hadden. Zij moesten 60 jaren oud zijn en werden
voor hun leven door het geheele volk gekozen, en
het werd, vroeger althans, voor de grootste onder
hoogste belooning der deugd ge--scheidng
houden, Bene plaats in den senaat te verkrijgen
(dptTrj; ¿ihXOV, DEMOSTH. IN LEPT. p. 489.). Sedert
de afscheiding der Homoeën van de overige burgers,
werden zij natuurlijk uit de eersten gekozen. -Volgens de instelling van Lycurgus was de gerusia
het belangrijkste en invloedrijkste staatsligchaam,
dat de magt der koningen, en die der ecelesia
beperkte. Reeds dat zijne leden voor hun leven
gekozen en onverantwoordlijk waren, gaf hem
een groot aanzien. Hunne , werkzaamheid was
tweeledig, vooreerst hadden zij de regtspraak bij
zekere misdrijven, met name over die der koningen, vervolgens Bene staatkundige magt doordien
de wetten en besluiten, die aan het volk werden voorgesteld, eerst door de gerusia moesten goedgekeurd zijn. Over het algemeen was de bekrachtiging der senaatsbesluiten door het volk een
noodzaaklijk vereischte. Met den toenemenden
invloed der ephoren, die vooral in de ecclesia
hun steun en kracht vonden, moest de gerusia,
aan wier hoofd de koningen stonden, even als de
lycurgische instellingen in 't algemeen, wel in aanzien verliezen. Bij de Cretensers was de magt
der gerusia dezelfde, die ook wel met den naam
ßouX j vermeld wordt. Het getal harer leden was
waarschijnlijk ook 28. Zij werden gekozen uit de
10 cosmen (z. xóß N. o t) na hun ambt onberisplijk
gevoerd te hebben.
Geryónes, z. Hercules, c. 10.
F S d v a 6 a a l6 S, akkerverdeeling, benevens
schulddelging (xpswv thtoxoirí), een der maatregelen, die in de grieksche staten pleegden plaats
te hebben wanneer de democratische partij op de
heerschende aristocratie de overwinning had behaald. Over den verstandigen middenweg, dien
Solon, in strijd met het verlangen der volkspartij
naar deze maatregelen, insloeg, z. a s t o
s t a.
Geschiedenis, z. historia.
Geson a. Op een moeilijke plaats van Florus (4, 12.) wordt van Drusus verhaald, dat hij
aan den Rijn meer dan 50 kasteelen bouwde en
Bonnaren et G e s o n i a ira pontibus junxit. Daar men
nu het bestaan eener romeinsche plaats, tegen.
over Bonn, niet kan aanwijzen, zoo is de gissing
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niet onwaarschijnlijk, dat men Veronam (Beronarn)
lezen moet, d. i. het zuidwestelijke door water en
grachten van het overige gedeelte der stad afgescheiden deel, dat Drusus voor meerdere oorlogsveiligheid met de stad zelve verbond.
Gesoriáeum, havenstad der Morini in Gallia
Belgica, later Bononia, t. Boulogne sur mer geheeten, de gewone plaats van overvaart naar Britannië.
Gessius (niet Cestius) F l o r u s, uit Clazomenae in Klein -Azië, werd in 't jaar 64 n. C.
procurator van Judaea, wier bevolking hij door
zijne knevelarijen en wreedheden in opstand bragt.
I)e hieruit ontstane oorlog werd eerst door de
inneming van Jeruzalem onder de regering van
Vespasianus geëindigd (TAC. rnST. 5, 10. SUET.

2, 14 en v.).
Gestatio heet in 't algemeen het ronddragen in een draagstoel (lectica) en vervolgens de
afgezonderde ruimte (een breed, ofschoon niet
altijd regtuit loopend pad), die op de buitenplaatsen en lusthoven der rijke Romeinen daarvoor
aangelegd was.
Gestio, 1) pro herede gestio is het stilzwijgend aanvaarden eener erfenis door het verrigten
van daden, die alleen den erfgenaam toekomen;
2) gestio sc. negotioruin, de zaakwaarneming van
den voogd voor zijn pupil; — 3) negotioruin
gestio is Bene vrijwillige waarneming van zaken,
die iemand zonder lastgeving van een ander heeft
op zich genomen.
Geta (Antoninus), z. Caracalla.
Getae, laten, een thracisch volk, eigenlijk hetzelfde als de Racers (dit is sedert Augustus de
romeinsche naam), aan beide zijden van den Ister
(THUC. 2, 96. HDT. 4, 93.), van de monden noord
aan den Theiss, rondom de rivieren-wartso
Marisia (Marosch), Aluta (Alt), Hierasus ( Sereth).
Het getisch-dacische rijk van Byrebistas geraakte
na diens dood ten tijde van Augustus spoedig ir.
verval. Onder de regeringen van Domitianus en
Trajanus bragt Decebalus nog eens een aanzienlijke
ragt bijeen, die echter in 106 n. C. door Trajanus
volkomen overwonnen werd, zoodat het land een
romeinsche provincie werd en dit tot in 276 bleef.
De Geten waren een vroom volk, dat volgens
Strabo's berigt, zich van dierlijk voedsel onthield.
Gigantes, Fíyas, F'avrEs, bij Homerus een
wild, boosaardig reuzengeslacht, in liet fabelachtige
Westen, doch even als de Cyclopen en Phacacers
aan de goden verwant. Hun koning was Eurymedon ; deze werd met zijn gehcelen stam wegens
zijne boosheid door de goden verdelgd (Hoar. ob.
7, 59, 206. 10, 120.). Bij Hesiodus (THEOG. 185.),
zijn zij zonen van Gaea, ontzaglijk en groot,
geboren uit het bloed van den verminkten Uranus.
De latere dichters verwisselden de Giganten dik
ijls met de Titans, en men verzon, even als er-w
van oudsher Bene Titanomachie geweest was, ook
Bene Gigantomachie, een strijd der Giganten tegen
Zeus en de olympische goden. De reusachtige
Giganten met schubbige drakenstaarten in plaats
van voeten, met lang hoofdhaar, zwaren baard en
schrikverwekkend gelaat deden op de phlegraeïsche velden (in het verre Westen, in (Jampanië,
Arcadië, in Thessalië, in het inacedonische of
thracische Pallene, doch steeds in vulcanische streken) met rotsblokken en boomstammen een aan val tegen den hemel; doch Zeus en de olympisehe goden geholpen door Hercules doodden hen
allen (APOLLOD. 1, 6, 1 en 2. OVID, MET. 1, 151.
VESP. 4. JOSEPH. B. JUD.
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5, 35.). Onder de Giganten komen met name
voor: Alcyoneus en Porphyrion (beide onderscheidden zich in 't bijzonder in den Giganten strijd), Agrius, Ephialtes, Pallas, Encela FAST.

dus, Clytius, Thoön, Hippolytus, Polybot e s, E u r y t u s. Verscheiden van hen stelde men
zich voor onder vulcanen begraven te zijn.
Gigflnus, I'Lywvo;, stad en voorgebergte in
Macedonië aan de thermaïsche golf (HDT. 7, 123.).
Gisco, Ixwv, naam van verscheiden carthaagsche veldheeren: 1) zoon van Hamilcar, vlugtte na den ongelukkigen slag bij de Himera naar
Selinus. -- 2) Zoon van Hanno, verwierf zich den
naam van een degelijk veldheer in den oorlog tegen Timoleon, 340 v. C. (FLUT. TIM. 34.). -- 3)
Voerde in 241 het bevel in Lilybaeum en bragt
de huurtroepen in kleine afdeelingen naar Africa
over, waarbij de Carthagers niet de uitbetaling der
soldij zoo lang wachtten, totdat de geheele troep
verzameld was.. Op verlangen der huurtroepen
kwam Gisco om een verdrag te sluiten in hun
legerplaats; doch Spendius, een hunner aanvoer
liet hem gevangen nemen en later werd hij-ders,
onder vreeslijke martelingen ter dood gebragt ( POL.
1, 66-80.).
Glabrio, z. À c i l i u s.
Gladiatóres, zwaardvechters. De gladiatorenspelen waren oorspronklijk bij de Etruscers
1 ij k s p e 1 e n, doch bij de Romeinen verdween deze
beteekenis ten gevolge van hun vrijheidstrots al
spoedig voor liet genot, dat zij smaakten in het
aanschouwen van een strijd op leven en dood tus schen slaven, die volgens hunne begrippen niet de
minste zedelijke of staatsregtlijke waarde hadden
(vile damnum, TAC.). Verder vonden zij hunne
aanbeveling in de oorlogsgezindheid der Romeineu, die zij bij de opvoeding zochten aan te kwee ken en te versterken, weshalve zij die spelen als
een krachtig middel beschouwden om elke menschlijke aandoening tegen vijanden te verstikken,
terwijl eindelijk de overtuiging zielt bij hen gevestigd had, dat zulke gladiatorengevechten een veel
hulpmiddel aan de hand gaven om-vermognd
zich de gunst van den grooten hoop te verzekeren.
Uit deze verschillende oogpunten verdedigen Cicero (Tuse. 2, 17.), Plinius (PAN. 33.) en Seneca de
gladiatorengevechten tegen hen, die ze een afschuwlijk en met alle menschlijk gevoel strijdig
schouwspel noemden. Als lijkspelen ontmoeten wij
de munera gladiatoria het eerst te Rome in 't jaar
265 v. C., door de beide M. en D. Brutus ter
eere van hun overleden vader op het forum boarium gegeven. Ook Caesar liet nog een gladiatorenspel op het forum vertoonen (PLIN. 15, 20.),
gelijk over 't algemeen bij het aanleggen van nieuwe steden in Italië voor een marktplein gezorgd
werd, vooral met het oog op de gladiatorenspelen.
Tegen het einde der republiek werden eenige
amphitheaters daarvoor gebouwd (verg. a m p h ztheatrum onder theatrum) met een open arena
(het eerste door C. Scribonius Curio 23 v. C.).
De gladiatoren waren gewoonlijk krijgsgevangenen,
die vroeger aan een lanista gegeven werden, om
hen op alle wijzen te oefenen in een dappere,
geschikte en belangwekkende kunstvoorstelling.
Weldra hielden deze lanistae op eigen gelegenheid
een toereikend aantal gladiatoren (familiae gladiatorum, lanistarum Judi gladiatorii geheeten) en ver
verkochten ze aan hen, die het volk-hurdenof
op zulk een schouwspel onthalen wilden. Ja zelfs
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hield ieder magtig en aanzienlijk Roiriein eindelijk
zelf zulke gladiatoren, welke in die onrustige en
veel bewogen tijden, die de alleenheerschappij
voorafgingen, groote ellende aan den staat en
menig ongeluk aan bijzondere personen berokkend
hebben, zoo als inzonderheid blijkt uit de twisten
tusschen Milo en Clodius. Bij den lanista waren
de gladiatoren aan een bepaalden leefregel onderworpen (sagina gladiatoria, TAC. BIST. 2, 88.
PLIN. 36, 69.), weshalve zij vroeger om hun voedsel uit gerstemeel ook hordearii genoemd werden
(PLIN. 18, 14.). Een bepaald, algemeen gebruiklijk
wapen te hanteren was geen vereischte, het was
voldoende, zoo een gladiator slechts in een soort
van kampstrijd bedreven was en daarin uitmuntte.
Verwierf hij door dapperheid en bedrevenheid bij
de vertooning der gevechten de goedkeuring des
volks, dan werd hij op algemeen verlangen door
den lanista of door hem die de spelen gaf (editor
niunerum) met de r u d i s (z. a.) begiftigd, waar
hij nog wel niet de vrijheid, maar toch de-dor
vrijstelling van verdere gladiatorengevechten ver
ij heette alsdan r u d i a r i u s en wijdde-kreg.I3
zijn gebruiklijk wapen in den tempel van Hercues (non. EP. 1, 1, 2 en v.). Soms echter lieten
zij zich op nieuw voor de gladiatorenspelen tegen
een hoog loon, (auctoramentum, z. a.) werven
(SUET. TIB . 7.). Als zoodanige a u c t o r a t i moesten zij echter voordat zij de arena binnentraden
een eed doen, dat zij hun leven in den strijd niet
sparen wilden. Daarentegen mogten de ter dood
(ad gladium) veroordeelden, zoo zij als vechters
moesten ' optreden, geene gratie ontvangen. Het
houden van een munus gladiatorium werd door
een openbare. afkondiging (edictuna) door den editor van den kampstrijd bekend gemaakt, soms met
de afbeeldsels der vechters (non. SAT . 2, 7, 95 en
V. PLIN . 35, 7.), de verdere wijze van inrigting
was vervat in een programma dat vooraf uitgegeven en wijd en zijd in de provinciën verzonden
werd, libellus icic. AD PAM. 2, 8.); onder de latere
keizers werd de bekendmaking ook in de staatscourant opgenomen. Zoodra de feestdag was aan
trokken de gladiatoren in behoorlijke-gebrokn,
orde geschaard in een plegtigen optogt naar het
àmphitheater; hier in de arena rangschikte de
lanista - hen in afzonderlijke paren, en liet den editor de verschillende wapens onderzoeken en beproeven (SUET . TIT . 9. ). Nadat de gladiatoren
liet publiek eenigen tijd door schermutselingen met
stompe wapens of ook door de v e n t i a t lo, d. i.
door het werpen en opvangen der hasta, vermaakt,
maar ook dikwijls verveeld (SEN. Er. 117.) hadden, gaf de tuba het teeken tot den wezenlijken
strijd. Hij, die in het tweegevecht gevallen was,
kon, zoo de wond niet doodlijk was, door het
opsteken van den wijsvinger het medelijden en de
genade van het volk inroepen (misericordiam populi tentare, provocare ad popelen, exorare populum); het toestaan der bede heette missio en werd
te kennen gegeven door het opsteken der vuist
met ingesloten duim (pollicem premere, HOR. EP.

phitheater naar het spolarium gesleept en daar
begraven. — De editor meneris (ook m u n e r a
r i u s geheeten) had, zoo hij een privaat persoon
was, het regt om gedurende de vertooning, de onderscheidingsteekenen der overheid aan te nemen.
Later onder Tiberius, toen er ten gevolge van het
instorten van een theater bij Fidenae, dat door
Atilius niet met de noodige zorg gebouwd was,
50000 menschen waren omgekomen, werd het
regt om zulke spelen aan het volk te geven, ter
voorkoming van dergelijke ongelukken, slechts tot
de werklijk vermogenden beperkt (ne quiz gladiatorium munus ederel, cui minor quadringentorum
milium res, TAC. ANN . 4, 62 en v.). In de laatste
eeuw der republiek kwam ook de gewoonte in
zwang, dat zekere overheidspersonen verpligt waren, om gladiatorenspelen aan liet volk te ver
daar het volk hierop aanspraak maakte-schafen,
als op eene vergelding en belooning voor zijne
door de uitgebragte keus betoonde gunst, terwijl
het onthouden dier spelen ook ligt het verlies der
volksgunst ten gevolge had, vooral sedert het ten
gevolge eener door Cicero doorgedreven wet (de
ambitu) verboden was, om gedurende twee jaren
voor dat men naar een ambt dong, zulke vechtersspelen te geven, om het volk gunstig te stemmen (dc . VAT . 15.). Bepaaldelijk waren de aedilen verpligt, om zoodra zij hun ambt aanvaard
hadden, door de munera aedilium hunnen dank
en hunne aanbeveling voor de toekomst te betuigen. Hieruit laat het zich dan ook verklaren, dat
de een steeds trachtte den anderen hierin de loef
af te steken, waardoor in de gladiatorenspelen niet
alleen een buitengewoon groot aantal vechtersparen.
optraden, maar de overdreven weelde er ook nogandere vermaaklijkheden bijvoegde, als dieren te
laten vechten of menschen tegen dieren in het
strijdperk te brengen (z. best ía r ii). Deze néunera aedilium bleven, al naar gelang dat de vorsten
gestemd waren, meer beperkt of onbeperkt tot
-

onder de laatste keizers voortduren. Augustus

gaf ook wetten over de gladiatorenspelen en maakte
de vergunning om ze te mogen houden van den
senaat afhanklijk, gelijk hij ook het oppertoezigt
van al de spelen en feestvermaken aan de prae-^
tors opdroeg, maar hun tevens de verpligting oplegde om gladiatorenspelen te doen vertoonen en
te bekostigen. Ter gemoetkoming in die kosten
werd hun uit het aerarium een bepaalde som
toegestaan, en, ten einde den onderlingen wedijver
voor te komen, werd de bepaling gemaakt, dat
niemand meer dan een ander daarvoor besteden
mogt. Verder mogten de gladiatorenspelen maar
tweemalen 's jaars vertoond worden, en bij elke
gelegenheid slechts 60 paren aan het vechten deelnemen. Tiberius maakte nog meer beperkingen,
maar onder de volgende keizers werden ze alle
weer opgeheven, zoodat nu zelfs ridders vrijwillig:
of gedwongen in de arena als gladiatoren optraden, ja zelfs een keizerlijk bevel aanzienlijke vrouwen
noodzaakte om voor het verzamelde volk met gladiatorenwapens zich te vertoonen (TAC. ANN . 15,
1, 18, 66 . PLIN . 28, 2.); het teeken tot afmaking 32 . SUET . vom. 4.). Als een bijzonder grappige:
daarentegen werd gegeven door het uitsteken der vertooning traden ook wel dwergen (naui) op
vlakke hand (verso pollice, juv. 3, 36.). Plinius (STAT . 1, 6, 5?.), en eindelijk vernederde de kei(t. a. p.) vermeldt het onmenschlijke feit, dat zer (Commodus) zelf zich daartoe. -- Bij het onsoms het bloed der gedooden gedronken werd door derscheid dat er tusschen de gladiatoren gemaakt
verscheiden lieden, die met booze ziekten bezocht werd en hunne verschillende namen moet men de
waren. De lijken werden met haken (uncis) uit algemeene benamingen van de bijzondere scheiden.
de arena door de porta Libitina van het arn- De qladiatores rya e r id i a n i en b e s t ía r ii dienden
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slechts tot vermaak, wanneer er geene gewone
werklijke gladiatorengevechten (ordinarii) plaats
hadden; de bestiarii des morgens of voormiddags
tegen wilde dieren (waartoe zich zelfs keizers aan
meestal echter ter dood veroordeelde mis -boden,
slaven), de meridiani des-daigersofwlpn
middags (SUET. CLAUD. 34.), na afloop der vena
(verg. a.). Zij droegen slechts een korte-tiones
tunica en hadden geen enkel weerwapentuig, weshalve zij met geweld en met slagen tot den strijd
moesten gedwongen worden (SEN. EP. 1, 7.). De
glad. b u s t u a r i i vochten bij den brandstapel of
grafheuvel (ad bustum, rogunz), de c u b i c u la r ii
bij een gastmaal in het cubiculum, een gebruik dat
door de Campaniërs (LIV. 9, 40.) in lateren tijd
te Rome werd ingevoerd. De ordinarii beduiden slechts Bene soort in tegenstelling van de zooeven genoemde meridiani, die noch geoefend, noch
met gewone en bepaalde weerwapens voorzien
waren, en van de c a t e r v a ri i, die bij hoopen
tegen elkaar vochten (catervatirn, gregatim pugnante
. Uit Suetonius (DOM. 10.) heeft men ook willen besluiten tot een gladiator in u n e r a r i u s, in
dezelfde beteekenis als ordinarius, doch daar beteekent het den editor muneris, d. i. Domitianus
zelf. Gladiatores p o s t u l a, t i c i i en fiscales (onder de latere keizers) waren keizerlijke gladiatoren,
in elk opzigt uitmuntend, waarmede de keizer door
het volk met luid geroep verzocht werd om het
feest te besluiten (SUET DOM. 4.). Zij heetten ook
Caesarian, A u l i c i. Over de gladiatores h o rd e a r i i, z. boven; de door Suetoiiius (cAr.. 26.)
vermelde p eg ni a r e s waren oude uitgediende gladiatoren, die op een planken stellaadje (pegnna)
geplaatst waren en door Caligula tegen de wilde
dieren werden overgesteld. — De gewone gladiatorengevecliten waren zoo ingerigt, dat de tegenpartij met verschillende wapens vocht. Tegen
retiarius van den secutor, de-partijwsde
eerste met een net, dat hij zijn partij over het
hoofd zocht te werpen, en met een f u s c i n a in
de linkerhand om daarmede den in liet net verwarden tegenstander te dooden, de eerste zonder hoofd
slechts met Bene tunica gekleed (SUET. CAL.-deksln
30. CLAUD. 34. JUv. 2, 143.), de laatste gewapend met
een helm, schild en zwaard. Was den retiarius
het vangen in het net niet gelukt, dan moest hij
voor zijn vervolger (secutor) de vlugt nemen; toch
was de overwinning gewoonlijk aan zijne zijde,
daar hij op zijn vlugt telkens op nieuw van zijn
net tegen zijn tegenpartij gebruikt maakte. In
lateren tijd traden in plaats van retiarii ook la q u ea r i i op, die behalve een kort zwaard een
strik hadden, dien zij behendig wisten te slingeren om het hoofd van hun tegenpartij; ook vochten zij wel met huns gelijken. Tegen een retiarius
werd ook wel een mirmillo (van mormyr, een
visch, die op den helm van den gladiator afgebeeld was) overgesteld. Hij was volgens Festus
op gallische wijze gewapend, met helm, schild
(scutum) en zwaard. Gewoonlijk echter stond tegenover den mirmillo een Th r e x met thracische
wapens, een parma en sica, een kort, krom zwaard.
De insgelijks naar hunne wapens genoemde Sa mn i t e s hadden een zeer volledige wapenrusting,
met een van boven breed scutum, dat naar onderen wigvormig uitliep, om den vechter in de vlugge beweging niet te hinderen, met een borstharnas, seheenplaten voor het linkerbeen en een met
een vederbos voorzienen helm (Lig . 9, 40.). IIoe).

-
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wel zij tot de gewone gladiatoren, ordinarii, behoorden, die steeds tegen andersgewapenden vochten, vinden wij toch geene nadere opgaven omtrent
hunne tegenpartij. Onder de keizers komt de
naam niet meer voor, waarschijnlijk werden zij
toen hoplomachi (SUET. CAL. 35.) genoemd. --- Behalve de genoemden komen nog voor (met gelijke
wapens) : de e as e d a r i i, een navolging van een
gallischen wedstrijd op een met twee paarden bespannen wagen, esseda (CAES. B. G. 33. SUET. CAL.
35.); de andabatae te paard (cie. BEST. 59.)
met een helm die het geheele gelaat bedekte, die
met een speer (spiculum) in den blinde op elkaar
toerenden (etC. AD FAM. 7, 10. ), van daar het
spreekwoord: andabatarum more pugnare (MART.
5, 24.) van tegenstanders, die niet weten wat het
eigenlijke twistpunt is, waarover zij strijden; ein
d i m a c h a e r i, eerst in veel lateren tijd,-delijk
die in iedere hand een kort zwaard droegen. Behalve de rudis (z. boven;, welke steeds de voor
uitmaakte,-namstebloigvdnatr
werd de overwinnaar met de palma gladiatoria als
overwinningsteeken begiftigd (SUET. CAL. 32. cie.
rose. coM. 6, 17.), onder en na Augustus ook
met geld (SUET. AUG. 45.). Onder Commodus
wordt gewag gemaakt van een afzonderlijke kas,
waaruit aan de gladiatoren voor hun optreden
kleine sommen, aan Commodus Bene aanzienlijke
betaald werd. -- De gladiatorenspelen werden reeds
vroeg uit Rome naar de provinciën overgebragt,
b. v. Scipio naar Carthago (LIV. 38, 21.). In Italië
was inzonderheid Campanië de landstreek waar
de bovengenoemde gladiatorenscholen gehouden
werden, gelijk over 't algemeen de oorsprong dezer
spelen bij de Etruscers te zoeken is. Meermalen
werden deze scholen wegens de ontzettende menigte slaven, die daar geoefend werden, een groot
gevaar en Bene lastige plaag voor Rome. Spartacus, met Erixus en Onomaus uit de school van
Lentulus ontsnapt, nam naar den Vesuvius de wijk en
verzamelde uit de verschillende gladiatorenscholen
van Campanië, vooral uit Capua, in korten tijd 70000
man om zich, die slechts met de grootste inspan
na vele verliezen en verscheiden neder -nige
Romeinen konden bedwongen en ver -lagendr
worden. Onder Nero sloeg Rome wederom-nield
door een opstand der gladiatoren te Praeneste de
schrik om het hart (TAC. ANN. 15, 46.). In de
burgeroorlogen tusschen Otho en Vitellius werden
de gladiatoren ook in het leger opgenomen, en bewezen zij als uitstekend geoefende vechters, zoo
dikwijls zij handgemeen werden, de beste diensten.
Overigens waren zij zeer geschikte werktuigen tot
het volbrengen van sluipmoorden (SUET. DOM.
1K.)

Gladius, het zwaard bij teregtstellingen,
waardoor de vroegere bijl vervangen werd, eerst
was liet echter slechts in gebruik bij de ter dood
brenging van soldaten, z. s e c u r i s. Tot de mis
onthoofding gestraft werden, be--daenimt
hoorden majesteitschennis, sluipmoord enz. -- Het
jus g l a d i i als regt over leven en dood der sol
werd door de keizers aan de stadhouders-daten
der keizerlijke provinciën toegestaan. De stadhouders der senaatsprovinciën hadden dat regt niet. -Z. ook arma.
Glaucia, z. Servilia gens, n°. 21.
Glauce, I Xauyt- 1, 1) z. I a s o n, onder A r g onautae, 3. kol. -- 2) T elamon, onder Aeacas.
Glaue i~, D rcvxíay, 1) geleerde arts en een
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der eerste uitleggers van Hippocrates. — 2) Metaalgieter uit Aegina, omstreeks 500 v. C.
Glaucus, FXa►ixos, 1) een waarzeggend _ zeegod, met den gewonen bijnaam 7r6vTLos, die in de
Argonautensage ongeveer dezelfde rol speelt, als
Proteus in de Odyssea en Nereus in de fabel van
Hercules. Oorspronklijk was hij een god der
schippers en visschers te Anthedon in Boeotië,
van daar werd hij als heros in de Argonautensage
opgenomen. Bij was de bouwmeester en de
stuurman der Argo, die na het gevecht der Argonauten met de r1'yrrheniërs een, zeegodheid werd
en aan Iason voorspellingen deed. I)e Anthedoniërs vertelden, dat Gl. een visscher en duikelaar
geweest was, die, toen hij eens halfdoode visschen
op een zeker kruid gelegd had en hen daardoor
had zien herleven, van dat kruid at en zich nu
eensklaps aangedreven voelde om in zee te springen, waarop Oceanus en Thetys hem in een god
herschiepen. Hij had veel overeenkomst met Melicertes. Men gaf hem ook Delos tot woonplaats;
daar zou hij met de Nereïden voorspellingen gegeven en Apollo in die kunst onderwezen hebben.
Als zijn vader noemt men Copeus, of Polybus of
Poseidon of Anthedon. Men stelde zich hem voor
als een grijsaard met een ligeliaam dat in een
vischstaart uitliep, met een langen, ruwen baard
en even zulk hoofdhaar. — 2) Een Corinthiër,
zoon van Sisyphus en Merope, die bij Eurymeda
Bellerophon verwekte (xoM. IL. 6, 152 en v.). Hij
werd door zijne woedende paarden verscheurd en
werd op den Isthmus voor een daemon gehouden,
die de paarden bij de wedrennen schichtig maakte.
(Tap'*7r7o). Met Poseidon, die ook als vader
van Bellerophon voorkomt, staat hij in naauwe
verbinding en was waarschijnlijk oorspronklijk hetzelfde wezen als de vorige. Wat in Boeotië in
den visscher en den god Glaucus vereenigd was,
schijnt men te Corinthe gescheiden te hebben, zoodat het godlijke op Melicertes, het menschlijke op
den heros Glaucus werd toegepast. — De achter
dezen Glaucus was 3) Glaueus, de-kleinzova
zoon van den vorst der Lyciërs, Hippolochus, een
zoon van Bellerophon. Deze is een der dapperste
bondgenooten van Priamus voor Troje (xom. IL.
2, 876. 6, 119-- 236. 12, 309 en V. 387. 14, 426.

16, 490 en v.). Hij werd door Ajax gedood. —
4) Zoon van Minos en Pasiphaë. Als knaap viel
hij, terwijl hij een muis wilde vangen, in een honigvat en stierf. De vader ontving een godspraak
dat zich in zijne kudde Bene koe bevond, die om
de 4 uren wit, rood en zwart werd; die hiervan de
beste verklaring kon geven, zou het kind vinden.
Daar de vaderlandsche zieners hem het antwoord
schuldig bleven, loste Polyïdus uit Argos of
Corinthe, een ziener en priester van Dionysus,
achterkleinzoon van Melampus, het raadsel op,
door de koe met een langzaam rijpende moerbezie
te vergelijken. Men vond den knaap en Polyïdus
werd met het lijk opgesloten om het in het leven
terug te roepen. Een slang naderde het lijk en
werd door Polyïdus gedood; daar kwam een
tweede slang die den eerste deed herleven door
het opleggen van een zeker kruid. Polyïdus
bragt nu met hetzelfde kruid Glaucus in het leven terug (APOLLOD. 3, 3, 1 en 2.). In de plaats
van Polyïdus vindt men ook Aesculapius.
Glossa, j'Awasa. Dit woord beteekent reeds
vroeg tongval, dialect, & dAsxroc, vervolgens gaf
men daarmede ook te kennen enkele afzonderlijke

woorden, die tot een bijzonderen tongval behoorden,
provincialismen of vreemde uitdrukkingen of minder gebruiklijke woorden der oude taal. In Griekenland, vooral te Athene, hield men zich reeds
vroeg er mede bezig om zulke niet voor iedereen
verstaanbare woorden te verzamelen en te verklaren en terwijl vroeger het woord zelf „ glosse"
heette, kwam later deze naam voor de verklaring
in zwang. In den macedonisch-romeinschen tijd
vestigden de taalgeleerden in dit opzigt ook hunne
aandacht op zoodanige woorden, die in den loop
der tijden van beteekenis veranderd waren; hierbij
had men vooral het onderwijs en de beschaving
van den stijl op het oog. Zoo verkreeg de beteekenis van het woord steeds meerdere uitbreiding
en beteekende in 't algemeen uitdrukkingen, die
met het bovengenoemde doel verklaard werden.
Men verzamelde ze in g 1 o s s a r i ë n, die door de
yXwaao'1'p ot bijeengevoegd werden. Voornaamlijk vinden wij deze oefening in Griekenland en
de werken van Hesychius, Suidas, Pollux, het
Etyniologieum magnum en a. bevatten nog talrijke
proeven daarvan; vervolgens ontmoeten wij- hetzelfde ook te Rome sedert de 1. eeuw v. C , toen
de taal van Ennius, Naevius en a. zulks noodig
maakte. Voor zoo ver zulke korte, dikwijls aan
de handschriften zelve der schrijvers toegevoegde
verklaringen door onkundige afschrijvers in den
tekst zelven werden ingelascht, heeft glosse,
g I o s s e in a, de beteekenis gekregen van een ingeschoven, daar niet te huis behoorende uitdrukking.
Toen in de 12. eeuw in Italië, voornamelijk te
Bologna, door Im n e r i u s de beoefening van het
romeinsche regt herleefde, werden aan de wetboeken van Justinianus taalkundige en zaaklijke ver
toegevoegd, welke men glossae interline--klaringe
ares of gl. marginales noemde, al naar dat zij
tusschen of naast de regels geschreven waren.
Glyc ra, D uxípa, 1) een arm meisje, van
groote schoonheid uit Sicyon won de kost met
het vlechten van kransen. Eene in de oudheid
zeer beroemde schilderij van Pausias, die haar beminde, stelt haar voor als kransenvlechtster --Tpccvr17t?,áio. --- 2) Waarschijnlijk verzonnen
naam eener minnares van den dichter Hora tius (on. 1, 19, 5. 1, 30, 3. 3, 19, 28.). Ook Bene
minnares van den dichter Tihullus komt onder dien
naam voor.
Gnidus, z. C n i d u s.
Gnomon, z. solarium.
Guomiische poësie, in oorspronklijke
kracht en frischheid een spruit van h e 11 e e n s c h en
grond. Bij een volk, dat de innige vereeniging
van het sapere en fari zoo schitterend ten toon
spreidde, moest aan de kernachtige, zinrijke
spreuk, yvw'Vrl, sententia, waarin vorm en inhoud op de volmaaktste wijze ineensmolten, wel
een oneindige waarde geschonken worden. Bij
geen hunner dichters missen wij ze, de uitstekend sten onder hen, zoo als Sophocles en a., bieden,
zonder ze opzetlijk na te jagen, er den rijksten voorra d van aan. Zij, door wie de gnome opzetlijk beoefend werd, wendden ze aan als raadgevingen en
lessen voor het werklijke leven, waaruit zij een
schat van ondervinding en opmerkingen putten en
in hunne spreuken opnamen. En daar regt en
zedelijkheid, wet en zedeleer in de oudste tijden
nog niet naauwkeurig gescheiden waren, zoo vinden wij de oudste wetten en gewoonteregten
meestal in gnomen vervat, waarvan de dichter;ijke
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vorm het der jeugd gemaklijk maakte ze vast in een hooger geestlijk leven ontwikkelde, scheidden
het geheugen te prenten. Men vond ze ook gegrift op in 't openbaar opgerigrte zuilen, zooals op
de Hermenzuilen te Athene; het daarvoor gekozen
metrum is meestal de hexameter of het distichon.
Wat haar kunstvorm betreft is de gnomische
poësie een deel der elegische (z. e le g i e) en
vel een onderdeel der politische. Nevens Solon
en Xenophanes, Archilochus en MimnerInns, schittert T h e o g n i s vooral als meester in
deze dichtsoort. Zijn geestverwant is P h o e y 1 i d e s,
terwijl bij Aesopus, Simonides, Evenus, de
overgang tot den meer beperkten vorm van het
epigram reeds te ontdekken is, in welke dichtsoort
ook de latere tijden nog zeer vruchtbaar waren,
hoewel deze poësíe meer als kunstvoortbrengsel
dan om haren uit liet leven gegrepen inhoud te
prijzen is. Toen het didactisch leerdicht in
zwang kwam, werd de gnome verdrongen. — Bij
(le Romeinen was zij slechts een kunstvoortbrengsel;
wij bezitten cene soortgelijke verzameling Disticha
op naam van Dionysius Cato ; den rijksten overvloed van spreuken bieden zeker Horatius, Livius
en Seneca aan, alsook de latere dichter Boëthius.
ry úh p t u. o t, de aanrienlijken, een der vele benamingen van den adel en aanzienlijken in tegen
DT^I,o;, x txoí, ncXoí, ovripoí. Andere-stelingva

zich ook deze de natuurkrachten vertegenwoordigende goden meer en meer van de natuur zelve af
en werden, als vertegenwoordigers van zedelijke beginsels, vrijwerkende geestlijke en zedelijke wezens,
die niet alleen orde en wet in de natuur brengen
en in stand houden, maar ook hun besturenden
invloed op liet menschlijk leven doen gevoelen.
Zoo werd b. v. Demeter, de moeder der aarde,
die den groei en den wasdom der planten bevor
graan verschaft, lang-dertnmsch
als uitvindster en beschermster van-zamerhnd
den landbouw ook de grondlegster van vaste
woonplaatsen, van het huwelijk, van den staat en
de beschaving. Deze allengs voortgaande hervorming der godsdienstige denkbeelden, waarmede
zeker eeuwen verliepen, kwam voldingend tot
stand ten tijde dat uit het pelasgische, oud-grieksche leven zich het echt grieksche-helleensche
ontwikkelde, en wel ten tijde der groote volks
kort na Troje's val. De dorische volks -verhuizng
ook de aanvang van een nieuw tijd -verhuizngs
geschiedenis der grieksche godsdienst.-perkind
Zij scheidt den pelasgischen van den helleenschen
tijd. Bij Homerus, die, op den drempel van het
llelleensche tijdvak staande, zonder twijfel meer
nog dan al zijne voorgangers in de poësie, een
benamingen waren : itnc.ciit, doorluchtigen, ye- scheppenden invloed op de godsdienstige denk
heeft uitgeoefend, verschijnen de godhe--beldn
1ÁsvTS;, ter aanduiding der fijnere beschaving van
(1e hoogere standen, even als &tstirt„ verder den als zuivere, volkomen zelfstandige persoon
wezens, als zedelijk vrije personen; slechts-lijke
; X(J)atot, í:a;, v.aX,ol xd y ic oí, de wakkeren, wel
fatsoenlijken, cene uitdrukking, die-denk, hier en daar vinden wij bij enkele godheden nog
even als het erngelsche gentleman, niet enkel op zinspeling op de oude symbolische voorstelling
geboorteonderscheid doelt; verder de pt6TOt en der natuur. Even als in vele andere opzigten is
jSEA Tt6TOC, welke benamingen bijna uitsluitend op Homerus ook vooral in de godsdienst de grondden staatkundigen toestand, niet op de zedelijke slag der helleensche beschaving; zijne godsdien-vaarde betrekking hebben; eindelijk nog uitdruk- stige opvatting is over 't algemeen die van den
kingen, die de meerdere inagt en het hoogere aan volgenden echt grieksehen tijd gebleven, al is ook
te kennen geven, de ú;:sípoyot en ^JVa ßoí.
-zien hier en daar het karakter van eenigen god in
sommige opzigten wat veranderd, of al zijn ook
Gnossus, z. Cnossus onder Creta.
Gobryas, Fw 3pj n;, 1) een Pers, die met oudere voorstellingen van plaatslijke eerdiensten
zes anderen den valschen Smerdes onttroonde; hij in stand gebleven. Door Homerus en de
was het die den Magiër aanviel en met hemwor- latere van hem af hanklijke dichters, waaronder
stelde, weshalve Darius eerst op herhaald verlan- vooral Hesiodus op den voorgrond staat, heeft
gen van Gobryas, om des noods hein zelven te zich in tegenstelling van de eigenaardigheden eener
-

treffen, van zijn (1 olk gebruik maakte en Snierdes plaatslijke eerdienst, cene algemeene nationale
doorstak. Gobryas huwde cene dochter van I)a- godsdienst en mythologie ontwikkeld. Want hoerius en trok riet hein tegen de Scythen over den wel de grondslag voor de grieksche godsdienst
Donau. Zijn zoon was de bekende Mardonius over 't algemeen dezelfde was, was toch in dezen
(LIDT. 3, 70 en v. 4, 132 en v.).
2) Een veld- gemeenschaplijken bodem, naar de eigenaardigheer van Artaxerxes Mnemon (xEx. ANAB. 1, heden der stammen en de verschillende esteld7, 12.).
heid van de natuur en het klimaat der landstreGodsdienst. I. De godsdienst der ken, cene groote verscheidenheid van afzonderlijke
Grieken was in de oudste tijden in den zooge- eerdiensten ontkiemd, zoodat op de cene plaats
naatuden pelasgischen tijd, een natuur dienst; ech- deze, op de andere gene als hoofdgodheid ver
ter werden de voorwerpen der natuur niet zoo
werd, en er geen gemeenschaplijke, allen-erd
als zij onder de zinnen vallen, als godlijke wezens omvattende band bestond. Men maakt zich ech—

beschouwd; en vereerd, maar de daarin levende
en werkende krachten kwamen den menschen als
iets godlijks voor, werden als geestlijke magten
gedacht en tot persoonlijke wezens verheven, I)e
mensch schiep zich zijne goden naar zijn eigen
beeld en liet hen op menschlijke wijze denken en
handelen; terwijl zijne levendige phantasie, die bij
den. mensch en een volk, die nog op den eersten
trap van ontwikkeling staan, vooral werkzaam is,
alle verschijnselen en gebeurtenissen in de hem
omringende wereld tot handelingen zijner goden
maakt. Zoo ontstonden de talrijke godsdienstige
mythen der Grieken. Naarwate zich liet volk tot

ter eeue verkeerde voorstelling, wanneer men
aanneemt, dat oorsproiiklijk in elk der verschillende
landschappen maar één god vereerd werd, en dat
eerst later door de voortgaande vereeniging
dier afzonderlijke godheden liet veelgodendoni
ontstaan is. Het polytheïsme is een natuurlijke,
noodzaaklijke vrucht der heidensche godsdiensten
die geworteld zijn in de vereering der natuur.
Ook de meening, dat dc Grieken hunne goden en
hunne godsdienstige instellingen van buiten, van
aziatische volken en van de Aegyptenaren ontvangen hebben, is onaanneemlijk, hoewel eene verbinding der Grieken in de oudste tijden met hunne
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Godsdienst.

oostelijke naburen niet geloocliend kan worden, tegenstrijdig karakter openbaart zich ook in hunne
en menige godsdienstige voorstelling aan beiden eerdienst. Genoemde drie hoofdclassen van goden
gemeen is geweest. Eenige godheden, zooals b. kan men weder verdeelen in hoofdgoden en die
V. Aphrodite, zijn ook in der daad in -ouden tijd van een minderen rang. De laatste vertegenwoornit Azië tot de Grieken overgekomen, doch de digen grootendeels afzonderlijke eigenschappen der
scheppende geest der Grieken heeft het vreemde hoofdgoden, zoo als b. v. Moira, Tyche, Dice,
tot een geheel nationale voorstelling hervormd, Horen eigenschappen van Zeus; Nice van Athene;
zoodat deze godheden toch als grieksche volksgo- Hebe vertegenwoordigt een hoofdkarakter der geden te beschouwen zijn. Opmerklijk is het dat zamenlijke goden. Deels zijn deze godheden van
in den tijd van het verval der grieksche nationa- minderen rang werklijk zelfstandige wezens, die
liteit, zulke herscheppingen van vreemde tot de even als de hoofdgoden van oudsher een eigen
Grieken overkomende goden niet meer plaats eerdienst hadden (Horen, Chariten), deels bloote
vonden. — De Grieken hebben de tegenstelling tus - personificatiën zonder eerdienst. In lateren tijd
schen de oude natuurgodheden en de goden van viel ook dezen laatsten hier en daar een eerdienst
den helleenschen tijd mythisch voorgesteld in den ten deel, doch nimmer in die mate als bij de Rotitanenstrijd; zij geloofden dat vóór de door hen meinen. De goden van Homerus werden in Grievereerde goden andere geheerscht hadden, namelijk kenland algemeen erkend en vereerd, doch geno
Cronus en de woeste Titans, de vertegenwoordigers
afzonderlijk Bene grootere of geringere-tenlk
der ruwe, ongeordende natuurkrachten, dat deze ech- vereering, naarmate een god van oudsher hier of
ter in den strijd om de heerschappij bezweken daar bij deze of gene stammen meer of minder
waren voor de olympische goden, Zeus en de zijnen, vereerd was geweest. Gewoonlijk had elke plaats
(le goden van orde, regt en wet. Na deze over- Bene hoofdeerdienst, die boven anderen meer bijzonwinning verdeelde Zeus niet zijne beide broeders, der werd in acht genomen (te Athene Athene, te
Poseidon en Hades, de heerschappij der wereld; Delphi Apollo, te Argos Hera enz.). -- Met den
de Titans werden deels geboeid in den Tartarus loop der tijden kwamen ook de gebreken in de
geworpen, deels onderwierpen zij zich aan Zeus voorstellingen van de goden der grieksehe volks
en dienden de nieuwe orde van zaken. In dezen
meer en meer aan het licht; zij waren-godsient
nieuwen godenstaat blijven de natuurgodheden, te zeer verzinlijkt en naar de menschlijke natuur
wier bestaan aan physieke voorwerpen gebonden gevormd, om zoowel liet dieper indringende ver
is en die hun karakter niet kunnen veranderen
als de behoeften van een zuiverder gods--stand,
(rivier- en zeegoden, enz.) in hare oorspronklijke dienstig gevoel te kunnen bevredigen. Inzondei-betrekking tot de natuur, doch zijn onder een heid werd de bestaande godsdienst door de wijs
hooger bestuur geplaatst, onder dat van Zeus.
bestreden, die sedert omstreeks 600 v.-begrt
Bij Homerus is deze olympische godenstaat een C. in de coloniën ontwaakte en beoefend wert.
volkomen evenbeeld van den toemaligen staat der Echter werd de godsdienst in het moederland en
menschen : aan het hoofd staat als koning der over 't algemeen bij de meerderheid des volks nog
goden Zeus, hem ter zijde een Bo'iXí uit de niet zoo spoedig door de wijsbegeerte ondermijnd;
overige hoogste goden zaamgesteld, wier regten dáár vereerde men nog gedurende de perzische
door den opperheer erkend en eerbiedigd worden; oorlogen en den daarop volgenden roemvollen tijd
deze zijn behalve den in zee wonenden Poseidon, met onwrikbaar geloof de goden, die door de bede eigenlijke goden van den Olympus, die daar vrijding van het vaderland van vreemde overheer -

bij Zeus wonen: Apollo, Ares, Hephaestus, Iíermes, Hera, Athene, Artemis, Aphrodite. Soms
belegt Zeus ook Bene agora (I-ioM. in. 20, 4
en v.) waartoe alle goden, tot zelfs de rivier
worden toegelaten. Het-godenymph
twaalftal der olympische goden, zooals Ennius ze
met latijnsche namen opgeeft (Juno, Vesta, Ce res, Diana, lllinerva, Venus, Mars, Jl1ereurius,
Jovi', Neptunus, Vulcanus, Apollo) is eerst vrij

sching hunne magt op zoo wonderdadige wijze
geopenbaard hadden. Doch sedert den peloponnesischen oorlog, die ook de kiem gelegd heeft tot
den staatkundigen val van Griekenland, zien wij
een algemeen verval in godsdienst en zeden plaats
grijpen. De twijfelingen der wijsbegeerte drongen
tot het volk door en kweekten ongeloof en ongodsdienstigheid; met liet ongeloof ging zijn gewone gezel, het bijgeloof, gepaard, dat vooral
gevoed werd door de mystieke secte der orphici
en de mysteriën (z. a.); verg. verder m y t h o l ogia. -- II. De godsdienst der Romeinen
was oorspronklijk naauw verwant met de grieksche,
weshalve ook in lateren tijd de zamensmelting van
beiden zoo gemaklijk ging. ]fie oudste bevolking
van Rome, Latijnen en Sabijnen, waren even als
de Grieken van pelasgischen oorsprong. Van hen
zijn de meeste romeinsche godheden afkomstig;
de Etruscers daarentegen die als derde stam bij
hen kwamen, schijnen voornamelijk een uitwendigen invloed op de romeinsche godsdienst uitgeoefend te hebben door ontwikkeling en uitbreiding
van de godsdienstige plegtigheden. De met de

laat aldus bijeengevoegd. De beide broeders van
Zeus, Poseidon en Hades, zijn in hin gebied, de
zee en de onderwereld, het evenbeeld van Zeus;
zij zijn daar heerschers, zoo als Zeus op den
Olympus, doch . zoo dat zij de meerderheid van
den magtigeren en (bij Ilomerus) ouderen broeder
erkennen. Volgens de verdeeling der wereld in
(I rie deelen onder de 3 broeders, kan men de geheele
godenwereld in 3 vlassen verdeelen : 1) goden van
den Olympus (het gebied van Zeus; 2) goden der
wateren (gebied van Poseidon); 3) goden der onderwereld (gebied van Hades). Tot deze laatste
classe, de chthonische (onderaardsche) godheden,
rekenen wij ook lien, die tot den bodem der aarde
en den plantengroei in betrekking staan, daar zij Grieken verwante volkst a^i^men in Italië hebben op
met de onderwereld .zamenhangen. Met de italischen bodem hunne godsdienst op eigenaardige,
olympische goden staan de chthonische in scherpe zelfstandige wijze ontwikkeld; inzonderheid hebben
tegenstelling; de eerste behooren tot het licht en zij en vooral de Romeinen,uit gemis van de aan het
het leven, de laatste tot de duisternis en den dood grieksche volk aangeboren scheppende verbeeldingsen tot de aarde als den zetel der duisternis; dit kracht zich niet dien rijkdom van mythen die de

Golgi---Gordiani.
Grieken van hunne goden bezaten, gevormd, maar
dien ten gevolge hunne goden ook niet zoo zeer
tot de zw^ikheden en bekrompenheden van het
menschlijk wezen vernederd. Hun meer op het
werkdadige en bestaande gerigte zin heeft ook
vooral de godsdienst in het uitwendige, practische
leven ontwikkeld; hunne deftige, eerwaardige goden werden niet de grootste naauwgezetheid en

met diep ontzag, dat zich in woord en daad openbaarde, vereerd. — 1)e bewoners van Latium,
waaruit het romeinsche volk voortkwam, waren
herders en landbouwers met eenvoudige, aartsvaderlijke zeden, hunne godsdienst droog alzoo ook
liet karakter van landlijken eenvoud en huislijkheid;
zij vereerden inzonderheid goden der natuur van
veld en bosch, die aan de kudden en de vruchten
wasdom verschaffen (zoo als Faunos, Vertumnus,
Saturnus, Ops) benevens huis- en familiegoden
(Laren en Penaten). De dienst dezer goden werd
van den beginne af naar Rome overgeplant en
bleef, gedurende het geheele romeinsche tijdvak,
ten gevolge van de gehechtheid der Romeinen aan
huis en familie en hunne zucht voor het landleven,

stand en werd uitgeoefend in een tal van landlijke en huislíjke feesten die met vele voorvaderlijke
gebruiken gepaard gingen, zoo als de Saturnaliën,
Lupercaliën enz. Naast de godheden van den landbouw, de veeteelt en het huis werden van den
beginne af te Rome ook beschermgoden van den
staat vereerd, en deze traden met der tijd op den
voorgrond. Jupiter, de stichter en instandhouder
van den romeinschen staat, staat aan de spits der
godenwereld, hem ter zijde als de hoogste staats beschermer Mars, de vader van Romulus en het
romeinsche volk, en Quirinus, de vergode Romulus.
Een tweede den staat beschermend drietal vormde
Jupiter met zijne vrouw Juno en zijne dochter
Minerva. Daarnaast werd Vesta zeer vereerd, de
godin van den huishaard, den hoeksteen van den
staat. I)e eerdienst der tot hiertoe genoemde goden, inzonderheid der beschermgoden van den
staat, was het hoofdbestanddeel der romeinsche
staatsgodsdienst, als wier grondlegger en insteller
Numa beschouwd werd. Met deze openbare eer in

dienst stond de vereering van abstracte, inzonderheid zedelijke begrippen als godlijke wezens ( Virtus, Fides, Pietas) weinig of niet in verband; deze
was veeleer het gevolg van liet gevoel en het
goeddunken van enkele personen, en men ging in
het ver goden van zulke begrippen zoo ver, dat
men aan alle mooglijke eigenschappen, aan de
nicest gewone dingen en bedrijven, aan daaglij-ksche
en toevallige gebeurtenissen niet alleen godlijke waar
grondslag legde maar ook godsdienstige-heidtn
vereering bewees (0r•bona, Fessonia, Quies, Febris).
Gemelde drie elementen, van de natuur, den staat

en de zeden waren de hoofdbestanddeelen der roineinsche godsdienst, en vormden gedurende den
tijd van haren bloei een vast geheel, dat door den
staat tegen vreemden invloed beschermd werd. Doch
sedert de Romeinen ten gevolge van de uitbreiding hunner heerschappij in Beneden -Italië met
de Grieken en hunne godsdienst bekend werden,
voerden zij ook de grieksche eerdienst bij zich in.
Zij vereerden reeds vroeg den orakelgod Apollo
te Delphi en bouwden hem als een pestafweerenden god te Rome tempels (den eersten 432 v. C.) ;
voor de Dioseuren werd in 304 v. C. een tempel
gebouwd; Aesculapius werd in 291 v. C. van
Epidaurus f; e h aald. Zoolang de beschaving der
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Romeinen haar nationaal karakter behield, bleef
deze vreemde dienst, hoewel door den staat ingevoerd en erkend, van de oud-romeinsche staatsgodsdienst afgescheiden, zoodat deze er niet door
bedorven of ondermijnd werd. Doch sedert den
2. punischen oorlog, die in de geschiedenis der
romeinsche zeden 'en beschaving een keerpunt oplevert, voor zoover van dien tijd af binnen buiten
korten tijd grieksche beschaving en zeden-gewon
den ronieinschen staat binnen drongen, vonden ook
de godsdienstige denkbeelden te Rome gereeden
ingang. Wel bleven grootendeels de romeinsche
namen der goden en de godsdienstige gebruiken
dezelfde; doch onder romeinsche namen en plegtigheden werden grieksche voorstellingen opgenonien ; inzonderheid kreeg ook de letterkunde, wat
godsdienst en mythen betreft, een griekschen stempel. IIet was een ongeluk voor Rome dat het
grieksche godsdienst en zeden opnam, juist in een
tijd dat Griekenland zelf reeds in een godsdienstig en zedelijk verval geraakt was. Daardoor
verviel het tot het ongeloof en de zedeloosheid
der Grieken, en werd. besmet met de vreemde,
reeds door de Grieken opgenomen geheimzinnige
eerdiensten van Azië en Aegypte, met hare bijgeloovige en gedeeltelijk zedelooze gebruiken, welke
de staat, die althans de oude godsdienst der vaderen uiterlijk wilde handhaven, te vergeefs zocht
te verbannen. Augustus trachtte de zinkende
godsdienst te verheffen door het herstel van ver
oude gebruiken en feesten, door het bou--scheidn
wen van nieuwe prachtige tempels en het weeren
van vreemde eerdienst, doch vruchtloos ; noch zijn
streven, noch dat van vele latere keizers vermogten de vervallen godsdienst en zedelijkheid in het
ontaarde Rome te herstellen.
Golgi, FoXyoí, colonie van den Sicyoniër Gol
een tempel aan-gusinhet0.vaCypr,m
Aphrodite geheiligd (THEOCR . 15, 100. C ATULL. 316 i
14. 64, 96.) ; tegenw. waarschijnlijk Kukla.
G omplii, Fóµpot, thessalische grensvesting.
tegen Epirus (in Hestiaeotis) aan den oostelijken
oever van den Penëus, ten Z. W. van Tricca, door
Caesar verwoest, later echter herhouwd (CAES. B. C.
3, 80 . LIV . 31, 41. 32;. 45. en op m. p.) ; tegenw.
Skumbos.
Gonnus, Gonfii, ]Povvos, -ot, t. Lykostomo,
belangrijke vesting aan den ingang van het dal
Tempe, stad der Perrhaebers in het tliessalische

Pelasgiotis. Na de oorlogen der Macedoniërs en
Romeinen komt de plaats niet meer voor (LIV. 36,
19. 42, 43, 54. IDT. 7, 128, 175 POL . 17, 23. 18,
.

10.).

Gordiání, vader, zoon en kleinzoon. -- M.
Antonius Gordianus Africanus (volgens
sommigen Antoninus), een naauwe bloedverwant
van M. Aurelius Antoninus, van vaderszijde met
de Gracchen verwant (CAPITOL. GORD. 2.) een rijk,
beschaafd man, ook dichter, werd, nadat hij met
veel luister aedilis geweest was, praetor en consul
in 229 n. C., en was niet alleen te Rome, maar
ook in Italië om zijne mildheid geacht en bemind.
Als proconsul verwierf hij zich de toegenegenheid
der Africanen en werd in 238 tegen den wreeden keizer Maximinus als keizer uitgeroepen. Wel
verzette zich de 80jarige grijsaard eerst daartegen,
maar liet zich echter spoedig de nieuwe waardigheid welgevallen, werd door den senaat te Rome
erkend en nam zijn zoon tot mederegent aan.
Doch in dcii oorlog tegen den door hem belee-
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áordiun1-- Gongo.

íligden stadhouder van Mauritanië verloor de zoon
den slag en het leven, waarop de vader ook aan het
zijne een einde maakte. ---2) M. Antonius Gor d i a n u s Africanus, zoon van den vorige, was een
zwak, maar schoon gevormd en begaafd man, die
in 't jaar - 238, nadat hij bij de troonbeklimming
zijns vaders tot Augustus benoemd was, in een slag
het leven verloor. — 3) M. Antonius G o r d i an u s P i ti s F e 1 i x, een kleinzoon van den eerste,
werd na den dood der beide vorigen als knaap
van 16 jaren door het volk tot Caesar nitgeroepen, naast de keizers Pupienus en Balbinus, na
wies dood hij tot Augustus verkozen werd; in 't
jaar 241 trouwde hij met de dochter van zijn uit -

stekenden minister Misit lieus, wiens wijze raadgevingen hij gaarne opvolgde. Hij overwon de Gothen en Sarmaten, leverde vervolgens verscheiden
veldslagen tegen Sapores, koning. der Perzen, trok
over den Euphraat, verloor echter gedurende den
krijg in 243 zijn trouwen Misitheus, waarop Gordianus door den nieuwen overste der lijfwacht,
Philippus, vermoord werd.
Gordium, Fóp&tov, oude residentie der phrygische koningen (ten tijde van Augustus Juliopolis !, volgens de sage gesticht door G o r d i u s.
Terwijl deze, een eenvoudig landman, op zijn
akker aan het ploegen was, ging een adelaar op
het juk zitten, welk teeken door een waarzegster
uit Telmissus voor een aanwijzing van een aan
koninklijke waardigheid verklaard werd.-stande
En zoo gebeurde het ook : want de Phrygiërs, aan
wie het orakel bevolen had dengenen tot hun koning
te kiezen, die hun het eerst op een wagen gezeten, op den weg naar den tempel van Jupiter zou
ontmoeten, kwamen Gordius tegen en riepen hem
tot koning uit: hij werd de stamvader eener dynastie (HDT . 1, 16, 35, 45.). De gelukaanbrengende wagen werd in den tempel gewijd en het
juk met zulk een verwarden knoop aan den dis
vastgemaakt, dat het orakel de heer--selbona

kan worden, 3) dat, al is er ook iets en kan het
erkend worden, het toch niet medegedeeld kan
worden. De leer dat er geene waarheid is, bragt
hij ook over op het gebied der welsprekendheid ;
deze ontaardde bij hem in cene dialectische kunst
om willekeurig iets te bestrijden of te verdedigen,
in de kunst om geheel onafhanklijk van het wezen der dingen de menschen te overreden, en dus
cene bloote schijnkunst (PLAT. GOEG . 447. MEN.

73.). Evenwel was hij niet zonder verdiensten,
wat bitreft de ontwikkeling van het formele in de
welsprekendheid. Terwijl hij. zich aan de Siciliërs
Corax en Tisias aansloot, die ook reeds de rede
onderwezen en voorschriften daarin gegeven-kunst
hadden, trad hij. het eerst als leeraar der wel
Griekenland op. Daar het ow--sprekndhi
der Grieken evenwel nog hoofdzaaklijk aan poësie
gewend was, berustte ook zijne theorie op zoet
-vloeijndhkustmagerydil;.
vooral was hij sterk in antithesen en isocolen
(1op ,¡c7 sc, ¡opliscx aX ll li.aza). Zijn onderwijs der
jeugd bemoeide zich volstrekt niet met de deugd.,
die voor hem geen waarde had, maar bepaalde zich
,

alleen tot de kunst van spreken, zoowel bij wijze
van gesprek, als in cene aaneengeschakelde regle;
de methode was zeer onwetenschaplijk en bestond
in het mededeelen van eenige kunstgrepen, drogredenen, valsche sluitredenen enz. en die zoo veel
mooglijk te leeren toe te passen. — De onder den.
naam van Gorgias bewaard gebleven redevoerin gen Enconiiuru .Ilelenae en Apologia Palamedis zijn:
onecht. — 2) Van hem moet wel onderscheiden

worden een gelijknamige Gorgias van Athene
(QUINCT . 10, 2,. 102.), wiens onderwijs de jonge
M. Cicero genoot (etc. AD FAal. 16, 21, 6.), doch
later op den raad zijns vaders liet varen; van hen,
zijn vier boeken afkomstig 7rzpi ayrc rwv &tavoíx;
Wht itsw„ die wij nog bezitten in de verkorte
vertaling van R u t i l i u s Lupus, de figuris senten -.
tiara-unt et elocutionis.

Gorgidas, 1'op (l u-, Thebaan, had vroeger
schappij der wereld aan hern beloofde, die in staat
was dien knoop los te maken . Alexander de G. het ambt van hipparch bekleed, werd na de inne
oligarchen te Thebe-mingderCa o
hakte hem . met zijn zwaard door, of volgens anderen maakte hij hem werklijk los door het uit- met rust gelaten, ofschoon hij met de bannelingen
trekken van de pin (ARR .. 2, 3,, 1. CURT. 3, 1, 15. in verbinding stond. Met Epaminondas verzamelde
en vormde hij een schaar van jongelingen (PLUT.
FLUT. ALEX. 18.).
PELOP. 18.), die na de verdrijving der oligarclhenn
Gordyaei montes, z. Armenia.
voor liet eerst optrad, zich in den slag bij T egyra
Gorge, Fópyi, z. Oeneus.
Gorgias , 1'op7Ea;, 1) uit Leontini, Ieerling onderscheidde en later door Pelopidas tot .de hei
schaar hervormd werd. In 371 was Gorgidas-lige
van Empedocles, sophist en rhetor, kwam in 't
jaar 427 v. C. als gezant zijner geboortestad naar Boeotarch, later komt hij niet meer voor.
Gorgo, Go.rgónes, I'op¡cú. Homerus spreekt
Athene, om hulp tegen Syracuse te verzoeken.
Hij baarde daar door de nieuwheid zijner rede slechts van het hoofd der Gorgo (I'opYzírl xzCpuX7i) ,
opzien, later hield hij zich in verschil--nerwijz een vreeslijk grijnzend monster uit den Hades en
lende streken van Griekenland op, vooral in Thes- op het schild van Zeus (Hoxi. OD. 1l, 634. JL. 5,
-

salië en behalve geld oogstte hij veel bewondering.
in door kunstige en sierlijke modelredevoeringen
in bijzondere bijeenkomsten (.rt^EíSnC ) , als ook
door onderwijs aan de jeugd. Hij overleefde Socrates en stierf in den ouderdom van 109 jaren.
In zijn geschrift Tttpi ro µti úv pos 'fl mispi c^úßsw;
ging hij van de eleatische leerstelling uit, dat de
waarheid slechts een is, zich zelve altijd gelijk is
en onweerspreekbaar, en terwijl hij tegenover wijs
duidelijke uitkomsten en be--geribton,d
wijzen der ondervinding stelde, en van de ver-

schillende beteekenissen der woorden (b. v. van
Eivut) op spitsvondige wijze gebruik maakte, ver
hij de sceptische uitkomsten: 1) dat niets-kreg
is, 2) dat, al is er ook iets, het toch niet erkend

741. 8, 349.). Bij Hesiodus (THEOu . 270.) worden
er drie genoemd, S t h e n o, E u r y t 1 e en de sterflijke M e d ii s a, dochters van I'horcys en Ceto
(Pliorcydes, .Phor eides). Zij wonen aan den westelijken rand der aarde in de nabijheid der Hesperiden, gevleugelde, schrikbarende wezens, met een
afschu.wlijk gelaat dat versteenen deed, het hoofd
met slangen in plaats van haar voorzien. Later
werden zij, inzonderheid Medusa, door de kunst
als schoone meisjes voorgesteld . Poseidon ver
zich met Medusa en verwekt bij haar Chry--bindt
saor (vader van Geryones en Echidna, HESIOD.

haar door
Perseus het hoofd was afgeslagen, uit haar bloed

THEOG. 287 .) en Pegasus, die, nadat

ontsproten (IlEsioD. TIIEOG. 287.). WVaarschijnlijk

405

Gorgophone----G raecia.
vertegenwoordigen de Gorgonen de schrikbarende
natuur van Athene, die zelve soms Gorgo heet.
De zusters der Gorgonen zijn dc Graeae (I'paieat),
personificatiën van den ouderdom. Hesiodus (t. a.
p. 270.) noemt er twee, Pephrédo en Enyo,
schoon van wangen, maar sedert de geboorte grijs
van haar; later wordt er nog een derde, Dino,
bijgevoegd. Bij Aeschylus hebben zij, in de gedaante van zwanen, een gemeensehaplijk oog en
een gemeenschaplijken tand; zij wonen in de gorgoneïsche vlakte van Cisthéne, door zon noch
maan beschenen, in de nabijheid der Gorgonen,
wier bewaaksters zij zijn.

G orgophone, z. Perseus.
Gortyn, Gortyna, z. C r e t aa.
Gossypiurn, volgens Plinius een struik uit
Boven -Aegypte, waaruit een fijne, zachte en witte
stof vervaardigd werd, die vooral door de priesters
voor heilig gebruik werd aangewend. Eenigen
houden de stof voor lijnwaad, anderen voor een
soort van boomwol, byssus.
Gothi, Gotlaónes (TAC. GERM. 43.), ook
Guultones, I ólIuws;, later Gotti, eindelijk Got/ti,
misschien met de Getae verwant, schijnen oor
aan den mond van de Weichsel ge--spronklij
woond te hebben. Later (in de 3. eeuw n. C.)
vinden wij hen in de kustlanden van de zwarte
zee en in aenhoudenden oorlog met de Romeinen,
ten minste sedert Caracalla. Langzamerhand nemen zij Dacië in, dringen zuidwaarts over den
Donau en ondernemen groote zeetogten, vooral
in 269, welke togt zich tot in Cyprus uitstrekte.
Wel werden zij door keizer Claudius II. volkomen geslagen, doch verontrustten toch nog een
tijd lang de romeinsehe grenzen. Later kwamen
zij onder Constantijn den G. weder te voorschijn,
moesten zich echter den vrede (331) laten welgevallen (EuTROP. I0, 4.). Onder hunnen vorst
Hermanrijk lieten zij de Romeinen met rust. Valens III. werd door hen geslagen en verloor daar
leven, 378. Daarop plunderden zij de-bijhet
oostelijke provinciën van het romeinsche rijk, de(len onder Alarik (z. a.) zelfs een verwoestenden
inval in Italië (400) en herhaalden hunne aanval
aan Alariks dood (410). Zij waren ver -lento
Oost- en West Gothen. Hunne verdere-delin
geschiedenis valt buiten de grenzen van de geschicdenis der oudheid. Uit hunne letterkunde is het
beroemdste werk de vertaling der heilige, schrift
van den bisschop Ulfilas uit de 4. eeuw, liet
oudste overblijfsel van germaansche taal.
G othini, een volk door Tacitus (GERM. 43.)
vermeld, in den rug der Ma,rcomannen en Quaden,
ten N. van den Donau wonende, misschien van
celtischen oorsprong en nakomelingen der Voleen
-Tectosagn.
Grabätus, een klein, laag leger (lectus), zoo
als in de huizen der armen gevonden werd (cie.
Div. 2, 63.).
Graccltus, z. Sempronia gens.
G radïvus, z. Mars, onder Ares.
Graeae, Fps at, z. Gorgo.
Graeci, z. Graecia.
Graecia, bij de Grieken rI 'EXXí,, grenst ten
N. W. aan grieksch Illyrië, ten N. aan Macedonië,
terwijl het aan de drie andere zijden door de zee
is ingesloten, ten W. door de ionische, ten Z. en
0. door de aegaeïsche zee. Het wordt verdeeld
in 1) Noord-Griekenland, 2) liet golvende
h erC I a ri (.1, act scheii de arnbracischc en malisehe,

de corinthische en saronische golven, liet eigen1 ij k e Hellas, Graecia propricc, t. Livadië, 3) de
P e 1 o p o n n e s u s en 4) de wegens hunne natuurlij lie
gesteldheid, ontwikkeling en beschaving tot Griekenland behoorende eilanden. Van het noordelijke grensgebergte langs Illyrië en Macedonië
draagt het westelijk gedeelte den naam van
ceraunische of acroceraunisehe bergen
(z. a.), (lie uitloopen in het gelijknamige voorgebergte (t. kaap Linguetta), terwijl liet oostelijk ge(leelte uit de c a m b u n i s c h e bergen (t. Volutzaa
of Bunasa) bestaat, eindigende in den hoogen,
boschrijken Olympus ç'UAvu.To,), t. Elimbo, bi)
de Turken Semevat Evi, d. i. zetel der hemelingen, aan de aegaeïsche zee, den zetel der goden
en bij Homerus het middelpunt tier aarde. Afgebroken door den mond van den P e n ë u s -- dal
T e m p e --- loopt deze keten verder als 0 s s a
(.)u), t. Rissora, en .P el i o n (I1 / i Xtov), t. Plessidhi
of Zagora, langs de zee in een zuidoostelijke rigting
tot aan kaap Sepias (t. Hagios Georgios); terwijl
de Pindus (t. Grammos), waarvan de noordelijke,
duelen L a uni o n en T y nt p li e heeten, de grenzen
tegen Epirus vormt, Thessaiië sniijdt en oostwaa,atirts
een tak, den 0 t h r y s (t. Helloro) afzendt, die d e
maliselie en pagasaeïscl ► e golf vaneen scheidt en naar
het Z. met den Tympllrestus en Bomius in
Aetolië zanienhangt; de O et a (O:-rl), t. Kumaita.
of Iiatavotlira, strijkt langs den zuidelijken oever
van den Spercheus in een oostelijke rigting, vormt
daar den beroemden ryas der Thermopylae en
staat met den C n e m i s in verbinding die met
Cal 1 i d r o m u s, Ptoum (I I nix.' ), Messapius een
keten vormt die langs de oostkust van liet veste
land zuidwaarts loopt, terwijl zich miar Attica in
de rigting der corinthische golf uitstrekken de
Parnassus, Helicon, Cithaeron, Parties,
Pen_telicus, Elymettus. De bergtuassa's van
Acarnanië en Aetolië hangen zamen met don
Pindus (Corax, Taphiassus, Chalcis, Aracynthus).
Met de bergen van Midden-Griekenland staan de
eilanden in blijkbare verbinding, -- hier ontdekt
men de voortzettingen der bergen : Astypalaea (t.
Stainpalia) behoort naar hare natuurlijke gesteld
Azië. Euboea,-heidtoEurpa,Cs
Andros, Tenos, Myconus, zijn een vervolg van dc
Uthrysketen, Coos, Syros, Paros, Naxos, Astypalalca
zijn een voortzetting van de andere keten over
Sumiium. Zonidei zamenhang met het overige bergcnstelsel is in der daad dat van den Peloponuestis,
avant de corinthische Isthmus ligt met zijne hoogste
punten slechts 120 v. boven de oppervlakte
der zee. De czelsberg "Uvsecc (t. Karydhi), en de
kraanvogelsberg, I c p í' amu. (t 11Iakriplagi) liggen
noordwaarts in Megaris vooruit. Buiten de schier
hier en daa,r geregelder bergketens-eiland,
bevatten, levert de eigenlijke kern van het pelo
hoogland (ten N. O. in Arcadië) een-ponesich
chaos van digt opeengedrongen en toch weder op
verscheiden plaatsen vaneen gescheurde bergmassa's op. Hoofidgebergten zijn C y 11 e n e (t.. Zyria)
en Erymanthus (t. Olenos), in N. Arcadië,
waarvan in verschillende rigtingen takken uitloopen :
A r a c h n a e u ni tussehen Argolis en Corintlhië,
Artemisium, Parthenium, Parnum in het
0. van Arcadië, M a e n a l u s en T a y g e t u s in liet
Z. De geheele oostelijke helft van Hellas ver
wezenlijk van de westelijke door die-schilt
merkwaardige van rondom ingesloten bergketels, die gedeeltelijk in binnenmeeren lierschahen,
,
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gedeeltelijk bewoonbare, zeer vruchtbare vlakten
werden. Het treffendste voorbeeld levert Thessa lië noordwaarts van den Othrys, voor dat de Peneus zich een doortogt baande, het Boebeïsmeer,
de omstreken van het Copaïsmeer in Boeotië, en
de talrijke ketels in Arcadië (bij Stymphalus, Pheneus, Mantinea, Tegea). West-Griekenland heeft
maar één dergelijk voorbeeld aan te wijzen in
Epirus, het tegenwoordige meer van Janina. Behalve de reeds genoemde voorgebergten van
Noord-Griekenland A c r o c e r a u n i u m in het W.
en Sepias in het O. zijn nog merkwaardig, in
eigenlijk Hellas : A n t i rrh i u m, vormt met het
peloponnesische Rhium op het smalst der corinthische golf de zoogenaamde kleine Dardanellen.
S u n i u m (t. kaap Colonna), Attica's zuidspits;
Hera A r a i a (t. Hagios Nikolaos), westpunt van
den Isthmus; O l mi a e insgelijks daar. In den
Peloponnesus in het N.: A r a x u s. (t. Kalogria).
Rhium, D r e p a n u m (Drepano) noordspits van
het schiereiland, S p i r a e u m, tegenover den zuidelijken punt van Salamis; in het 0.: S c y 11 a e u m
(t. Skyli) ; in het Z.: Malea (t. Malio), T a e narum (t. Matapan), zuidspits van het schiereiland,
Acritas (Gallo); in het W.: Coryphasium,
C y p a r i s s i u ni (t. Monello), I c h t h y s (Katakolo),
C h e n o 1 a t a s (t. Tornese), westspits van den Peloponnesus. Dat Griekenlands bodem van vulcanischen aard is, bewijzen de heete bronnen en
menigvuldige aardbevingen sedert de oudste tijden. — Op ongeveer 1130 [3 m. vlakte inhoud
bevat Griekenland 340 m. kust, cene verhouding
van 1 m. kust op 31 [ m., terwijl in Italië de ver
-houdingsva1:8f9,phetyrnaïsc
schiereiland van 1 : 25 ; het gunstigste is die ver
ongeveer 2f),-houdingeljkHas(1:
waar op 284 ] m. 115 m. kust komen. —W at e r e n. Talrijk- zijn de rivieren en beeken, maar
ook doorgaans onbeduidend en vooral zoo arm
aan water dat zij meestal in den zomer uitdroogen. Haar korte loop is een gevolg van de geringe breedte des lands (tusschen kaap Acroceraunium en de thermaïsche golf 35 m., tusschen de
arnbracische en malische golf 17 m., in het midden van den Peloponnesus slechts 12 m.), haar
gebrek aan water van het weinig boomgewas op
de bergen. De voornaamste zijn : P e n é u s (t.
Salambria) in Thessalië, 24 n7. lang; S p e r e h ë us
(t. Hellada), 14 m., insgelijks daar, A c h e l o u s
(t. Aspropotamo), tusschen Aetolië en Acarnanië,
26 m., E v e n u s (t. Fidaris), in Aetolië, 1 2 m.,
C e p h i s s u s (Mauroneri), in Phocis en Boeotië,
10 in., Asopus (Asopo), op de attisch -boeotische
grenzen, 8 m. lang. In den Peloponnesus, A l p h e u s (t . Rufia ) 16 m. lang, Eurotas (Iri), 11
m., in Laconië, P a in s u s (t. Pirnatza), in 1lessenië, de breedste stroom van het schiereiland,
doch van zijn nimmer opdroogende hoofdbron (t.
Kephalophrysi) af slechts 100 stadiën = 21 in.
lang, hoewel zich beeken in hem ontlasten, die 8
m. van hare monding ontspringen. De Griek
stelde daarom het water op hoogen prijs (aptarov
µl' £2wp, PINO. OL. 1, 1.), zelfs Athene kon
slechts uit 2 bronnen ten allen tijde water scheppen, en bij de Mainoten (in het oude I.aconië)
gaat de bezitter van een waterput voor een rijk
man door. Van de meeren zijn noemenswaardig :
het meer van J a n i n a (de oude naam is niet bekend), in Epirus in de buurt van het oude Dodona, B o e b e ï s (t. Karlasineer), in Thessalië,

X y n i a s (t. Xiui Limni), ook aldaar, C o p aï s (t.
meer van Topaliak of Livadia), in Boeotië, ver
meeren in Aetolië en Acarnaníë; het-scheidn
meer van Stymphalus of de Metopa (t. meer
van Zaraka), het meer van P h on a u s (t. meer
van Phonia), en van O r c h o in e n u s (t. van Kal
daarom liggende weide -paki),nArcdë.Oe
graasden talrijke kudden. — Zeeboezems -veldn :
de p a g a s a el s c h e golf (van Volo) in het O., de
m a l i s c h e golf (van Zeitun), tusschen NoordGriekenland en het eigenlijke Hellas; de s a r o n i
-schegolf(v.Enia),tuscAergoli,
met de baaijen van Eleusis en Cenchreae; de a rgolische golf (v. Nauplia), de laeonisehe golf
(v. Marathonisi of Kolokytlhia), de m e s s e n i s c h e
golf (v. Moron), de cyparissische, c helonitische, eyllenische golven, alle 3 aan de westzijde van den Peloponnesus; de golf van C or i n t h e (van Lepanto of Corinthe), waarvan de
onderdeelen, de c r i s s a e ï s c h e golf (v. Salona of
Galaxidi), de golf van rei n t i c y r a (v. Asprapitia)
en de Ii al c y o Ii i s c li e golf (baai van Livadostro) ;
de ambraeisehe golf (v. Arta). De euboelsehe zee met de o p u n t i s c h e golf (baai van
Talanti) en den E u r i p us lag tusschen Euboea
en het vaste land. -- liet klimaat toont cene
buitengewone afwisseling, de ouden prijzen het
zeer (aIDT . 3, 106--I 17.), evenwel is voor zijne
zuidelijke ligging het klimaat van Griekenland een
weinig koel. In Maart is het in Messenië z o m e r,
in Laconië lente, in Arcadië winter. In den
zomer heerscht in de vlakte vaak cene ondraaglijke
hitte, de winter levert meestal stormen en onweders op, gepaard met zware regenvlagen (hdßpaTo; ou (upo;). Groot is ook de verscheidenheid van
voortbrengsels : overvloedige steensoorten, vooral
marmer; over 't geheel weinig edele metalen
(Siphiius, Tliasus, Laurium), koper (yaXxó;) op
Euboca, ijzer (aí^Sr1po;) ook daar en in Laconië.
Het plantenrijk leverde alle boomsoorten der zuip

delijke streken, inzonderheid den olijfboom, bene
veldvruchten. Van het dierenrijk waren de-vens
verscheurende dieren zeer zeldzaam, van leeuwen
wordt slechts in de mythische tijden gewaagd (HDT.

7, 126.). Een groote landplaag waren de sprinkbanen. -- Noord - Griekenland bevatte de
beide landschappen Epirus ten W., Thessalië ten
O. In eigenlijk Hellas van het W. beginnende
lagen Acarnanië, Aetolië, Loeri Ozoli, Doris, Loeri
Epicnemidii en Opuntii, Phocis, Boeotië, Attica,
Megaris. 1)e P e 1 o p o n n e s u s bevatte : Corinthië,
Sicyonië, Phliasië, Achaja, Elis, Messenië, Laconié,
Argolis, Arcadië. --- Eilanden in de ionische
zee : Coreyra, Leucadië, Cephallenië, Ithaca, Zacynthus, Cythera; in de saronische golf: Calauria,.
Aegina, Salamis; in de aegaïsclie zee : Euboea,
verder noordwaarts : Lemnos, Samothrace, Thasos T.
vervolgens de Cycladen rondom Delos als het
middelpunt; in de eretensisclle zee Creta. — Namen
en oudste bewoners. Een algemeene naaai
voor geheel Griekenland was er in de oudste tij
niet. Hellas beteekent oorspronklijk slechts-den
een stad in Thessalië, vervolgens (ten tijde van
Homerus) het grootste gedeelte van Thessalië,
daarna Midden- Griekenland in tegenstelling van.
den .Peloponnesus, welk laatste land sedert de
perzische oorlogen er ook onder gerekend werd.
In het macedonisch tijdvak was het de algemeenenaam voor elk land waar Hellenen wonen. De
naara Gr accia was bij de Korncine^i gebruiklijk,.
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Fpatxoi (Graeci, bij de dichters Grají) heetten oor in en verhuisden daarenboven naar Lesbos en
slechts de bewoners van de omstreken-spronklij noordwestelijk Klein-Azië, waar zij de a e o 1 i s e h e
van Dodona. Als romeinsche provincie heette het volkplantingen stichtten. De peloponnesische I oland (behalve Thessalië, Epirus en Acarnanië) n i ë r s bezetten Euboea en de meeste Cycladen,
Achaja. Als de oudste bewoners worden genoemd en met andere aeolisch-pelasgische stammen ves
zij zich ook langs de lydische kust en-tigden
C a ri ë r s en I, e l e g e r s, deze laatsten inzonderheid in al de landen langs de zuid- en westkust stichtten de ionische volkplantingen.
(Laconië, Messenië, Elis, Aetolië, Locris,
Graecia Magna, `EXXáy µsycX ^, werd
l hocis en Euboea), waartoe welligt ook behooren Beneden - Italië genoemd, ten Z. van de rivieren
de C a u e o n e n in Aetolië en Acarnanië, H y a n- Silarus en Frento, wegens de talrijke grieksche
ten, Abanten, Aonen in Phocis, Boeotië, Eu coloniën, inzonderheid om de tarentijnsche golf,
Daarenboven ontmoeten wij voor de oor -boea. in zoover zich namelijk zulke nederzettingen daar
bewoners van bijna alle deelen van-spronklije bevonden; op zich zelf werd de naam niet alge Griekenland en zelfs daar buiten (in Italië, Klein- ineen voor Beneden - Italië gebruikt, slechts voor
Azië) den welligt slechts mythischen naam van P e- de grieksehe- steden en hun gebied. Strabo noemt
1 a s g e n (in Thessalië, en later nog voortdurend zelfs de Hellenen van Italië en Sicilië het ,, groote
in het thessalische landschap Pelasgiotis en in den Hellas."
naam van tyrrheensche Pelasgen langs de noorGraeeostásis, z. f o r u m, onder Roma.
delijke kusten der aegaeïsche zee), waairdoor waars chijnlijk, voor zoo ver dc moeilijkheid van het
geschiedkundig onderzoek dit gedoogt te bepalen,
hetzelfde volk bedoeld wordt, hetwelk zich in lateren tijd, onder veranderde staatkundige omstandigheden, Hellenen noemde. De H e l l e n e n
zonderden nog in historischen tijd al de noor(lelijke stammen die met andere natiën vermengd
waren en in beschaving beneden hen stonden
(Epiroten, Macedoniërs, Illyriërs, italische Pelas gen enz.) van zich af; oorspronklijk was de naam
eigen aan een stam in het zuiden van Thessalië,
in Phthia en hare stichtingen (Panhellenium op
Aegina), van waar hij zich eerst door de amphiet y onie der 12 volken (bij Thermopylae) en door
de dorische volksverhuizing naar het zuiden ver
tijd worden nog-breid.Inhoïsc
Benige stammen genoemd. Als van oudsher gevestigde, later helleensch geworden stammen, worden vermeld in het zuiden: 1) A r c a d i ë r s met
de Cynuriërs; 2) 1)anaërs in Argos; 3) Ioniërs,
zoowel in den Peloponnesus langs de noordkust,
als in Attica en de noordelijke kust van de co-

rinthische golf en op Eiiboe^i ; 4) C a d m e ë r s in
zuidelijk Boeotië -- ook tvrrlleensche Pelasgen
geheeten; in het Noorden konmen nevens de tilessalische Pelasgen (waartoe rI:tcnloiiiërs, Magneten, Dryopers, l)olopers, Perrhaebers en a. behooren) als eigenlijke lielleensche stammen voor:
5) Doriërs, eerst bij den Olympus, dan neer
zuidwaarts aan den Oeta en den Parnassus ; 6)
A c h a e ë r s in zuidelijk Thessalië, en verder ver
naar den Peloponnesus (Argos, Laconië,-huisd
Pisa aan den Alpheus) ; 7) A e o 1 i ë r s (in de mythe
ook Minyers), in westelijk Thessalië (later hoofd bevolking van Midden- Griekenland, met uitzondering van Attica, zooals Boeotiërs, Locriërs, P110censers, Aetoliërs, Acarnaniërs). Door de groote
v olksverhuizing in 1104 v. C. kwam eindelijk de ver

volken tot stand, zooals die ook in-delingr
de historische tijden gebleven is: T h e s s a l i ë r s,
uit Epirus gekomen, namen liet land in dat naar
hen genoemd werd. De aeolische Boeotiërs
trokken nu uit Thessalië naar het naar hen genoemde Boeotië, de A e t o l i e r s begaven zich
gedeeltelijk naar de met hen verwante Epeërs in
Elis, de D o r i ë r s bezetten het zuidelijk en oostelijk gedeelte van den Peloponnesus (met hen een
deel der Dryopers) en verspreidden zich zelfs naar
Creta; de A e h a e ë r s, door de Doriërs gedeelte
uit hun woonplaats verdrongen, namen de-lijk
ionische kusten van den Peloponnesus voor goed

Graji, z. Graeci, onder Graecia.
rpaV V.a z. muntwezen, grieksch.
T p a J. µ Cl s c o', met de bijvoeging Àrl capr cóv,
.

,

heette te Athene de door Ilken demarch in zijn
demos gehouden naamlijst der burgers. Ieder
meerderjarige burger (van daar de naam Ari tapycx6v van Xi;, erfdeel; zij konden hun vermogen
zelf besturen) werd door tusschenkomst van zijn
vader of een bloedverwant hierin opgeschreven,
nadat zijn regt daartoe onderzocht was. De oplierning had jaarlijks eenmaal plaats op het einde

des wars.
l a µ r^ T s t S. Iedere overheid te Athene had
zijn schrijver of klerk, die haar toegevoegd of door
de ambtenaren zelve gekozen werd. De meeste
leden dezer zeer talrijke classe hadden een zeer
ondergeschikten en weinig geachten rang, vandaar
dat zij uit de laagste volkselasse, gedeeltelijk zelfs
uit de staatsslaven genomen werden. Een aan
hadden de volgende: 1) _de-zienljkrag
Yp r1µ(J.r1 Tz X t Pv T^.cveíav, die voor elke prytanie
uit de senatoren door het lot gekozen werd en
aan wien de bewaring toevertrouwd was der ge(lurende zijne prytanie genomen besluiten en uit
documenten, waarschijnlijk-gevardiopnb
wel dezelfde, wiens naam de psephismata van den

ouden vorm (z. ¿ xx x X ^ a í 1) droegen; 2) de ypatJ.p.u.Tvi; T7^; ^ou?f, ^y (ook 'rth' 0'uX iu r ' ) , met

meerderheid van stemmen (chirotonie) door den
raad gekozen en belast met de bewaring der wet-

ten; 3) de ypCV.µLTZJS - j - ^ 'kEw
- (ook yp. To o

rµ ov of Trj ; [oU?^rjs xat T0) órß;)0'J of
opaµµxth; geheeten) door het volk gekozen. Hier verdienen ook nog de beide d'Ttypupsiy vermelding,
die voornamelijk belast waren met het onderzoek
en het ter goedkeuring onderteekenen der hun
voorgelegde rekeningen: 1) de dv rtypa(p ZÚy i Ti ;
ouXijs, die de schriftlijke rekeningen en bescheiden van den raad voor gezien moest teekenen en
eenmaal in elke prytanie over de ingekomen gelden aan het volk rekenschap moest doen. Hij
werd door chirotonie, eerst laat door het lot gekozen; 2) de dv 'rtypacpey Orly tot' Tjasw^, waar
insgelijks door liet volk gekozen, die aan-schijnlk
den openbaren betaalmeester (ta^J.íay rrj; 0t01^4 jcie);) om controle te houden op zijne rek eningen
en die te verifieren was toegevoegd. — In het
aetolisch bondgenootschap even als in het achaeisch behoort de grammateus, benevens de strategen en hipparchen tot de hoogere beambten die
van woge den bond gekozen werden.
Gramanatiei, t a a l g e l e e r d en. 1) Reeds
-
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vroegtijdig openbaarde zich bij de G r i e k e n een
streven om de wetten der taal naar haren innigen
zamenhang op te sporen en te verklaren, en zoo
vinden wij dan reeds bij Plato, bij Wien dit streven bepaaldelijk het eerst te voorschijn treedt, de
uitdrukkingen T pcili.JJ.a Ltx6^, YPJ ►J;i.c tr/:íi (Tgxvr^),
die wel is waar in den beginne slechts betrekking
i.cTe.
hadden tot de eigenschappen der letters, yp4
Met het onderwijs der in der daad niet zeer aan
begon bij tie Grieken het-zienljkYpcu.(^rt6d
eerste elementaire onderrigt. Weldra ging men
hij dit onderwijs verder dan het bloot werktuiglijk
lezen, en zoo er onderwijzers waren die hunne
leerlingen over het gelezene ophelderingen wilden
geven, moesten zij kundigheden bezitten en den
schrijver in een goeden tekst, b. v. Homerus, kun
herstellen; zoo kwam er c r i t i e k en h e r--ne
nl e n e u t i e k bij, hoewel van eigenlijke geleerden
nog wel geen sprake zijn kon. Eerst in het alexandrijnsche tijdvak werden er belangrijke bouwstoffen
voor de taalwetenschap geleverd. De Tpa^ .u.c Btx• j
omv atte nu de geheele geleerdheid der oudheid,
cn y p í i.i.e rc waren de schatten der letterkunde,
zoowel vat vorne als inhoud betreft, de kennis
hiervan was de roeping der granmmatici. Zoo
zegt Cicero (DE oil. 1, 42.): in granunaticis con lusa est poëtarum pertractatio, historiaruln coynit o, verboruin inlei pretatiu, pr onuntiancli quidamn
als
sonus. Zoo werd derhalve de
taalleeraar met den cpc?.óß,o^lo, en den xptrtxx6; op
een lijn gesteld, Hoewel men bij naauwkeuriger
onderscheiding aan den eerste de geschiedkundige
kennis, de verklaring van woorden en zaken, aan
den laatste liet wijsgeerig onderzoek der taal en
harer ontwikkeling toewees. Men verdeelde de
grammatica nu in drie deelen : r i Tsyvmx6'i, d. i.
(

schen taalkundigen Crates, die in 't jaar 150 v.
C. met een gezantschap van koning Attains van
Per gamum naar Rome kwam en aldaar gedurende
zijn langdurig verblijf voorlezingen hield over de
grieksche en latijnsche taal. Deels waren het
aanzienlijke staatsmarnnen, die hunnen vrijen tijd
aan geleerde studiën wijdden, deels vormde zich
toen cene afzonderlijke classe van geleerden, literatures, die, behalve hun mondeling onderrigt,
wetenschaplijke werken over taalkundige onderwerpen schreven. Evenwel bleef het eigenlijk
taalkundig onderzoek nog langen tijd op den
achtergrond en moest wijken voor de beoefening
van oudheid- en letterkunde, en de hierin geleverde
werken bepaalden zich meestal tot de verklaring
van afzonderlijke schrijvers of verouderde moei
te verstane woordvormen. De voornaamste-lijk
gramrnatici van dit oudste tijdvak zijn: Aurelius
Opi 1 i us, behalve door de verklaring van oudere
dichters, bekend door een taalkundig werk Musae;
Aelius Stilo Praeconinus, die zich vooral
wijdde aan etymologisch onderzoek ; en voor allen
(le leerling van den laatste M. T e r e n t i u s Varro,
(lie door zijne; alles omvattende geleerdheid ook
aan dc beoefening der taalkunde een hoogel•,
degelijker vlugt gaf. Door een dergelijke geleerdheid als Varro onder scheidde zich ongeveer
in denzelfden tijd P. Nigidius Figulus, die
behalve vele wijsgeerige en oudheidkundige wer••

ken, ook connnentarii yranonatici schreef ; verder
S an t r a (de verborurn antiquitate), S i n n i u s C ap i t o, buiten eenige andere taalkundige schriften
bekend door Bene verzameling en verklaring van
spreekwoorden, en A t t e j u s met den bijnaam Plsiloloyus. C a e s ar trachtte den grond voor een vorm
te leggen in zijn boek cie analogic ad M. Teren -ler
In het tijdvak van Augustus werde^i-tiunaroem.
eritiek en taalverklaring in engeren zin, ^r? íiroptx6v, verklaring van zaken en van den zin, en Tó de grammatische studiën met de oudheidkunde in
tie:dr pov. 1)ionysius Thrax (z. a.) noemt 6 dee- verband gebrast en beoefend door V e r r u s
ien : voordragt, verklaring van den inhoud, korte Flaccus en Julius H y ginus . Als uitlegger
zaak- en woordverklaring;, etymologie, analogie, van de schriften van Cicero maakte zich in dien
tijd een naam Q. Asconius Pediauus.-zelfdt
e ritiek. Weldra onderscheidde men ook h o o g e r e
en lagere graminatiek. -- Bij het veelomvattende De eritiek en verklaring der dichters, inzonderheid
tier alexandrijnsche gra:nmatici is liet ligt te be- van Virgilius, maakte tegen het einde der 1. eeuw
gI•ijpen, dat hunne werkzaamheid zich niet enkel groote vorderingen door den geleerden grammabepaalde tot zuiver ta alkundig onderzoek, maar dat ti c u s M. V a l e r i u s P r o b u s uit Berytus, onder
zü zich ook moeite gav en omn nieuwe uitgaven van wiens naam wij nog eerie verklaring van de B ugeheele werken, inzonderheid van de gedichten c o l i c a en G e o r y i c a van Virgilius bezitten. Als
van Homerus, in een zuiveren vorne te leveren; leeraar der grannrnatiek bloeide in denzelfden tijd
ook maakten zij registers van de voor clas- Q. Rerninius Palaemon, en van de taalkundisiek gehouden schrijvers. De voornaamste gramma- ge studiën van den ouden Plinius getuigen nod;
tici waren Zenodotus (280 v. C.), Aristo- zijne libri clubei ser,nonis, waarvan talrijke fral;phanes uit Byzantium (221--180), Aristar- inenten bewaard zijn gebleven. Ook van Suet oc h u s (omstreeks 160), Crates van Mallos, de iI i u s worden ons verscheiden taalkundige werken
tegenstander der Alexandrijnen (170), Dion y- vernield. -- Een nieuw tijdvak voor de beoefening
s i tis Thrax (60 v. C.), Didymus uit Alex- Gier grarnmatiek begint met den tijd van Ha(lrianndrië (30 v. C.), Zoïlus, Asclepiades, nus, die de scholen der grammatici met voorliefde
T r y p h o n uit Alexandrië ten tijde van Augu- begunstigde. Van nu af komen de stelselmatig
stus, Aelius Dionysius van Halicarnassus behandelde, uitsluitend de taal tot onderwerp
sedert 31 V. C. te Rome, Apollonius I)ysco- hebbende werken nicer en meer te voorschijn, en
ins uit Alexandrië onder Hadrianus en Antoni- tevens bepaalde men zich ook slechts daarbij, ona
DIus, zijn zoon Aelius Herodianus, Draco uit de werken der voorgangers slechts datgene
uit Stratonice, H e p h a e s t i o n, leermeester van over te nemen en bijeen te brengen wat voor
keizer Verus, Dionysius Cassius Longinus, om- het doel der school dienstig was, in plaats van
streeks 250 n. C., Proclus, Arcadius, Dosi- door zelfstandig onderzoek. eigen bouwstof te letheus, Lesbonax, Georgius Choeroboscus — veren. I)e lange reeks van dergelijke grammatisehe werken, beginnende met de latere tijden van
II.) Te 1-tome werd na cenige op zich zelf staan
proeven van onderzoek door de oudste ge--de het romeinsche keizerrijk, strekt zich tot ver in
schiedschrljvers in dat vak gedaan, de beoefening de middeleeuwen uit; en op zulke eonipilatiën,
der taalkunde het eerst opgewekt door den griek- uittreksels en omwerkingen berust hoofdzaaklijk de
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kennis die wij van het onderwijs der romeinsclie
grammatici bezitten, daar van de oudere geschriften niets in zijn geheel is bewaard gebleven. Voor
ons zijn' zij belangrijk, niet zoo zeer m
o de proeven der oude theorie, die er in voorkomen, als
wel door de aanhalingen uit de oudere schrijvers
en door de verouderde woordvormen, waarvan zij
de kennis voor ons bewaard hebben. Het grootste gedeelte dezer schriften bevat een systematisehe ontwikkeling der grammatica, waaraan de
naam ars pleegt gegeven te worden. Zij bepaalt
zich bijna uitsluitend tot de vormleer welke geregeld afgehandeld wordt, naar aanleiding van de
acht rededeelen, zoo als die in de theorie der
grammatici zijn opgenomen : nonnen, pronomen, verbum, adverbium, participium, conjunctio, praepositio,
inte77ectio. Hierop volgt gewoonlijk de leer der
metriek en prosodie, der redekunstige figuren (de
tropis et iiguris) en van het gebrekkige in de taal
(de barbarismo et soloecismo). De belangrijkste
dezer grammatici zijn : Fl a v i u s S o s i p a t e r
C h a r is i u s, waarschijnlijk in de 4. eeuw. Zijne
institutiones grammaticae in 5 boeken, bestaan bijna
geheel uit een hoogst onbruikbare zamenflansing
van uittreksels uit oudere grammatici, met name
Comminianus en Julius Romanus, waarvan
vooral de laatste boeken een rijken voorraad van belangrijke aanhalingen uit de oudere letterkunde bevatten. Weinig later, naar het schijnt, schreef D i om e d e s de arte grarninatica 3 boeken, die op vele
plaatsen woordelijk met het werk van Charisins
overeenstemmen, maar meer naar een vast plan zijn
geordend. Van P r i s c i a n is s uit Caesarea, in
het begin der 6. eeuw, leeraar der grammatica
te Constantinopel, bezitten wij, behalve verscheiden kleine taalkundige schriften, institutiones grant7naticae in 19 boeken, waarvan de laatste twee de
constructione de syntaxis behandelen, het uitvoerigste werk, dat ons over latijnsche grammatica
bewaard is gebleven en als hoofdbron voor de
kennis der latijnsche taal lang ijverig beoefend
werd. Naast hem heeft voor de latere tijden onder
al de latijnsche grammatici er geen een grooteren
naam verworven, dan D o n a t u s (in de 4. eeuw),
die overigens ook bekend is als de schrijver van
een nog bestaande uitlegging op Terentius. De
ars, die zijn naam draagt, bevat in twee afdeelingen of editiones een zeer ineengedrongen kort
begrip van het gewone grammaticaal systeem,
doch werd juist daarom langen tijd als leerboek
gebruikt en in vele, deels zeer uitvoerige, commentaren verklaard en uitgewerkt. De belangrijkste onder deze laatste zijn verscheiden geschriften onder
den naam van S e r v i u s (Maurus Servius Hono
ratus, schrijver van een commentaar op Virgilius)
en S e r g i u s en het wijdloopige commentum van
P o m p e j u s. Den naam van P r o b o s dragen,
behalve eenige kleine verhandelingen, cene ars,
die een uitvoerige en zeer geregelde ontwikkel i ng der grammatica bevat, doch zonder buiten
geleerdheid, en het uittreksel institutiones-gewon
gramrnaticae in 2 boeken. Met den beroemden
grammaticus uit de 1. eeuw hebben evenwel beide
werken niets dan den naam gemeen. Hetzelfde
geldt van de gebrekkige ars grammatica van P a1 a e m o n. Van dezelfde gehalte als de genoemde
werken zijn de ten deele zeer late artes van M.
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als Phocas de nomine et verbo, Consentius
de nomine et verbo en de barbarismo, E u t y c h i u s
de discernendis conjugationibus, M a c r o b i u s de,
d ferentiis verbi graeci et latini. Hoofdzaaklijk
over de metriek handelt het boek van Tere nt i a n u s M a u r u s de literis, syllabis, pedibus et
metris, een gedicht van 3000 verzen in verschil
voetmaat, waarschijnlijk eerst uit de 3. eeuw.-lend
Nog uitvoeriger is hetzelfde onderwerp behandeld
door Marius Victorinus, een beroemden rhetor uit de 4. eeuw, onder den titel de orthographic
et de ratione metrorum ii. IV. Kortere verhandelingen over de metriek bezitten wij onder do
namen van Marius Plotius Sacerdos, Cae -

sius Bassus, Atilius Fortunatianus, Maximus Victorinus, Rufinus, Mallos Theod o r u s en B e d a. Als schoolboek voor de metriek
werd langen tijd gebruikt S e r v i u s de centum
metris, een drooge opsomming der verschillende
verssoorten, met bijgevoegde voorbeelden. Met
bijzondere zorg eindelijk werd in lateren tijd de
afdeeling de orthographia behandeld, waarbij zich
gemaklijk etymologische en andere taalkundige opmerkingen aanknoopten. De daaronder vallende
schriften welke de twijfelachtige woorden in alphabetische orde opgeven en verklaren, dragen de
namen van F l a v i u s Caper, waarbij nog een
verhandeling van A g r o e c i u s gevoegd is, T er e n t i u s S c a u r u s (beroemden grammaticus ten
tijde van Hadrianus), V e 1 i u s L o n g u s, C ass i o d o r u s, die eene verzameling van orthogra.phische uittreksels uit twaalf oudere grammatici
leverde en Beda. Uit den arbeid der oude glos sographen en grammatici maakte Nonius in zijn
boek de compendiosa doctrina per literas een uittreksel van verouderde woordvormen en uitdruk kiugen, in verscheiden afdeelingen alphabetisch
gerangschikt en zonder eenige kennis van zakeit
geordend, maar toch van veel waarde om den
rijken voorraad van voorbeelden uit oude schrijvers. I i et laatste werk, dat nog een vrucht is
van de studie van oudere bronnen, zijn de origines
van I s i d o r u s, bisschop van Sevilla in de 7. eeuw,
cene soort van encyclopaedic van alle weten -.
schappen in een uittreksel, ingerigt naar de behoeften des tijds.
Grampíás moes, t. Grampians, gebergte
in Britannia Barbara, de scheiding tusschen de
schotsche hoog- en laaglanden (TAC. AGR. 29.).
Grania gens, een plebejisch geslacht. I)
Q. G r a n i u s, een geestig en vernuftig mensch,
dikwijls door Cicero geroemd. Hij knoopte vriend
aan met Scipio Nasica, den tribuun Livius-schap
I)rusus, Crassus en a., doch spaarde hen niet voor
zijn geestigen spot (cie. PLANO. 14. BRUT. 46.). Zijne zonen waren, 2) Cu. Granius en 3) Q.
G r a n i u s, waarvan een waarschijnlijk later stiefzoon van Marius werd en uit Minturnae over zee
de aanhangers van Sulla ontweek (PLOT. MAR.
37, 40.). -- 4) Granius Marcellus, ten tijde
van Tiberius stadhouder van Bithynië, van knevelarij aangeklaagd in 'tjaar 15 xi. C. (TAC. ANN. 1,
74.). -- 5) Granius (Gavius) S i l v a n u s, deelgenoot van de zamenzwering van Piso tegen Nero
(65 n. C.) moest door Seneca in verhoor genomen worden, doch ofschoon hij vrijgesproken werd,
benam hij zich later zelf het leven (T Ac. ANN.
Claudius Sacerdos, Aedonius, Asper, Au- 15, 60, 71.). •-- 6) Granius Serenus onder
gustinus en a. Anderen behandelen enkele Hadrianus, trok zich met gunstig gevolg het lot der
deelen van het geheele systeem afzonderlijk, zoo Christenen bij den keizer aan.
52
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Granieus, rp xvtxf S, rivier in Mysië, die op
den Cotylus, een top van den Ida, ontspringt en
tusschen Priapus en Cyzicus in de Propontis valt;
bekend door den eersten slag van Alexander tegen
de Perzen en de overwinning van Lucullus op Mithridates; t. Kodseha Soe (ARR. 1, 13, 1. FLUT. ALEX.
16. LUCULL. 11. HOOT. IL. 12, 21.).
"p a p í, schriftlijke aanklagt, beteekent niet
alleen elk openbaar regtsgeding, en elken vorm
van aanklagt bij openbare regtsgedingen, maar ook
in engeren zin een bepaalden vorm van aanklagt
hij openbare rektsgedingen, waarbij men namelijk
volstaan kon met het indienen van een schriftlijke
aanklagt, in tegenstelling van die vormen van aan klagt waarbij nog andere bepaalde formaliteiten
waren voorgeschreven, zooals bij de endeixis, apagoge en a. Men kon er in al die gevallen gebruik van maken, waarvoor de wet geen anderen
vorm van aanklagt had voorgeschreven, b. v. de
Cr aTtoTí . -- Wanneer 7pacpYj ook voor private
aanklagten gebruikt wordt, dan is dat eene onnaauwkeurige uitdrukking (verg. 6 hi onder
regtspleging, attische).
•Grae$átor, een straatslenter, die de openbare wegen onveilig maakte; zoo zij zich van
wapens bedienden, werden zij met latrones gelijk
gesteld, z. latrocinium.
Gratine, z. Charites.
(ratiánua, z. Valentianus.
Gratidia gens, afkomstig uit Arpinum. 1)
M. Gratidius, stelde eene lex tabellaria ten behoeve zijner vaderstad voor, waartegen de grootvader
van Cicero zich met goed gevolg verzette (cie. LEGG.
3, 16.). Hij was iemand van fijne beschaving en
een zeer bekwaam redenaar (CMC. BRUT. 45.);
vocht onder M. Antonius (den redenaar) tegen de
cilicische zeeroovers en sneuvelde in dezen oorlog
in 102 v. C. Zijne dochter Gratidia was Cicero's
grootmoeder. -- 2) M. Gratidius, diende van
61---59 v. C. onder Q. Cicero als legaat in Azië
(cie. FLACO. 21.). — 3) Grati dianus, M. Mar i u s, was een zoon van den eerstgenóemden M.
G r a t i d i u s en door een zekeren Marius als zoon
aangenomen. Hij werd door Sulla in den ban
gedaan en door Catilina vermoord (Cie. BRUT. 45.).
Gratius, met den bijnaam Faliscus, om zijne
afkomst uit Falerii aan te duiden, een tijdgenoot
van Ovidius, die met erkentelijkheid zijner gedenkt
(EX PONT. 4, 16, 34.). Van zijne levensomstandigheden is ons niets bekend; dat hij geen slaaf
geweest is, blijkt uit een plaats van het gedicht
over de jagt, dat zijti naam draagt (Cynegetica).
Taal en toon van het gedicht dragen de onmiskenbaarste sporen van het tijdvak van Augustus.
Het bevat 540, tegen het einde bedorven hexameters; het vormde, gelijk de beste handschriften
doen vermoeden, met Ovidii Halieutica en Neme
ééne verzameling. Het beveelt-sianCyegtc
zich aan door eenvoudigen aanleg, gepasten toon,
door krachtige en kernachtige uitdrukking, door
een rijke en edele, ongekunstelde taal, door wel luidenden versbouw, door oorspronklijke behandeling en opvatting der stof. Men vermoedt dat
hij nog een gedicht gemaakt heeft de aucupio,
dat verloren is.
Graven, z. rdyo; en sepulcrum.
Graviscae, zeer oude etrurische stad in het
gebied van Tarquinii, in de Maremmen, sedert
183 v. C. romeinsche colonie, bekend door haren
goeden wijn, doch niet minder door de zware

vochtige lucht (gravis aer), vanwaar volgens Cato
de naam.
Griphi, yplcpot, eigenlijk „ netten",. in den
lateren griekschen tijd der Alexandrijnen betee.
kende dit woord overdragtlijk een moeilijke
soort van raadsels in poësie en proza, bij welker
oplossing het vooral op scherpzinnigheid aankwam;
daarin schijnt juist het verschil van de aivtyp nTa
bestaan te hebben. Athenaeus haalt vele griphen
aan. Zij hebben eenige overeenkomst met de
fransche calembours. Tot voorbeelden mogen
dienen: "Ez -ropa róv Ilptxµou Otoµrj grls h traysv
('p, deze Diomedes is natuurlijk Achilles „ de
door Zeus beraamde ". Of de griphus van Clearchus die door Plato wordt aangehaald: een man,
die tevens geen man was, zag een vogel, die geen
vogel was, op een hout, dat geen hout was, zitten en doodde hem met een steen, die geen steen
was : d. i. een gesnedene zag een vleérmuis op
een narthexstengel zitten en wierp haar met een
puimsteen dood.
Groma, een oud augurisch woord, uit het krijgswezen dat volgens sommigen, o o r s p r o n g, b e g i n
beteekende. Bij de Romeinen werd namelijk in den
beginne (eerst later waren er bijzondere agrimensores,
castramensores) geene stad, geen tempel gesticht,
geen akker verdeeld of geen legerplaats afgezet,
zonder dat de opmeting plaats had onder leiding van
een augur, verg. castra. Hierbij hadden evenwel naar de verschillende bestanddeelen van het
romeinsche volk ook verschillende gebruiken plaats,
b. v. in den stand van den augur naar het O.
gekeerd (sabijnsch gebruik), naar het Z. (etruscisehe gewoonte), in de benamingen der door den
ploeg te trekken lijnen enz. die echter als zoodafig slechts een uitwendig verschil opleverden, doch
inderdaad op hetzelfde neerkwamen. Volgens
beider gewoonte, zoowel de sabijnsche als etruscisehe, werden 2 lijnen getrokken, de een, decumanus limes van het W. naar het O. (ook prorsus
limes met betrekking tot den stand van den sabijnsehen augur geheeten) en de ander de cardo of
transversus van het N. naar het Z., het pant van
doorsnede heette bij beide mundus. Verschillend van de beide genoemde opmetingen was de
latijnsch-grieksche, die bij een vierhoekig pomoerium (weshalve het aanvanklijke Rome op den
palatijnschen berg ook Roma quadrata heette,
DION. HAL. 1, 88. 2, 65.) den decumanus van
het N. naar het Z. en den cardo van het O. naar
het W. trok en cien bovengenoemden mundus als
snijpunt groma of gruma noemde. Het groma van

het oorspronklijke Rome op den Palatinus werd
later met een vierkanten muur omringd en de
ingesloten ruimte quadrata Roma in engeren zin
geheeten (FEST. S. v. quadrate). Of na dien ten
gevolge, gelijk beweerd wordt, de naam Rome
zelf uit groma is afgeleid (verg. nobilis en gnobilis),
kunnen wij niet beslissen. -- Later heette groma
ook het bij alle dergelijke opmetingen noodige
meetwerktuig, en gromaticus was de bepaalde naam
van den opmeter der legerplaats.
Grudii, een van de Nerviërs af hanklijk volk
in Gallia Belgica, ten N. van de Schelde, waarschijnlijk kenbaar in het tegenw. Groede bij Kadzand op het eiland Walcheren (CAES. B. G. 5, 39.).
Grumentum, een in den tweeden punischen
oorlog meermalen vermelde (b. V. Liv. 23, 37. 27,
41.) aanzienlijke -stad in Lucanië, bij de zamen -

vloeijing van den Sora en Aciris ; t. il Palazzo.

Gryllus---Gymnasium.
Gryllus, rpúXXoc, 1) vader van den ge
Zoon van Xeno--schiedrjvXnop.-2)
phon, die in het huipleger der Atheners bij Mantinea dapper streed en sneuvelde: de Atheners
maakten voor hem zelfs aanspraak op den roem
van aan Epaminondas de doodlijke wond te hebben toegebragt.
Grynia of Gryn 'um, rpúvsta, I'púvtov,
versterkte havenstad in Mysië (Aeolis), 50 stadiën
ten Z. van Elaea, aan de elaïtische golf, bekend
door een tempel en een beroemd orakel van
Apollo, alsmede door de bestorming van Parme-
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151 diens gezant te Carthago. Hier echter vijandig
behandeld, wreekte hij later die heleedigipg door eene
overwinning op de Carthagers (LID. 42, 23 ). Na
zijns vaders dood werd hij koning van Ngmidië en

vocht in den derden punischen oorlog met de Romeinen tegen Carthago (POL 39, 1.). Kort daarop
stierf hij en liet een zoon, Massiva, na (SAL. JUG. 5, 35.).
Gusta of gustatio, de voorproef, de maal
coena (z. a.). Daartoe werd gewoon--tijdvóre
lijk mulsum gebruikt, een soort van mee, z. m u ls u m. Ook heette gustus een eenvoudig ontbijt, b.
V. na het bad.
nio, die de inwoners als slaven verkocht (HDT. 1,
G uttus, z. v a s a.
149.). Het is waarschijnlijk hetzelfde als castrum
Gyàra, -rus, F6apoQ, t. Dsjoera, een armzalig,
Grynium, dat Pharnabazus van zijne satrapie woest eiland der Cycladen, 12 m. in omvang, ten
(Phrygië) aan Alcibiades schonk, met een opbrengst N. W. van Syrus, in den tijd der romeinsche keivan 50 talenten (NEP. ALC . 9.).
zers een verbanningsoord (juv. I, 73. TAC. ANN. 3, 68.).
Gryphu^s, Gryps, -phis, I'pvci, -ir6S, de
Gyes, z. Hecatoncheiren.
grijp, griffioen. Een fabelachtige diersoort, met
Gygaeunm stagnum, ruya(a ?4wi , later
het lijf van een leeuw, de vleugels en den kop KoXóri, t. Marmora, een meer van Lydië, 40 sta
van een adelaar, door de sage bij het Rhipaeënaan de overzijde van-diënteN.WvaSrs,
gebergte geplaatst, waar zij tusschen de Hyperbo- den Hermes. Aan zijne oevers waren de graven
reërs en de eenoogige Arimaspen wonen en het goud van Ogyges en der andere oude lydische koningen.
van het noorden bewaken. De Arimaspen rukken
Gyges, FUyTi ;, koning van Lydië, van 716-678
te paard op en vechten met hen om het goud; van V. C., zoon van Dascylus en stichter van de áy -0
daar de vijandschap tusschen het paard en de grijp. nastie der Mermnaden, voerde oorlog met Deze voorstelling dier dieren was afkomstig uit lo en het ionisch geworden Smyrna, en
het Oosten, waar zij zeer oud was; bij de Grieken knoopte met Hellas vriendschapsverbindingen aan
schijnen eerst Hesiodus en Aristeas in zijn gedicht door het zenden van zilveren en gouden wijgeover de Arimaspen, vervolgens Herodotus er gewag schenken naar Delphi (ISDT. 1, 8--1.4.). Zijne
van gemaakt te hebben. In lateren tijd verplaatste geschiedenis is nog half mythisch, vooral zijne
men hen als goudbewakers ook naar Indië, Aethio- troonbeklimming ten gevolge van de schaamtepië enz. Zij komen dikwijls op beeldhouwwerken, looze ligtzinnigheid van zijnen voorganger Canin arabesken, voor, gespannen voor godenwagens daules, of door behulp van een onzigtbaar waken en zoo meer (RDT . 3, 116. 4, 13, 27, 79, 152.).
den ring dien hij als herder in een klove gevonden
Gubernacúlum, rr6aktov, het roer van had (PLAT. REPL . 2, 359.). -- Waarschijnlijk kwam
een schip, dat aan het achterste gedeelte (puppis, met hem eene inlandsche dynastie aan de rege
7rpv .va) zat, later op dezelfde plaats als bij onze
plaats eener vreemde (assyrische).
-ringde
schepen, doch vroeger aan de zijde, en wel bij
Gylippus, f Xt7cnoc, spartaansch veldheer,
groote schepen aan beide zijden van het achterdeel uit de classe der Mothonen, d. i. zoon van een
een, weshalve ook meestal gubernacula in 't meer- edelen Spartaan (Cleandridas) en eene slavin. In
voud voorkomt. Het bovenste deel, het handvatsel het jaar 414 v. C. voerde bij een vloot en leger der
(unsa, otaZ) stak een weinig boven boord (margo, Spartanen en bondgenooten naar Sicilië, tot hulp
'rpdcpr^) uit, het onderste, breede deel (pinnae, van Syracuse tegen Athene. Hij landde bij HizapeoO kliefde het water (vITR. 10, 8.). De plaats mera, rukte door de Himeraeërs ondersteund naar
voor den stuurman (gubernator) op den achterste- Syracuse op, veroverde Epipolae, leed wel eenige
.

ven was met een planken schutdak overdekt. verliezen tegen Demosthenes, doch vernielde even'
Soms had hij nog een helper op den voorsteven, wel tot aan Sept. 413 de atheensche legermagt
die naar den naam van dat gedeelte (prora) en nam Nicias en Demosthenes gevangen, die tep r o r e t a heette (O VID MET. 3, 617. PLAUT. RUD. gen zijn wil door de Syracusers werden ter dood
4, 3, 75.). De stuurman droeg over 't algemeen gebragt (TRUC. 6, 93. 8, 13.). Hij bevlekte te Sparta
zorg voor de vaart van het schip, door zeilen en het eerst den roem van heldenmoed door onberoeijen (incumbere remis, inhibere remos), daarom schaamd rooven van staatseigendom, en werd
moest hij kennis hebben van kusten, zeeën, ster daarvoor met verbanning gestraft (PLUT. LYS. 17.).
.

winden enz. Onder zijne bevelen stond een-ren,
hortator of pausarius die of met zijn stem
de maat voor het gelijk slaan der roeiriemen aangaf, Of met een hamer (portisculus) van waar hij
zelf ook porti sc ulus heet. Soms werd ook op
de maat eener fluit geroeid, en ook wel op het
gezang der roeijers zelve (cantus nauticus).
Gubernátor, z. 9 U b e r n a c u l u m.
Gugerni ook Guberni, zonder twijfel een
germaansche volkstam, verwant met de Sicambriërs, die over den Rijn tusschen de Ubiërs en
Batavieren hun woonplaats hadden.
Gullsissa, zoon van Masinissa, koning van
Numidië, vertegenwoordigde in het jaar 171 v. C.
zijn vader te Rome om hem te verdedigen tegen de
beschuldigingen der Carthagers en was in 't jaar

Fu .vuatapX(u, z. Xstroup '(n.
Gymnasium, Gymuastiea. De gymnastiek was een der eigenaardigste instellingen
van het grieksche leven, reeds bij Homerus in
vollen bloei en altijd beoefend en gevierd. Zij
diende zoowel om het schoonheidsgevoel te ontwikkelen, als om de krachten en de behendigheid
des ligchaams te oefenen en te bevorderen, ofschoon zij later in velerlei opzigt ontaardde en
daarom door den practischen Romein niet even
gunstig werd beoordeeld. -- De plaats der oefeningen, die onder den naam van gymnastiek begrepen werden, was het gymnasium en de palaestra
(ituXuí atpu), deze laatste de eigenlijke worstelschool,
die te Athene naast de gymnasiën werd opgerigt,
misschien ook om den verren afstand dezer laat-
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Gy ninesiae--Gythium.

sten van de stad, en die voornamelijk gebruikt

schap, overeenkomstig de Heloten te Sparta. Zij

werd voor de oefening der knapen, hoewel dit hebben hun naam daarvan, dat zij ook als ligtgef
niet hare eenige bestemming was. Het gymnasium wapenden in den oorlog gebruikt werden. Die
bevat volgens Vitruvius vooreerst een groot pe- van de oude inwoners, met behoud hunner
ristylium, een ruime plaats, 1200 voet (2 stadiën)
in omvang, aan 3 zijden door een enkelen zuilen
tegen het zuiden door een dubbelen inge--gan,
sloten, waar binnen zich het ephebeum een oefeningsplaats bevond, aan beide zijden met baden en
andere ruimten voorzien. In de overige gangen
bevonden zich de exedrenvertrekken, waar wijs
anderen bijeenkwamen om-gern,htos
zich met elkaar te onderhouden, met steenen
banken Iangs de wanden voorzien. De groote opene
ruimte die door de zuilengangen afgesloten was,
werd zeker bepaaldelijk voor gymnastische oefeningen gebruikt. Aan dit gedeelte van het gymnasium, hoe, laat zich uit de beschrijving niet duidelijk opmaken, waren nog weder verscheiden zuilenrijen verbonden, waaronder de xestus, die
wel voornamelijk zal gediend hebben voor de
oefeningen der athleten. — Verder werden er
groote kosten besteed aan eene gepaste en waardige versiering der gymnasiën, vooral door de
beeldende kunsten. De belangrijkheid der gymnasiën werd nog vermeerderd door de groote nationale spelen, die de gelegenheid aanboden, om
de kunst in de palaestra aangeleerd aan geheel
Griekenland te toonen en daardoor een schitterenden roem te verwerven. — De oefeningen en
kampstrijden werden naakt gehouden : het ligchaam
werd door dXEi7rrat gezalfd, om het buigzamer en
leniger te maken. De verschillende oefeningen
waren : 1) de wedloop (ardñcov), dikwijls de dubbele (8íaukoc), ook met wapens (ó7tXctwv of óir?a'rr^s
opóµoS), eene soort daarvan was de 6óXcxoc, die misschien wel 24 stadiën bedroeg. Het ßrá&cov werd voor
cene voor knapen allergeschiktste oefening gehou(len; 2) het springen (D,µa); 3) het worstelen
(T:c X1, aXacaµoaúvrl, xaTahrlTCxri), de eigenlijke
kern der grieksche gymnastiek; 4) de StaxoC3oala,
het werpen met den discus, werpschijf; 5) het

speerwerpen (dcxovrcaµós). Deze vijf afzonderlijke
oefeningen bijeengevoegd, maakten een vijfkamp
(Ztv TaXo) uit, door Simonides in een pentameter
gebragt : ¿Aµa, 7roacuxelr^v, & axov, dxzov'ra, TtcXr^v.
6) Het vuistvechten (tó, 7tuyp , de vechters
,tuTµáxoc, TúxTrac), een der moeilijkste oefeningen,
waarbij de handen met leeren riemen gewapend
waren, die later nog met ijzeren punten en knoppen voorzien werden; 7) het 7rayxpc nov, een ineensmelting van het vuistvechten en worstelen,
waarbij de handen ongewapend waren. Het vuist
waren bij de Spartanen-gevchtnraxpdo
niet in gebruik. Het spreekt van zelf, dat de opvoeding van knapen het in de moeilijkste dezer
oefeningen niet tot volmaking kon brengen, maar
dat dit meer het werk was van volwassenen, van
mannen van het vak, de eigenlijke athleten
(ci Xr-raf). Onderwijzers in de gymnastiek waren
de yut,vaarad en irac6otpí(3ac; de eersten waren de
voornaamste, die den geheelen omvang der gymnastiek ook theoretisch verstonden, terwijl de paedotriben onderwijs gaven in de uitoefening der
afzonderlijke deelen. Gymnesiae insulae, z. Baleares.
I' u µ v C (of Tuµvíjacoc) te Argos diegenen van
de ten onder gebragte oorspronklijke bevolking,
die tot de overwinnaars in betrekking kwamen
van persoonlijke onderdanigheid, van lijfeigen-

vrijheid, tot de overwinnaars in betrekking van
perioeci kwamen, heetten te Argos Orneaten.
Gymnopaediae, Fuµvotacó(ac, een beroemd feest te Sparta, dat in Julij van 6-10 dagen lang gevierd werd. De feestlijkheden bestonden in een groote verscheidenheid van muziekale, orchestische en gymnastische oefeningen,
waarbij de Spartanen zich verheugden over de
schoonheid van hun eigen bestaan, inzonderheid
over de jeugd der stad, zoodat het godsdienstig
karakter, zooal niet geheel, toch grootendeels op
den achtergrond trad. Gedurende deze dagen was
te Sparta de gewone uitsluiting van vreemden opgeheven, en onthaalde men zelfs eene menigte
toegestroomde vreemdelingen. De tijd der invoering van dit feest plaatst men in het jaar 669 v.
C.; sedert den slag bij Thyrea in Argolis (544
V. C. , HDT . 1, 82.) werd bij dat feest tevens her-

dacht aan de in dien strijd gesneuvelde helden.
Het had zulk eene gewigtige beteekenis, dat men
zich niet ligt door eenige verhindering van de
N viering liet terughouden (THUG. 5, 82. xEN . HELL .
6, 4, 16. PLUT. AGES. 2, 28, 29, PLUT. LEGG. 1
633. C . ATHEN . 14, 30. 15, 22.).
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Gymnosophistae, I'uµvoaocpcaraí, heette
eene classe van indische wijzen, die naakt in de
bosschen leefden; er waren twee secten van„
Brachmanen en Samanaeërs. Curtius (S, 9.) noemt
ze Sapientes; verg FLUT . ALEX. 64.
Gynaecëum, z. hu is, riekseh.
g
ruvacxwvt tc;,
Fuvatzovóµoc (of yuvacxoxóaµot), beambten, waarschijnlijk door Demetrius Phalereus te
Athene ingesteld, om de wetten tegen de weelde
te handhaven. Zij moesten b. v. er op toezien,
dat bij bruiloftsfeesten en andere maaltijden
.

het getal van 30 gasten niet overschreden werd.

Insgelijks hadden zij het opzigt over den opschik
der vrouwen. Of zij door het lot of bij keuze benoemd werden, laat zich niet met zekerheid bepalen.
Gyndes, Fóvarls, een linker arm van den
Tigris, ontspringt in het gebied der Matiëners,
loopt door Armenië en ontlast zich boven Ctesiphon in den hoofdstroom. Op zijn togt naar
Babylon leidde Cyrus hem in 360 kanalen af,
waarvan thans geen spoor meer over is (HDT . 1,
189, 202. 5, 52.). Later heette de rivier Delas
of Dialas, t. Dijala.
Gypsum, de gips, werd deels uit
steen gebrand, b. v. in Syrië, deels gegraven, b.
v. op Cyprus. Zij werd gebruikt voor versieringen aan gebouwen, maar ook nog als een geschikt bewaarmiddel van fijne vruchten, door ze
daarmede te bestrijken, en zelfs tot temperingsmiddel van den wijn. Juvenalis (2, 4.) gebruikt
gypsum voor een borstbeeld uit die stof vervaardigd.
Gyrtóne, FupTwvl, stad in het thessalisch
landschap Pelasgiotis, ten Z. van Larissa aan den
Penéus, reeds door Homerus (IL. 2, 738.) genoemd (Time. 2, 22 . POL 14, 5. Liv. 36, 10. 42,
54 .). De bewoners dezer streek heetten vroeger
Phlegyers.
Gyth^um of G ythéum, I'útcov, ró^scov,
t. Palaeopolis bij Marathonisi, havenstad in Laconië
aan de laconische en gythische golf, zeer gunstig
gelegen (roL. 5, 19, 7.) aan liet riviertje Gythéus.
.

Hades—Hadrianus.
Gythium met zijne gegraven bassins, arsenalen en
burg moet voor de havenstad van Sparta gehouden worden. In de perzische oorlogen was hier
de ligplaats der laconische vloot (PUTT. THEMIST .
20. ARIST. 20. CIc. OFF. 3, 1 1.) ; in 't jaar 455 v.

C. vernielde de Athener Tolmidas aldaar de schepen der Lacedaemoniërs, na den slag bij Leuctra

4 FO

(370) werden de omstreken door Epaminondas
verwoest (xEN . HELL . 6, 5, 24.), in 195 namen de
Romeinen het in, waarna G. tot de laconische
vrijsteden gerekend werd en tot het achaeïsch
bondgenootschap behoorde tot dat dit ontbonden
werd. Augustus liet Gythium weer opbouwen en in
bezit nemen.

H.
Hader, "At e, episch 'Atórlg en 'Ai8wveu;,
11Xoútrwv, Flu t o, D is, zoon van Cronus en Rhea
(lIESIOD. THEOG. 453 .), broeder van Zeus, de belleerscher der onderwereld, de onderaardsche Zeus
(Zsus xa raXlgóvto;, dva &v9pwv, HOM. IL. 15, 188.
9, 457.). Hij heerscht in de onderwereld, die
hem na de ten onderbrenging der Titans, bij de
verdeeling der wereldheerschappij is ten deel gevallen, te gelijk met zijne gemalin Persephone
over de schimmen, even als Zeus met Hera in
den Olympus heerscht. Streng en onverbidlijk
roept hij de zielen der menschen daarheen en
houdt ze opgesloten, zoodat niemand tot het dag
kan terugkeeren; van daar zijne bijnamen-licht
;.uXá p Trfb, de deursluiter, 7roXuai'¡s wv en noJ^uagxnri a, de veelopnemer, rayxoíri;, de alles tot rust
brenger. Bij Homerus (IL. 5, 654.) heet hij ook
%XuTÓTCwXo;, de door zijn paarden beroemde, de
god met het heerlijk span paarden, en men heeft
dezen bijnaam in verband gebragt met den roof
van Persephone, die hij op een wagen naar de
onderwereld bragt ; doch het is zeer de vraag, of
Homerus de sage van den roof van Persephone
gekend heeft, althans maakt hij er nergens melding
van. Waarschijnlijk ligt aan de beteekenis van
(lat woord het denkbeeld ten grondslag, dat Hades de zielen op zijn wagen naar de onderwereld
haalt. Later was dit de taak van Hermes
(vuxonoµitós), hoewel Pindarus (OL. 9, 35.) nog
spreekt van den staf van Hades, waarmede hij de
schimmen naar zijn rijk drijft. De scharen der
dooden, die in de magt van Hades zijn, schijnen
zinnebeeldig voorgesteld te worden, door de kudden van runderen, die voor hem in de onderwere l d en op Erythea door Menoetius geweid worden. De in het gewone leven en in de mysteriën
gebruiklijke naam Pluto, poëtisch P l u t e u s,
werd aan Hades gegeven, dewijl hij de in de diepte
der aarde heerschende god is, waaruit de menschen al hun rijkdom, zoowel van planten als
metalen, trekken. De in de diepte verborgen en in
het verborgen werkende god ('Air, de onzigtbare),
was in het bezit van een onzigtbaar makenden
helm ; toen in den strijd voor Troje Athene dien
opzette, kon zelfs Ares, de god, haar niet zien
(HOM .

IL. 5, 845.). Behalve den roof van Persephone (z. a.), zijn er van Hades weinig mythen.
Toen Hercules Neleus aanviel (z. Hercules, d.),
kwam Hades den Pyliërs te hulp, doch werd door
Hercules gewond (HOE . IL. 5, 395 . APOLLOD. 2,
7, 3. PIND . op M. p.). Aan Hades waren de cipres en de narcis geheiligd; men offerde hem
zwarte schapen, terwijl men daarbij het gelaat afwendde ; wanneer men hem aanriep, sloeg men
met de handen op den grond (noM. OD. 10, 527.
IL. 9, 568.). Er zijn weinig afbeeldingen en borst
hij werd afgebeeld gelijk aan-beldnvaHs;

zijn broeders Zeus en Poseidon, maar met donkere gelaatstrekken en met lange in den nek hangende haren, gewoonlijk in een wijd kleed ; hij
draagt den sleutel van de onderwereld in de hand
en Cerberus staat naast hem. Over den Hades
als plaats, als onderwereld, z. o n d e r w er e 1 d. —
De romeinsche voorstelling van Pluto of Dis
(= dives, de rijke), alsmede van Proserpina, als
de beheerschers der onderwereld, schijnt vrij laat
aan den griekschen Pluto en Persephone ontleend
te zijn. Beiden worden ten minste niet genoemd
in de oude formulieren voor de ter doodwijding (zoo
als die van Decius Mus, LIV. 8, 9.), waarin de
onderaardsche magten worden aangeroepen.

Hadranum, z. A d r a n u m.
Hadr a, z. Adria.
Hadrianopolis, `A^ßcavoúzoX . t. Edreneh
of Adrianopel, stad in Thracië, in eene uitgestrekte vlakte aan de rivier Hebrus, waar de Tonsus
(t. Tundsja) er invalt, is onder de vele naar
keizer Hadrianus genoemde steden de belangrijkste, doch haar bloei behoort eerst tot het tijdvak
der middeleeuwen. De stad was goed versterkt
en werd door de Gothen te vergeefs belegerd;
beroemd waren de daar gevestigde wapenfabrieken. Een andere stad van denzelfden naam lag
in Cyrenaïca, een derde in Phrygië.
Hadriáuus, P. A e l i u s, geboren te Rome
den 24 Jan. 76 n. C. uit een adellijk geslacht, afkomstig uit Italica in Spanje, was een bloedverwant van keizer Trajanus en werd na den dood
zijns vaders onder diens opzigt opgevoed. In
zijne jeugd legde hij zich ijverig op de weten -

schappen toe en trad reeds vroeg in dienst van
den staat. Eerst diende hij in Moesië, bragt van
daar de gelukwenschen van het leger aan Trajanus bij zijne troonbeklimming over, huwde met
een bloedverwante van den nieuwen keizer en
maakte zich weldra voor Trajanus onmisbaar.
Hij vergezelde hem in den oorlog tegen Decebalus (101-106), verkreeg daarop het stadhouderschap van Pannonië en onderscheidde zich zoo
zeer, dat Trajanus besloot, hem tot zoon aan te
nemen en voor zijn opvolger te bestemmen. Doch
Trajanus stierf (117), zonder testament na te laten : Plotina, zijne vrouw, die Hadrianus hoogachtte, wist echter ten zijnen gunste een testament
te onderschuiven, en Hadrianus volgde in dat
jaar den overleden keizer op. Terstond na-zelfd
zijne troonbeklimming liet hij de parthische ver
rijk slechts in nieuwe oorlogen-overing,dht
konden wikkelen, varen. Hij leefde zeer eenvoudig, wijdde groote zorg aan het bestuur en was
een streng handhaver van regt en geregtigheid;
echter gaf hij ook menig bewijs van zwakheid
jegens de hem omringende personen, en de roem
zijner goedhartigheid werd lielaas ! bezwalkt, door
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talrijke, willekeurige doodstraffen. Hij betoonde

groote achting voor den senaat en raadpleegde
dit ligchaam in alle zaken van belang ; jegens
liet volk was hij mild. Hij verfraaide Rome met
bibliotheken en door de oprigting van zijn praal graf, den tegenwoordigen Engelenburg. Ook andere steden begunstigde hij op dergelijke wijze,
b. v. Tibur (Tivoli), waar hij prachtige lusthoven
deed aanleggen; andere bouwde hij weer op, zoo
als Jeruzalem, hetwelk hij Aelia Capitolina
noemde. Door de oprigting van een tempel
voor Jupiter op de plaats van den ouden tempel van Salomo verbitterde hij de Joden en bragt
ze tot een opstand, waarin 580000 Joden het leven verloren, 133 n. C. In het jaar 120 ondernam hij een veldtogt tegen de Sarmaten. Zijne

A?pests, z. XEepo'rov(a.
Halcyóne, AXxu6vj, z. C e y x.
Halae AraphenudeA en Aeaouide^er,

z. Attica, 9. kol. b. en m.
Hales, 1) "AAets (ev roc) rivier op het eiland
Cos. -- 2) "AX, rivier in het gebied• van Colophon in Ionië, beroemd om haar koud water.
Halésa, "AXacaa en "AXsaa, stad van Sicilië,
op de noordkust aan de rivier Halesus (t. Pittineo), t. ruïnen bij Tusa. Zij was gesticht op aan
vorst der Siculi Archonides door-sporingvade
grieksche huurtroepen, met behulp van colonisten
uit Herbita. Hare ligging was zeer gunstig voor
het handelsverkeer, en de Romeinen vermeerderden den bloei der stad door haar tot een municipium te verheffen en haar vrijdom van belas overigens meestal vreedzame regering besteedde ting te schenken (cie. VERR. 3, 73. 2, 7. AD FAM .
hij grootendeels aan het doen van langdurige rei - 13, 32 . DIOD .. 14, 16.).
zen, gedeeltelijk te voet, door de romeinsche proHales, "AX, riviertje in Bruttium, de grensvinciën, welke hij van Britannië tot Aegypte door- scheiding tusschen het gebied van Rhegium en der
trok, zich overal persoonlijk van haren toestand Locri Epizephyrii, t. Alece.
overtuigde, geld en graan aan de armen uitreikte
á i v, t. Vistritza, rivier
Ualiaemon, `AX=
en vele sporen van onbekrompen milddadigheid van Macedonië, ontspringt op het gebergte Tymachterliet. Zonder eigen kinderen, had hij L. phe op de grenzen van Epirus en Illyrië, stroomt
Conimodus Verus tot zoon aangenomen, die tot eerst zuidoostwaarts, dan naar het noordoosten en
geluk van Rome spoedig daarna stierf. Daarom ontlast zich in de thermache golf. Links nam
bestemde hij Arrius Antoninus tot zijn opvolger, hij den Ludias op (HDT. 7, 127.). De aanwijzing
onder voorwaarde dat deze den zoon van Verus, bij Caesar (B. C. 3, 36.) als grensrivier tusschen
L. Verus, en M. Aurelius tot zonen zoude aanne- Macedonië en Thessalië is onnaauwkeurig (LIV.
men. Hadrianus stierf in 138. 1 42, 53 ).
Hadrumétum, z. Adrumetum.
Haliartus, `AAfap roc, t. rumen . bij Mulki,
oude stad van Boeotië aan den zuidelijken rand
Hadyléum, z. Boeotia, 1. kol.
van het copaïsche meer en aan de rivier Melas,
Haedi, z. sterrebeelden.
Haemódae of Aemodae bij HELA 3, 9, wordt als „ grasrijk" reeds door Homerus (IL. 2,
zeven eilanden van Gerrnanië in de nabijheid der 503.) genoemd. Xerxes verwoestte de stad, die
codanische golf (Kattegat), misschien de Shetlands- voor de zaak van Griekenland partij had getrokeilanden, zoo zij niet dezelfde zijn als de Haebú - ken, doch weldra verrees zij weder tot vorig aandes insulae ("Eßouóat vriaot) van Plinius en Ptole- zien (THUG. 4, 95 .). Toen zij echter later wegens
maeus, waaronder de tegenwoordige Hebriden te haar gehechtheid aan Perseus door de Romeinen
was vernield geworden, kwam zij niet weder op;
verstaan zijn.
Haemon, Ai twv, 1) zoon van Pelasgus, va- het vruchtbare gebied werd aan de Atheners op
der van Thessalus, naar wien Thessalië den ou- hun verzoek afgestaan (LIV. 42, 44.). In den tijd
deren naam Haemonia zou gedragen hebben. van Pausanias vervielen de tempels reeds. Voor
(PLIN . 4, 7, 14.). — 2) Zoon van Lycaon, stich- de muren van Haliartus verloor Lysander in 394
ter van Haemonia in Arcadië (PAUS . 8, 44, 2.). --- v. C. slag en leven (PAUS 9, 32, 4.).
Dallas, 'AXEa; het zuidwestelijk vooruitsprin3) Zoon van den Thebaan Creon, verloofd met
Antigone, dochter van Oedipus (volgens Sophocles). gend gedeelte van het argolische schiereiland, tus Toen zijne bruid door zijn vader ter dood was ge- schen Hermione en Asine, bewoond door de Habragt, doodde hij zich zelven op haar lijk (sorH. liërs, die hun naam van hun voornaamste bedrijf,
ANT . 1236.). Volgens Hyginus geeft Creon Anti- de vischvangst, ontleend hadden. Een daar gelegengone aan zijnen zoon over, om haar te dooden; plaatsje heette H al i t e (XEN. HEL L. 2 4 16).
Halicarnassus^, `AXtxapvaaa6S t. Bodrun met
deze echter verbergt de bruid bij herders en brengt,
toen Creon dit ontdekt had, zich zelven en haar om ruïnen, belangrijkste stad van Carië, op de helling
het leven. — 4) Een Rutuliër (VIRG. AEN . 9, 685.). van een steile rots aan de ceramische golf, met
Haernus, 6 Aiµos, 'ró Aiµov tipo , t. Balkan een haven die gevormd werd door het eiland Arof Tsjengje, belangrijk gebergte van Thracië, dat connesus. Zij was goed versterkt en had in het
zich van het Scomiusgebergte (t. Curbetsca-Plani- oosten een burg (met het beroemde standbeeld
na) in een oostelijke rigting tot aan de Zwarte van Ares door Leochares), in het W. aan de zee
zee uitstrekt, waar het ten N. van de stad Me- den burg Salmacis (met een bron, wier water ver
zwak maakte). Doriërs uit Troezene-wijfden
sembr ia in een voorgebergte (t. lc. Emineh) ein
Hoewel niet zeer hoog (de overdreven op--dige. hadden haar gesticht, zij behoorde tot de dorische
gaven der ouden worden reeds door Strabo we- hexapolis, waaruit zij echter ten gevolge van een
derlegd), ongeveer 3000 v., is het toch dikwijls en twist verwijderd werd (HDT . 1, 144. 7, 99.). Onlang met sneeuw bedekt. Van 7 passen is in de der de tyrannen, die daar geheerscht hebben, veroudheid de westelijke de gewigtigste, de Succorum dient Lygdamis melding, wiens weduwe Artemisia bij
portae of porta Tragani, tusschen Philippopolis en Salamis in de perzische vloot dapper vocht, benevens
Serdica, de tegenw. Soeloe Derbend. Herodotus Mausolus en zijne zuster Artemisia, die het M a u(4, 49.) strekt den naam nog verder uit, zooals s o 1 e u m stichtte. Dit praalgraf bestond uit een
ook de Carthager Hanno in zijnen periplus en vierhoekig voetstuk met 36 zuilen omringd, 411
V. in omtrek en 25 ellen hoog; daarop verlief
Amnzianus Marcellinus doen.
.

;
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Heraclea Minoa in zee; in haren Ioop ontmoet zij
zoutbronnen, van daar misschien haar naam. De
kleinste, westelijk stroomende Halycus, t. Delia of
Arena geheeten, valt na een korten loop bij
meesters er van waren 'Satyrus en Phitheus, het Mazara in zee. De eerste vormde meestal de
beeldhouwwerk was op elk der vier zijden om het grensscheiding tusschen het gebied der Carthagers
fraaist vervaardigd door Scopas, Bryaxis, Timo en dat der Grieken op Sicilië (DIOD. 15, 17. FLUT.
veroverde-theusnLocar.—AlxdeG TIMOL. 34.).
Malys, "AX', de grootste rivier van Kleinen verwoestte de stad (ARR . 1, 20, 3. 2, 55.), die
sedert dien tijd nimmer weer tot vorig aanzien Azië, ontspringt op den Antitaurus, loopt eerst
zich verhief (cIC. AD U. FR. 1, 1, 8.) ; door haar naar het W. dan echter, door Galatië, als grens vasten, rotsachtigen bodem was zij echter tegen scheiding tusschen Paphlagonië en Pontus, naar
de gevaren van aardbeving beveiligd, die andere het N. Vroeger scheidde hij het lydische en persteden in die streken meermalen teisterde (TAC. zische rijk (HDT. 1, 72 . THUG : 1, 16.), later was hij
ANN. 4, 55.). Halicarnassus was de geboorteplaats met den Taurus de grensscheiding van Klein -Azië
der beide geschiedschrijvers Herodotus en Diony- en het overige Azië; tegenw. heet hij Kisil-Irmak.
flamadryádee, z. Nymphae, 4).
-2ius.
Hamaxstus, + Aµaetr6S, stad op de kust
HaIIcyae of Halyeiae , `AXtxúat, stad op
Sicilië tusschen Lilybaeum en Entella, bij het te- van Troas, digt bij de zee, ten N. van het voor
waarschijnlijk door Aeoliërs ge--gebrtLcum;
genw. Salami. Lang hadden de Carthagers haar
_in bezit; ten tijde van Cicero was zij een munici- sticht, maar reeds ten tijde van Augustus verdwe,pium vrij van belasting (cie VERB . 2, 28. 3, 6.). nen, daar Lysimachus de bewoners gedwongen
Hallrrhothius, `AXcpp6Dcoc, zoon van Posel- had, om naar Alexandria Troas te verhuizen. In
'don, die, toen hij in Attica Alcippe, dochter van de nabijheid waren de (aan den mond van den
,Ares en Agraulos, aangreep, door Ares verslagen Toetsla nog bestaande) t raga s a e ï s c h e zout
waarnaar de-groevn,'Tpayiákr^wv,
werd. Ares werd door Poseidon over dezen moord
aangeklaagd op den Areopagus, waar de ] 2 go- geheele kuststreek tot voorbij Lectum `AXrjatov 7re&íov
=den als regters zaten, doch door hen vrijgesproken. heette (THUC. 8, 101. XEN. HELL. 3, 1, 13.).
Ilamilcar, 'AlL(Axas, 1) zoon van Mago,
Ha1Ithersess, `AXt4gpari-, zoon van Mastor
in Ithaca, beroemd waarzegger, die aan Telema- door Gelo bij Himera geslagen in 480 v. C.,
chus tegen de minnaars hulp bood (HOM. OD. 2, waarbij hij sneuvelde. --- 2) 1-l. R h o d a n u s, gezant van Carthago tot Alexander den G., een
157, 253. 24, 451.).
HalizOnes, AX wvs;, worden bij Homerus man van groote welsprekendheid. Ondanks zijne
(IL. 2, 856. 5, 39.) genoemd onder de hulptroepen groote verdiensten werd hij na zijne terugkomst ter
van Priamus; het „ verre Alybe" was hun hoofd dood gebragt (JUSTIN. 21, 6). --- 3) Voerde in 't jaar
Zij woonden aan den Yontus in Bithynië-stad. 260 v. C. op Sicilië het bevel, overwon bij Therals naburen der Paphlagoniërs; waarschijnlijk zijn mae (POL. 1. 24.), doch verloor in 257 een zeeslag
-zij dezelfden als de latere Chalybers. Merkwaar- bij het voorgebergte Tyndaris. Nadat Regulus in
dig was bij hen volgens Pausanias (1, 32, 1.) de Africa geland was, werd Hamilcar gevangen genomen
tamheid der bijen, welke in gemeenzaam verkeer en werd, naar men zegt, te Rome hard behandeld. —
.met de menschen leefden en werkten. Men moet 4) H. Barcas (bliksem), vader van Hannibal, een
,hen niet verwarren met de scythische A 1 a z o n e s. der grootste mannen van Carthago. Zijne vaderHalmyris, AXN.uupís se. Aeµvr^, zoutmeer, niet stad zond hem in 't jaar 247 naar Sicilië, om het
een gelijknamige stad aan zijn oever, aan de uit nog door de Carthagers bezette deel van het ei
te verdedigen. Van den berg Eryx (Monte-land
-wateringvdzuljksDonamd.
Pellegrino bij Palermo) als middelpunt zijner on`AXwa, z. Dionysus, 3. kol. o.

zich een even zoo hoog bovenstuk dat in twee
afdeelingen in den vorm van een pyramide uitliep,
op welks top een vierspan uit marmer prijkte
-door fde hand van Pythis vervaardigd. De bouw -
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1Kalonesus, `Akovr^aoc, t. Kiliodromia, eiland
in de aegaeïsche zee tusschen Sciathus en Pepa
bekend als schuilhoek voor zeeroovers; over-rethus,
-dit land ontstond twist tusschen de Atheners en
Philippus van Macedonië. Een onbeduidend gelijknamig eiland lag op de kust van Ionië bij kaap
Corycus.
Ualteren, X ri pzS, eigenlijk springstokken, die
men bij springoefeningen in de handen hield. De
Romeinen echter noemden halteres niet alleen balanceerstokken of springgewigten, maar ook de
stukken lood, die men in de handen hield en
waarmede men allerlei zwenkingen maakte (SEN.
-

np. 15, 56.).

Haluntium, z. Aluntium.
Halos, "AXoc, ó en ' , stad in Phthiotis bij
den berg Othrys, behoorende tot het gebied van
A chilles; zij lag in de vruchtbare, athamantische
vlakte niet ver van de rivier Amphrysus (HOM. IL.
2, 682. HDT. 7, 173.).

Halyeua, "AX xos, naam van twee rivieren
op Sicilië, die beide op de O. kust in zee vallen.
De grootste, oostelijke, t. Platani geheeten, ontspringt op de nebrodische bergen en ontlast zich bij

dernemingen, vocht hij in een sterke stelling 6
jaren lang tegen (le Romeinen, verwoestte uit de
naburige havens met zijne schepen de kusten van
Italië en bragt een welgeoefend leger op de been.
Na de overwinning ter zee der Romeinen bij de
aegatische eilanden moest Hamilcar, ten gevolge
van den vrede tusschen Rome en Carthago, Sicilië ontruimen. Na zijne terugkomst te Carthago
brak het oproer der huurtroepen uit, dat hij in 't
jaar 237 gelukkig dempte, doch waarbij hij in hevige
vijandschap met Hanno (z. a.) geraakte. Daarna
overwon hij de Numidiërs en stak naar Spanje

over, om dit aan edele metalen en strijdbare mannen zoo rijke land voor zijn vaderland te veroveren, en het daardoor de middelen te verschaffen
om op nieuw tegen Rome de wapens op te vatten. Ten gevolge van het aanzien, waarin zijne
familie stond, gebood hij daar bijna als onbeperkt
gebieder. In de 9 jaren van 237-228 onderwierp
hij bijkans geheel Spanje en sneuvelde in een
strij (l tegen een hispanisch volk, de Vettonen, in
de omstreken van Madrid. — 5) Een carthaagseh
veldheer, die in 218 op het eiland Malta gevangen genomen werd (r.iv. 21, 51.). — 6) Voerde
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in de laatste jaren van den tweeden punischen
oorlog het bevel in Boven - Italië, waar hij nog
na het eindigen daarvan in 200 den krijg voortzette en de Galliërs tegen Rome opruide. Op de
aanklagt van Rome over zijn gedrag, werd hij
te Carthago tot ballingschap veroordeeld. Hij
sneuvelde in 197 als aanvoerder der Galliërs in
een slag tegen Rome (Liv. 31, 10-19.).
-Hannibal, 'Avv(Qa;, 1) zoon van Gisco,
stierf in 't jaar 406 v. C. aan de pest op Sicili ë. — 2) Had in 265 v. C. het bevel over cene
carthaagsche vloot bij Lipara, en beproefde, hoewel te vergeefs, Messana in zijne magt te brengen, alwaar de muitende Mamertijnen zich genesteld hadden. Daarna verdedigde hij Agrigentum,
dat door de Romeinen aangevallen werd, 7 maan
lang met groote bekwaamheid en trok met-den
liet overschot der bezetting op eervolle wijze af,
toen hij de stad niet langer houden kou. Later
stierf hij den kruisdood. -- 3) Zoon van Hamilcar, bragt het benarde Lilybaeum in 't jaar 250
toevoer aan, en wist daarop gelukkig de veel
magtigere vloot der Romeinen te ontwijken. Hij
sneuvelde in den oorlog met de huurtroepen. -4) De Rhodiër, een onverschrokken zeeheld, die
in den eersten punischen oorlog midden door
de vijandlijke vloot heenvoer en aan Lilybaeum
hulp bragt. Bij een latere onderneming namen
de Romeinen hem gevangen. -- 5) De oudste zoon
van Hamilcar Barcas, geb. 247, vergezelde zijn
vader op diens veroveringstogten naar Spanje in
't jaar 237. In den vorigen negenjarigen knaap
kweekte de vader reeds den onverzoenlijken haat
aan tegen Rome (LIv. 21, 1. NEP. HANN. 2.).
.Volgens eenigen bleef hij sedert in Spanje en
oefende zich in de krijgsdienst onder zijn vader
Hamilcar en zijn zwager Hasdrubal, volgens anderen keerde hij naar Carthago terug en kwam
eerst in 224 (LIV. 25, 3.) weer naar Spanje.
Schitterende eigenschappen naar ligchaam en geest,
vlugheid, kracht en gehardheid van ligchaam, moed,
beleid en scherpzinnigheid versierden den jeugdigen man, koelbloedige vastberadenheid kenmerkte,
hem ook in het grootste gevaar. Zoo won hij
de liefde der soldaten in de hoogste mate (LIV.
21, 4.). Na den dood van Hasdrubal, in 221,
nam hij het opperbevel op zich, onderwierp Spanje
tot aan den Iberus (Ebro), verschafte zich voor zijne
plannen tegen Rome een krachtig, welgeoefend
leger en bekwame aanvoerders en ondernam daarop het beleg van de grensvesting Saguntum aan
den Ebro, welke hij na cene hardnekkige verdediging innam in 218. Daarna begon hij den strijd
tegen Rome, in den beginne niet met volkomen
toestemming van Carthago, waar Hanno's partij
hem tegenwerkte. Sedert jaren had hij voor dien
strijd reeds toerustingen gemaakt. Met 160000
man ging hij, nadat hij de verdediging van Spanje
aan zijn broeder Hasdrubal had opgedragen, over
den Ebro, trok door Spanje, over de Pyrenaeën
en geraakte door Gallië tot aan den voet der Alpen,
waarover hij zich stout een weg baande. Met een
leger dat ten gevolge van voortdurende gevechten met
woeste volken en van liet doorstaan van ongehoorde
moeilijkheden tot op 30000 man versmolten was,
bereikte hij tot schrik van de Romeinen, die den
aanval van de zeezijde verwacht hadden, Boven Italië, wist door verstandige en verschoonende
behandeling de. daar wonende Galliërs te winnen,
en versterkte door hen zijn leger. Vervolgens

versloeg hij met behulp zijner voortreflijke numidische ruiterij de Romeinen aan den Ticinus, trok toen
over den Padus (Po) en behaalde de overwinning in
de bloedige gevechten bij de Trebia, in 218, en het
trasimenische meer, in 217. Het ontstelde Rome
spande nu alle krachten in, een talrijk leger ver
zich bij Cannae in Apulië, doch werd-schante
in het volgende jaar, 216, door Hannibal versla
bijna geheel vernield. Rome was waar -gen
verloren geweest, zoo Hannibal terstond-schijnlk
met doortastende voortvarenheid, gelijk eenige
zijner veldheeren wensehten, het had aangetast.
Doch zijn aarzelen werd zijn verderf; de l'omeinen vermanden zich op nieuw, Fabius Maximus
(z. a.) belemmerde Hannibal op nieuw door zijn
wijs berekend talmen, Marcellus (z. a.) door moed
en krachtigen tegenstand tegen zijn voorwaartsrukken; hoewel bijna al de italische volken zich bij
Hannibal aansloten. Hij verspilde den besten tijd
in het weelderige Capua, verzwakte zijne nog
overige krachten in het belegereif van steden en in
tallooze kleine schermutselingen, terwijl Carthago
den grooten held niet naar behooren ondersteunde.
Zoo trok hij gedurende eenige jaren door Beneden-Italië (215--208) en toen de hoop om van
zijn broeder Hasdrnbal ondersteuning te verkrijgen, door den ongelukkigen uitslag van diens
poging in den slag aan den Metaurus (207) ver
trok hij zich in den-ijdelwas(z.Hrub),
uitersten hoek van Italië terug, totdat hij in 't jaar
203, ten gevolge van Scipio's landing in Africa,
naar Carthago teruggeroepen werd (Liv. 21--28.).
Niettegenstaande hij uitmuntende verdedigingsmaatregelen nam, leed hij toch in den slag bij
Zama (juister bij Naragara) in 202, waarin hij zijne
geheele veldheersbekwaamheid ten toon spreidde,
(POL. 15, 15. LIV. 30, 35.), de nederlaag van P.
Scipio Africanus (z. a.). Met weinige ruiters ontkomen ijlde hij naar Carthago, waar hij dringend
den vrede aanraadde (LIV. 30, 37.). Nadat deze
gesloten was kwam hij aan het hoofd van liet
binnenlandsch bestuur, en toonde nu een even
groot staatsman als veldheer te zijn. Weldra kwam
zijn hevig geschokt vaderland onder zijne leiding
weder tot verademing en bloei, doch hierdoor
wekte hij juist den nijd van Rome weer op, dat,
aangehitst door Hannibals vijanden, de optimaten,
cene commissie naar Carthago zond om de tegen
hem ingebragte klagten te onderzoeken, niettegenstaande de edel en billijk denkende Scipio zich
tegen elke inmenging in het inwendig bestuur van
Carthago verzette. De miskende Hannibal moest
vlugten (195) om zijn leven te redden, en vond
bij Antiochus (len G. van Syrië gastvrijheid en
bescherming. Hannibal deed zijn best, om hem
tot een inval in Italië te bewegen, Antiochus
evenwel draalde en liet het gunstige oogenblik
voorbijgaan (LIV. 34, 60. 35, 13. POL. 3, 11.);
toen hij in 't jaar 190 den oorlog begon, delfde
hij het onderspit, daar hij Hannibals raadgevingen
in den wind sloeg (Liv. 36, 7 en v. 37, 23. ri'.
RANN. 8.). De uitlevering aan de Romeinen door
hen in den vrede niet Antiochus bedongen,
wist Hannibal te verijdelen door zijn vlugt tot
koning Prusias van Bithynië, doch door dezen
aan de hem ook daar vervolgende Romeinen verraden, benam hij zich door vergift het leven, 183
Y. C. (NEP. HANN. 13. LIv. 39, 56.). Hij had den
ouderdom van 64 jaren bereikt. Zijne veldheerstalenten, die zelfs door zijn grootsten vijand Scipio
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erkend werden, geven hem een eervolle plaats
onder de grootste krijgshelden van alle tijden; zijn
onbuigzame moed, zijn vastberadenheid, zijn
scherp verstand, zijn snelle blik, die altijd het
juiste oogenblik wist te kiezen, zijn gaaf, om de
meest verschillende bestanddeelen van zijn leger
tot een harmonisch geheel te vereenigen, zijn vol harding en zelfopoffering, waardoor hij liet onbepaaldst vertrouwen der zijnen wist te winnen,
vergoeden eenigermate de groote, hem door zijne
vijanden te last gelegde (LIv. 21, 4. 26. 38.) gebreken, onmenschlijkheid, bedrog, trouwloosheid,
waartegen herr, intusschen anderen .(PoL. 9, 22.)
weder verdedigen, en zeker niet ten onregte, daar
ook trekken van grootmoedigheid in hem geroemd
worden. Hij bezat veel wetenschaplijke beschaving, was de grieksche taal volkomen meester en
schreef zelfs daarin.
Hanno, "Avvtov, 1) de zeeman, bekend door
een waarschijnlijk in 't jaar 510 v. C. ondernomen ontdekkingsreis langs de westkust van Africa, waardoor hij de magt en den handel van
Carthago wilde uitbreiden en op welke hij vele
coloniën stichtte. De oorspronklijk in de punische
taal geschreven reisbeschrijving (tsphtXov;) werd
reeds vroeg in het grieksch vertaald en bestaat
nog. -- 2) Overwon het overschot van riet leger
dat door Agathocles in Africa was achtergelaten. — 3) Streed tegen de Romeinen in den eer
punischen oorlog op Sicilië en leed een-sten
nederlaag bij Agrigentum (POL. 1, 18 en v.), nadat hij eerst gelukkig gestreden had. -- 4) De
groote, stadhouder van Libye, omstreeks 240 v.
C. verwekte voornamelijk door zijn hard bestuur
dien opstand der Libyers in vereeniging met de
huurtroepen, waartegen hij als ervaren krijgsman
het opperbevel ontving. Hij overwon hen bij Utica,
trok toen zorgeloos terug, werd door de huur
overvallen en kreeg daarop Hamilcar-troepn
Barcas tot medebevelhebber. Daar Hanno uit
afgunst Hamilcar niet behoorlijk ondersteunde,
werd deze nu, met toestemming van den senaat
te Carthago, door het leger tot aanvoerder gekozen. Sedert leefde Hanno met hem in de bitterste
vijandschap, die zelfs door cene verzoening niet
uit den weg kon geruimd worden; want na het
ten onderbrengen der huurtroepen, klaagde Hanno
Hamilcar aan, doch zonder gevolg. Ook later
toonde hij zich altijd een verklaard vijand der
Barcinen, inzonderheid van Hamilcar en Hannibal,
wier magt hij voor gevaarlijk hield, en in wier oor
tegen Rome hij liet ongeluk van zijn-logsezindh
vaderland zag. Na den slag bij Zama behoorde
hij tot de gezanten, die in naam van Carthago om
den vrede kwamen verzoeken. Hij stierf in liongen ouderdom. -- 5) Aan hem werd het bevel
opgedragen, om de passen der Pyrenaeën te bewaken, doch hij werd door Cn. Scipio geslagen
(LIV. 21, 23, 60.). — 6) Veldheer van Hannibal,
wiens overtogt over den Rhodanns door hem met
veel bekwaamheid gedekt werd (Liv. 21, 27.). —
7) Voerde bij Cannae den regtervleugel van het
carthaagsche leger aan. Na dien slag streed hij
in Beneden - Italië, veroverde verscheiden grieksche
steden, werd in 214 door Tiberius Gracchus geslagen, doch overwon bij Beneventurn (LIV. 23,
37. 24, 1 en v. 14 en v.). — 8) Had in 't jaar
211 in Sicilië een leger onder zijn bevel, leed
echter door verraad een nederlaag en ontkwam
slechts met moeite naar Africa. --- 9) Werd in
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Spanje door Silanus geslagen (Lwv. 28, 1 en v.).
Harina, "ApNu, vlek in Boeotië, niet ver van
Tanagra tusschen Thebe en Aulis (HONT. IL. 2,
499.), zou zoo genoemd zijn naar den wagen van
Adrástus, die hier brak, of naar Amphiaraus, die
hier niet zijn wagen in de aarde verzonk. Ook
een meertje, ten O. van de meeren Copaïs en
Hylice, droeg dezen naam.
Haranatú.s, `Ap1i.atoÚs, stad en voorgebergte
aan de elaïtische golf in Aeolis (aan den voet van
den berg Cane), waar de Spartaan Mindarus
voor den slag bij ``Cunossema -net zijn vloot an-

kerde (Tune. 8, 101.).
Harmodius, `Ap ócco;, en Aristogiton,
'Apta royst''Twv1, twee atheensche, doch uit Gephyrae
afstammende jongelingen; door een persoonlijke
beleediging aangespoord, verbonden zij zich bij
cede om de Pisistratiden te vermoorden. Deze
heleediging wordt verschillend opgegeven, doch
was ongetwijfeld veroorzaakt door den ongebonden
lust van Hipparchus. Op het feest der Panathenaeën in 't jaar 514 v. C. overvielen zij, terwijl zij
hunne dolken onder myrthentakken verborgen hiel
echter werd terstond-den,Hiparchus;mo
door de lijfwacht afgemaakt, doch Aristogiton gevangen genomen en door Hippias ter dood gebragt,
nadat hij op de pijnbank de vrienden van den tyran als deelgenooten der zamenzwering genoemd
had (HDT. 5, 55 en V. TRUC. 1, 20. 6, 54-59.).
Ofschoon aan de tyrannie eerst 4 jaren later een
einde werd gemaakt, golden Ilarmodius en Aristogiton toch in het vervolg, als de herstellers der
vrijheid. Hunne nakomelingen werden geëerd door
de af rriats iv IIpvTaysí(l) en andere voorregten; hun zelven werd bijna de eer van heroën bewezen,
standbeelden werden er voor hen opgerigt en hun
aan (l enken werd ten allen tijde door dichters,
vooral in de tafelliederen (ßx6Xtu) gevierd.
Harmonia, z. Cadmus.
A p Ci o T 1) overheden te Sparta, die over
de afzonderlijke perioecen- gemeenten gesteld waren; — 2) de stadhouders, door de Spartanen ten
tijde hunner door den peloponnesischen oorlog
herwonnen hegemonie, naar de afhanklijke staten
gezonden, om als bevelhebbers der bezettingen de
oligarchische partijen, die liet met de Spartanen
hielden, te beschermen. De overmoed dezer har mosten was hoofdzaaklijk de rede, dat de spartaansche hegemonie niet minder gehaat werd, dan
vroeger de atheensche.
`A p µ o a u v o t, overheden te Sparta, die over het
gedrag en de eerbaarheid der vrouwen het toezigt
,

'

hadden.

Harpagia of Harpagiuin, Ta `Apnnyztu,
in Mysië op de grenzen van het gebied van Cyzicus en Priapus. Hier zou Ganymedes door Zeus weggevoerd zijn (Taue. 8, 10, 7.).
Harpago beteekent, even als corvus (z. b e1 e g e r i n g, 8. kol.) lange, houten staken (longurli),
van voren niet ijzeren haken voorzien; in het midden zaten zij vast aan een touw, waarmede zij tus sehen twee palen aan een dwarsbalk hingen te zweeven. Men trachtte met de ijzeren haken de tinnen
van den muur te vatten en zoo, door aan het andere einde van den staak te trekken, los te rukken.
In een zeegevecht bedoelde men er ijzeren e nt e r h a k e n mede (menus ferreae, CURT. 4, 2. verg.
CAES. B. C. 1, 59 en v.), om het vijandlijke schip
naar zich toe te trekken en er zoo op over te
-to'), stadje

kunnen springen.
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Harpigus, ""Aptta7oc, 1) de staatsdienaar
die door den medischen koning Astyages met het
ombrengen van Cyrus belast werd; hij droeg deze
taak echter over aan den herder Mithradates,
waardoor hij zoo zeer de gramschap des konings
op zich laadde, dat deze, toen hij vernam dat
Cyrus gespaard was, den zoon van Harpagus heimlijk dooden en den ongelukkigen vader tot spijs voorzetten liet. Toen deze den gruwel vernam, ver
hij zijn wraak tot gelegener tijd, en haalde-borg
derhalve niet behulp van den geredden Cyrus de
Meders tot een opstand tegen hunnen koning over,
waarbij Astyages verblind genoeg was, om H. het
bevel over het leger tegen Cyrus en de opstandelingen te geven (HDT. 1, 80 en v. JUSTIN . 1, 4, 6
en v. 5, 6.). In deze en dergelijke verhalen zag
de oudheid het waken eener nimmer rustende Nemesis over onnatuurlijke misdaden. Later veroverde deze H. als veldoverste van Cyrus, de grieksche steden in Klein -Azië. — 2) Een veldheer van

Darius Hystaspis (HDT . 6, 28.).
l[arpálus, "Ap ^raXos, 1) Macedoniër en naauwe

bloedverwant van Antigonus, werd van het hof
van Philippus, waar hij langen tijd verkeerd had,
ten gevolge van lage kuiperijen verbannen. Alexander de G. riep hem terug en benoemde hem
tot zijn schatmeester. Wegens een misdrijf vlugtte hij in 332 naar Griekenland, doch keerde tot
den koning terug, die hern volkomen vergiffenis
schonk. Toen echter Alexander zijn togt naar
Indië had ondernomen, gaf Harpalus zich aan een
losbandig leven over en verbraste ontzettende sommen, die zich in de door hem bestuurde koninklijke schatkist te Babylon bevonden. Na Alexanders terugkomst uit Indië vlugtte hij wederom met
veel geld en 6000 man huurtroepen naar Griekenland. De Atheners, hoewel zij Alexander geenszins genegen waren, wezen hein echter af, weshalve
hij bij kaap Taenarum bleef en van daar de aan zienlijkste mannen en redenaars van „Athene
zocht om te koopen. Zoo kreeg hij eindelijk ver
om naar Athene te komen, doch werd,-guni
toen Antipater zijne uitlevering eischte, niettegenstaande de hem geschonken bescherming, gevangen
genomen; hij ontvlugtte naar Creta, en werd daar
vermoord. — 2) Berucht zeeroover ten tijde van

Diogenes Cynicus (CIC. N. D. 3, 34.).
Harpal'ee, `Ap rak6xi, dochter van Harpa
koning der Amymnaeërs in Thracië, Bene hel -lyeus,
zeer bedreven in alle manlijke oefeningen en-din
vooral door snelheid in het loopen beroemd, die na
den dood haars vaders het rooversbedrijf in de bos schen uitoefende en eindelijk door herders in strik
gevangen en gedood werd (VIRG. AEN. 1, 316.).-ken
Harpastum, äp7taßTov, bijzonder soort van
balspel, waarbij het op een vlug vangen van den bal
aankwam, later ook bij de Romeinen in .zwang., z. p ii a.
HarpAsus, "Ap taaoe., bijrivier (links) van den
Maeander in Carië (LIV . 38, 13.) Iangs de stad
H a r p a s a stroomende, nog tegenw. Harpa - Soe. —
De gelijknamige rivier, die bij Xenophon (ANAB.
4, 7, 18.) voorkomt, ontlastte zich in den Arares
in Armenië.
Marpocrates, z. Horus.
Uarpocrution, ('Aprroxpatfwv), Valerius,
grieksch rhetor en taalkundige, uit Alexandrië,
leefde waarschijnlijk in de 2. helft der 4. eeuw n.
C. Wij hebben van hem een AEstx rcov 6ixa
pr1 r6pwv, deels geschiedkundige berigten over meer
of minder bekende personen en zaken, waarvvan de

attische redenaars gewag maken, deels verklaringen van bij hen voorkomende uitdrukkingen uit
het regtswezen, tot welks zamenstelling hij verscheiden thans verloren bronnen gebruikt heeft.
Buitendien bevat het werk in 't algemeen bijdragen voor de geschiedenis der attische welsprekend
-heidnrgksc
letterkunde.
Harpyiae, "Ap vutact (van ripitd,w), godin
alles medeslependen storm (_ »6 X--nevad
Xae). Bij Homerus, die haar getal noch hare namen volledig opgeeft en slechts Podarge noemt
(IL. I6, 150.), zijn liet snelle godinnen die de mensehen, die spoorloos waren verdwenen, hadden
weggeroofd (xom. OD. 1, 241.). Hesiodus (THEOG.
267.) noemt ze gevleugelde, schoongelokte godinnen, dochters van Thaumas en Electra, niet
name Aëllo en Ocypete. Later vermeerderde men
haar aantal (Aellopus, Thyella, Celaeno en a.) en
maakte er gevleugelde gedrogten van, vogels na-

melijk met afzigtelijke vrouwentroniën, en lange
klaauwen. Zij komen vooral in de Argonauten sage voor als kwelgeesten van een blinden, thracischen ziener Phineus, wien zij zijne spijzen weg
bezoedelen, totdat de Argonauten Zetes-rovenf
en Calais, de gevleugelde zonen van Boreas, haar
verjagen en dooden, of tot aan de strophadische
eilanden vervolgen, waar zij zich onder Bede verbinden, Phineus niet weer te zullen gaan opzoeken.
Hier ontmoet Aeneas haar (vlaG . AEN . 3, 209 en v.).
Zooals zij in de Argonautensage voorkomen, zijn
zij niet meer de godinnen des vliegenden storms,
naar stellen zij den alles verteerenden, walgelijken honger voor.
%arüd es, Charudes, X a pó 7.2ec, worden
door Ptolemaeus genoemd onder de bewoners van
het cimbrische schiereiland. Zij dienden ook in
het leger van Ariovistus (CAES. B. G. 1, 31, 37, 51.).
Haruspires, z. divinatio, 8. kol. m.
Uasdrubal, 'Aß^poú(3ac, naam van verscheiden beroemde Carthagers. 1) Zoon van Hanno,
werd door Regulus overwonnen, kreeg later (254)

het bevel in Sicilië en leed van Metellus een nederlaag bij Panormus. -- 2) Schoonzoon van Hamilcar Barcas, een man van groote talenten en
een bekwaam veldheer (LIV. 21, 1.). Na den dood
zijns schoonvaders (228) werd hem het opperbevel
in Spanje opgedragen en bragt hij het geheele land
in onderwerping. Hij sloot met de Romeinen het
bekende verdrag, waarbij de Iberus als grensrivier
werd aangewezen. Hij werd in 221 door een
wraakzuchtig Hispaniër vermoord. — 3) Zoon van
Harniilcar Barcas, een der grootste veidheeren van
Carthago, had in den tweeden punischen oorlog
eerst het bevel in Spanje, hetwelk hij met roem
tegen de beide Scipio's en andere romeinsche veldheeren verdedigde en waarbij hij schitterende overwinningen behaalde. VTervolgens door zijn broeder
Hannibal in 207 naar Italië te hulp geroepen, trok
hij met een talrijk leger over de Pyrenaeën en
Alpen derwaarts, verbond zich met de Galliërs van
Boven - Italië, stak over den Padus en sloeg zich neer
bij het riviertje Metaurus in de nabijheid van het
stadje Sena. Hier werd hij door de romeinsche
consuls Livius Drusus en Claudius Nero na een
bloedig gevecht overwonnen en sneuvelde in den
slag (Liv. 27, 1 en v.). -- 4) Een zoon van Gisco,
streed onder den vorige in Spanje tegen de Romeinen tot in 207 en had later bij Syphax, koning van Numidië Bene ontmoeting met den onderen Seipio (r.1v. 28, 1 S.). Zijne dochter Sopho-
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nisbe, die eerst aan Masinissa verloofd geweest
was, trouwde later, wel niet uit vrijen wil, maar
uit vaderlandsliefde, met Syphax, die den Carthagers hulp beloofde. Hierdoor met Masinissa in
hevige vijandschap geraakt, voerde hij later oorlog
tegen hem (205-204) en rustte zich ijverig uit
tegen de in Africa gelande Romeinen, doch streed
ongelukkig en werd van zijn ambt ontzet. Eerst
op verzoek van Hannibal ontving hij genade en
bewees dezen goede diensten. Men gaf hem echter de schuld van Hannibals nederlaag en dwong
hem door vergift een einde aan zijn leven te maken.— 6) H. C al v u s, verloor een leger op Sici-

manlijkheid, waarop de sterkte van den staat steun -

de, maar ook van den eeuwig jeugdigen bloei van den
staat zelven. Afbeeldingen van haar zijn zeldzaam.
Hebraei, z. Judaea.
Hebrön, EÑpd,v, aloude stad in 't Z. van
Palaestina, zetel der aartsvaders, t. el-Khulil.
februs, "EÇ3po^, t. Maritza, de hoofdstroom
van Tliracië, ontspringt op de vereeniging van het
Scomius en Rhodope gebergte (Tluuc. 2, 96.).
Onder de vele rivieren die hij opneemt is de

Agrianes of Ergines (t. Ergane) vereenigd met den
Teams (t. Teana) de voornaamste. Reeds van
Philippopolis af wordt hij bevaarbaar en ontlast
zich als een groote vloed bij Aenus in zee door
twee armen, waarvan de een het Stentorismeer
vormt (HDT. 7, 59.).
Hecábe, `Excíß i-, z. Priamus.
H eCale,`ExcíXri,arme oude vrouw in Attica, die
Theseus op zijn jagt tegen den marathonischen stier

lië, in 215 (Liv. 23, 32 en v.). — 7) Een car-

thaagsch veldheer ontving het bevel om het leger
van Hannibal naar Carthago over te voeren. -- 8)
H. H a e d u s beveiligde in 203 de naar Carthago
gezonden rorneinsche gezanten tegen de volkswoede. -- 9) Voerde in 151 in den beginne gelukkig den oorlog tegen Masinissa, leed echter
later een nederlaag, en kocht slechts op harde
voorwaarden een vrijen aftogt. Door de vlugt
ontkwam hij de doodstraf. Later in genade opgenomen, voerde hij, toen zijn vaderstad door de
Romeinen belegerd werd, het bevel over een leger
buiten Carthago, vocht dikwijls zegevierend tegen
de Romeinen onder den consul Manilius, doch was
toch eindelijk genoodzaakt zich in de stad terug
te trekken. Hier vuurde hij zijne medeburgers tot
dapperen tegenstand aan; doch verlamde hunnen
moed door ontijdige wreedheid jegens romeinsche
gevangenen. Daarop week hij terug in den sterk
bevestigden burg, waar hij eindelijk na eene hardnekkige verdediging den moed verloor, in het romeinsche leger de wijk nam en Scipio om genade
bad, terwijl zijne vrouw met hare kinderen den
dood in de vlammen zocht. Hij stierf in Italië.
Hasta. sabijnsch quiris, de speer, de lans, was
oorspronklijk van gelijke beteekenis als sceptrunn,
scipio, festuca, vindicta en was het zinnebeeld van
verovering of van het door krijgsregt verkregen
eigendom, en eindelijk van het romeinsche eigendom in 't algemeen. 1) In het v o l k e n r e g t
diende de hasta bij wijdingsplegtigheden, terwijl hij
die zich ter dood wijdde op een hasta ging staan,
alsmede bij oorlogsverklaringen door de fetialen,
die den lans op víjandlijk grondgebied wierpen
(z. a.). --- 2) In het jus publicum gebruikte men
de hasta bij openbare verkoopingen (praedae sectio,
venditio bonorum proscriptorum) en verpachtingen,
die door de praetors werden gehouden. Evenmin
ontbrak de hasta bij bijzondere verkoopingen, als
bloot zinnebeeld van het overdragen des eigen doms. Zoo was ook bij het geregt der centulnviri
de hasta geplant. — 3) In het p r i v a a t r e g t verschijnt de hasta bij de plegtige emancipatie als festuca of vindicta. Bij liet br uiloftsfeest wer d met de
kleine hasta coelibaris liet haar der bruid getooid,

om de magt van den man over zijne vrouw te kennen te geven (namelijk bij het huwelijk met manus).
Hastátir, z. legio.
Hebe, 'H^3l, Ju v e n t a s, de als persoon voor
eeuwige jeugd, dochter van Zeus en Hera-gestld
(HESIOD . THEOG . 950 .), dienares der goden, voor
welke zij den nectar schenkt (HOM. IL. 4, 2.), gehuwd met Hercules na zijne opneming onder de
goden (z. H e r c u l e s, e.). Op vele plaatsen van
Griekenland werd zij vereerd. In Rome had Ju
ventas verscheiden heiligdommen; zij was hier niet
alleen de personificatie der jeugdige, krachtige
-

gastvrij opnam (FLUT. THES. 14. OVID. REM. AM. 747.).

Heeamëde, `Exaµrlri, dochter van Arsinous
uit 'Penedos, die, na de verovering van dit eiland
door Achilles, de slavin van Nestor werd (H031 .
IL .

11, 624. 14, 6.).

fecataeus, `Exwrcddoc, 1) de logograaph,
stamde af uit een edel geslacht van Miletus (HDT .
2, 143.); geboren omstreeks 550 v. C. overleefde hij
nog den ondergang zijner vaderstad in 496; aan
welker aangelegenheden hij een werkzaam deel
nam, doch zijne wijze raadgevingen bleven zonder
gevolg (HDT . 5, 36, 125.). Hij bragt veel vooruitgang en eene nieuwe rigting in de kunst van geschiedschrijven der logographen, die tot nu toe
slechts bestond in omschrijvingen van dichters in
poëtisch proza . Hij, begon gedeeltelijk de critiek
hierbij in toepassing te brengen, hoewel die nog
maar alleen bestond in een pragmatische verklaring van enkele mythen, gedeeltelijk wendde hij
zich ook, na vele reizen, tot de buitenlandsche geschiedenis ; van daar dat hij de eerste historio
genoemd wordt. On--graph(escidnjvr)
der zijne werken telt men: 1) Fe' tuAoyíac in minstens 4 boeken, 2) 'Iazopíut, 3) Hapt 'rl ac; AG k ,
'

ik ufiy, Ai1úictou, E.Úpth7: Vis, EAA7^6ir6' Tou, mis -

schien afzonderlijke deelen van een grooter werk,
,

napto^o Bij schreef in zuiver ionisch dialect,

eenvoudig en ongekunsteld. --- 2) Wijsgeer en geschiedschrijver uit Abdera, vergezelde Alexander
den G. op zijne togten en behoorde later tot
liet gevolg van Ptolemaeus Lagi. In Aegypte
schreef hij naar aanleiding van berigten, die hij
bij de Joden, vooral door hulp van den na den
slag bij Gaza derwaarts gevoerden hoogepriester
Ezechias, inwon, 7tspl 'Iou^aíwv C3 [ Xmov, waaruit
Josephus en Eusebius brokstukken bewaard heb
tijde van Alex--ben.3)TyravCditen
ander den G., tegenstander van Eumenes, die bij
Alexander cien G. de bevrijding van zijn vaderstad
niet bewerken kon. Later werd hij als gezant
tot Leonnatus gezonden, om hem naar Macedonië te ontbieden (PLUT . EUM. 3.).
Uecate, Exrír , dochter van Perses of Persaeus en Asteria, eene Titane, of dochter van Zeus
en Demeter of van Hera, ook dochter van Tarta
maakt van haar geene melding;-rusenz.Hom
evenwel schijnt zij cene oude godheid geweest te
zijn, die echter eerst later door de rphici tot
een meer algemeen aanzien geraakte. Door hen
is waarschijnlijk ook de plaats in Hesiodus (THEOG.
411--452. ) ingeschoven; hier wordt zij geroemmmd
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als eene boven alle Titans hoog geprezen godin,
die in den hemel, op aarde en in de zee heerscht,
geluk en zegen, wijsheid in de vergaderingen en
geregtshoven, gelukkige zeevaart en jagt, v oorspoedige opvoeding der jeugd en wasdom der kudden schenkt. Door den invloed der orphici werd
zij cene geheimzinnige godheid en als zoodanig
verwisseld met andere geheimzinnige godinnen, zoo
als Demeter, Persephone, Rhea Cybele. Ook met
Artemis xoupotpoyo5, die zelfs Hecate heette,
werd zij vereenzelvigd en werd als deze cene maan
nacht. Met De--godinebhrscvadn
meter en Persephone staat zij reeds in den homerischen hymnus op Demeter in betrekking; zij ontdekt den roof van Persephone, zoekt haar met
Demeter en wordt hare helpende gezellin (25,
52, 441.). Zoo wordt zij verder sedert de treur speldichters eene onderaardsche godheid, die als
Cratais vreesli}k en geweldig onder de schimmen
rondwaart en tevens als nachtlijke, spookachtige

Hecatonclhirl, Exnr6 i ECpsç, -cc; Gimen t i
m a n i, honderdhandige reuzen met 50 hoofden,.
`

drie in getal, Aegaeon-Briareus (de verschriklijke barentemmer, HOM. IL. 1, 405.; hier is
zijn vader Poseidon), C o t t u s en G y e s, zonen
van Gaea en Uranus, maar vijandig tegen hunnen vader gezind, weshalve deze henn geketend
in de diepte der aarde verborgen hield. In den
strijd tegen de Titans bragten de olympische go
den hen uit hunnen kerker te voorschijn en gebruikten hunne hulp om de vijanden te bedwingen. Nadat deze overwonnen waren werden zij
in den Tartarus door de H. bewaakt (IIESIOD .
THEOG . 147, 617, 734.).

Hecatonnesl, `Exacrávvr^aot, „ de 100 eilanden", eilandengroep in de adramyttische golf, tússchen Lesbos en Aeolis; t. Mosconnesi.
Heetënes, `Ex Trjvss, worden genoemd onder
de oudste bewoners van het asopische Boeotië, ten
tijde van Ogyges; door eene pest zouden zij uit
toovergodin over de verderflijke en booze daemons
-geroid
zijn.
heerscht, de zielen der dooden uit de onderwereld
Hector, " Exrwp , oudste zoon van Priamus
oproept en de menschen door geestverschijningen en Hecuba, de aanvoerder der Trojanen in den
schrik aanjaagt. Met de zielen der afgestorvenen trojaanschen oorlog, beschermeling van Apollo.
zwerft zij des nachts op driesprongen (sivoifz►, rpto- (Hon . 1L. 2, 816.). Hij is de dapperste held der
rScits, Trivia) en op de graven (L►up (3t ka) rond, Trojanen, kloek van raad en altijd onverschrokdoor stygische honden vergezeld; de verschrikte ken van moed, dien Achilles zelf met huivering.
honden kondigen door janken en huilen hare na- aanviel (ir,. 3, 60. 7, 113 .), een edelmoedig mensch,
bijheid aan. De tooveressen, die in den nacht de teeder echtgenoot en vader, een liefhebbende zoon
tooverkruiden, wier kracht door het schijnsel der en trouwe vriend. Hoewel hij den ondergang van
maan versterkt wordt, opzoeken en zich .voor hare Troje voorziet, strijdt hij toch steeds met gelijken
onheilaanbrengende bezweringen voorbereiden, staan moed, de schande meer vreezende dan den dood
onder hare bescherming en hebben hare kunst en de verdediging des vaderlands als zijn hoogste
van haar geleerd. De gedeeltelijke openbare, ge. doel beschouwende (Ir,. 6, 392 en v. bevat het bedeeltelijk geheime eerdienst van Hecate was vooral roemde en aandoenlijke afscheid van zijne vrouw op
in zwang op Samothrace, Lemnos, Aegine, Athene het oogenblik dat hij zich ten strijde begeeft; verg. 12,
en op a. p. Ter harer eere rigtte men voor en 243.). Wij vermelden van zijne heldendaden in den
in de huizen, en op driesprongen Hecatezuilen op strijd de verdediging van den gewonden Sarpedon
(`Exataia) en zette op het einde van elke maand (5, 680 en v.), zijn tweegevecht met Ajax deli
voor haar op de driesprongen spijzen neder, die Telamoniër • (7, 1-312.), de bestorming van den
door de armen genuttigd werden. Men offerde griekschen wal en het verbrijzelen der poort (IL .
haar honden, zwarte vrouwlijke lammeren en honig. 12 .). Daarop steekt hij de schepen der Grieken
De dichters schilderen *haar als eene vrouw van in brand en velt Patroclus (16, 118 en v.). Spoedig:
afschuwwekkende gedaante met slangenharen en daarna wordt hij door Achilles (z. a.) verslagen.
slangenvoeten, met drie hoofden, een van een en gedood (22 , 330 .). Achilles werpt het lijk voor
paard, van een hond en van een leeuw (tptxCpa het doodsleger van Patroclus in het stof neer, en
Ao;, triceps, triforml:s, tergemina enz.). De heel- bestemt het tot prooi voor de honden. Doch Aphrodende kunst stelde haar voor nu eens met ééne dite bewaart het lijk door zalving met ambrozijn
gedaante, dan met drie er. met drie hoofden, voor verrotting, en terwijl Achilles het driemaal
dewijl hare standbeelden dikwijls op driesprongen om den grafheuvel van Patroclus sleept (volgens
opgerigt werden. Hare kenteekens zijn handen, latere overlevering wordt het driemaal om Troje
slangen, fakkels, sleutels, dolken.
gesleept) beschermt Apollo het tegen elke verR ecto, ` ExcíTwv, stoïsch wijsgeer uit Rho- minking (24, 15.). Op bevel van Zeus geeft
dus, leerling van Panaetius, die- onder anderen aan Achilles het lijk aan Priamus terug; Hector wordt
Q. Aelius Tubero een werk irspl xa»rlióv rwv opge- in het voorhof van het koninklijk paleis op een
dragen heeft en waarvan Cicero (oFF. 3, 23.) praalbed gelegd, openlijk beweend en daarop plegeen zesde boek aanhaalt. Bij tijdgenooten en na- tig verbrand. Dit is het einde der Ilias. -- De
komelingen schijnt hij in groot aanzien gestaan te vrouw van Hector is Andromache, dochter van
hebben. Ook Seneca maakt meermalen van hem Eëtion, een edele vrouw; zij baarde hem Astygewag. Van zijne werken bezitten wij niets meer, anax of Scamandrius, die bij de inneming der
alleen kennen wij nog de titels van zpI dyatwv, stad van den muur wordt neergeworpen.
git. dpETCwv, 7C. Tta&wv, 7t. tapa^ó^wv.
Hegeloclius, `HieAoxo;, 1) grieksch tooneelspeler, die bij het vertoonen van den Orestes
Hecatombe, z. offers, bloedige.
Hecatompyius, `Exa t6U riXoy, ov, stad in van Euripides, vs . 279 . in plaats van 'akiiv-' opw~
het hart van Parthië, hoofdstad van het geheele ik zie rust, zeide yuXrjv ¿pd, ik zie een wezel,
land, 1960 stadiën ten N. 0. van de caspische en daardoor bij de toeschouwers een algemeen
poorten. Tegenw. heet zij Damaghan. De oude gelach verwekte. -- 2) Aanvoerder der macedoinlandsche naam is ons onbekend, de grieksche nische ruiterij op Alexanders veldtogten naar
is daaraan ontleend, dat al de wegen uit de par- Azië.
Uegérrion, `II ¡f;Lwv, 1) uit Thasus, omthische provinciën hierop uitliepen.
7
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Hebemone.--Helena.
gtreeks 420 V. C., dichter van het oud attisch
blijspel, ook beroemd door zijne parodiën van de
gedichten van Homerus, die hij zelfs op het tooneel bragt. -- 2) Staatsman en redenaar te Athene,
even als Aeschines door Philippns van Macedonië
omgekocht. Later onderging hij met zijn vriend
Phocion de doodstraf (FLUT. rxoc. 33, 35). Van
zijne redevoeringen is niets bewaard.
Hegemóne, z. Charites.
`H y c µ o í a. 1) In de onderlinge betrekking
der afzonderlijke grieksche staten beteekent hege
een staat boven den an--inoehtvrwga
dere en de daaraan verbonden leiding der bondsaangelegenheden (lat. principatus). Natuurlijk was
deze betrekking gewijzigd naar het verschillend
doel van het verbond, als ook naar de magt van
den besturenden staat; over het geheel kan hieromtrent het volgende als algemeene regels worden
aangenomen. De afzonderlijke staten waren in
eigen bestuur onafhanklijk. Over oorlog en vrede
van wege het bondgenootschap besliste de bondsraad, waarin elke afzonderlijke staat een gelijk
stemregt bezat. De besturende staat was daarentegen het middelpunt der gemeenschaplijke maatregelen, had de leiding des oorlogs, vorderde de geldlijke bijdragen in en stelde vast het hoeveelste ge-

deelte van het bepaalde contingent moest uittrek ken, zond aan de verschillende troepenafdeelingen opperbevelhebbers (^svuToú;). Hoe deze betrekkingen in de afzonderlijke bondgenootschap
gewijzigd zijn geweest, z. daarover a u N N. a--pen
t a. — 2) In het attische regtswezen beteekent
iY£N ovía to:1 6exxaTr1 n(ou het voorzitterschap der
regtbanken, dat naar den aard der verschillende
regtszaken aan verschillende overheden toekwam.
Bij de bedoelde overheden moest de aanklagt ingeleverd worden, verder hadden zij de instructie
van het proces en bij de regtzitting het voorzit terschap (verg. de afzonderlijke overheden, b. v.
dpXwv, arparrllóC enz. onder r e g t s p l e g i n g,
attische). 3) Over de 'tp ov(a Twv ßuµN oP twv,
-

z. XstTOUp'ía.

fegesander , ` HYri aav$po;, 1) makker van
Xenophon bij de terugvoering der 10000 Grieken
uit het hart van Azië naar het vaderland; verg.
XEN. AN. 6, 1, 5. -- 2) Uit Delphi, misschien in
de 2. eeuw v. C., schrijver van een werk £ntop.v ^p aTa, dat over verschillende onderwerpen schijnt
gehandeld te hebben en dikwijls door Athenaeus
gebruikt is.
Uegesiánax, ` Hirl atdvas, geschiedschrijver
en taalkundige uit Alexandria Troas, leefde ten
tijde van Antiochus den G. en werd door dezen
als gezant naar de Romeinen gezonden POL . 18,
23, 3 .).

Van zijne schriften is niets tot ons gekomen.
Hegesias, ` Hyr^a(as, 1) een aanhanger der

cyrenaïsche school, leefde in de 3. eeuw te Alexandrië. Hij hield het genot voor het doel en het
sieraad des levens; doch ten gevolge van de vele
rampen, waaraan de mensch in dit leven bloot
staat, geloofde hij aan de bereiking van dat doel
te moeten wanhopen, en verklaarde daarom, dat
het beter was te sterven, dan zulk een lot te dragen. Deze leer schilderde hij in zijn werk, chioxap'rspwv, met zulke gloeijende kleuren, dat menigeen
zijner leerlingen (legesiani) de handen aan zich
zelf sloeg, hierdoor kreeg hij den bijnaam

421

een verkeerden smaak in de letterkunde, omdat hij
in de plaats der attische welsprekendheid den
hoogdravenden, gekunstelden, zoogenaamden aziatischen stijl invoerde (cie. ox. 67, 69.). Daar uit
zijne werken Benige gezwollen, overdreven beschrijvingen uit het leven van Alexander den G.
worden aangehaald, heeft men hem ook voor een
geschiedschrijver gehouden; echter is het zeer wel
mogelijk dat deze geschiedkundige berigten in zijne
pronkredenen gevonden werden.
Hegesiloelius, `Hyrl atX,oxo;, bragt te Rhodus na den val der democratie met zijne vrienden
Bene oligarchie tot stand, daarbij geholpen door
Mausolus van Carië, die Rhodus in zijn magt
zocht te brengen, in 356 v. C. Verder maakte
hij zich berucht door velerlei uitspattingen en buitensporigheden. Na den dood van Mausolus herstelden de Rhodiërs hunne vrijheid.
Hegesinus, `Hr^acvac van Pergamum, leer-

meester van Carneades en na Evandler het hoofd
der Academie. Verdere berigten over hem en zijne
werken zijn niet tot ons gekomen.
Hegesistrátus, `HyrlaíßrpaTo.^, l) zoon van
Pisistratus, die na het verdrijven der Mitylenaeërs
op Sigeum de opperheerschappij verkreeg (HDT.
4, 94.). — 2) Eleër uit het geslacht der Telliaden, ontkomt op wonderdadige wijze uit de gevangenschap der Lacedaemoniërs (HDT . 9, 37.). --- 3)
Zoon van den Samiër Aristagoras, die op last
zijner medeburgers voor den slag bij Mycale tot
koning Leotychides kwam en om bevrijding van
het perzische juk verzocht (HDT. 9, 90.).
Helèna, `EXgvtii, 1) dochter van Zeus (HOM.
IL . 3, 426.) en Leda, de vrouw van den spartaanscheu koning Tyndareus, of dochter van Leda en
Tyndareus (HDT . 2, 112.), zuster van Castor en
Pollux, en van Clytaemnestra, Timandra en Philonoë, de schoonste vrouw van haren tijd. Als
meisje werd zij door Theseus geschaakt en naar
Aphidnae gevoerd, doch door hare broeders terug gehaald. Tyndareus huwde haar uit aan Menelaus, die koning van Sparta werd. In zijne afwezigheid wordt zij door Paris (z. a.) zoon van
Priamus, met vele schatten geroofd en naar Troje
gevoerd. Dit geeft aanleiding tot den trojaanschen
oorlog (HOM. IL. 3, 40 en v. 156 en v.).

Gedu

-

rende den oorlog bevindt zij zich in Troje als vrouw
van Paris, en wordt door Priamus en de Trojanen, ofschoon zij nameloos leed over hen brengt,
toch om hare schoonheid bewonderd en bemind
(IL. 3, 161 en v.); zij zelve heeft berouw over

hare jeugdige ligtzinnigheid en bekent openlijk
hare schuld (iL. 3, 139, 171 en v.). Haar hart
neigt weer over tot de Achaeërs en verlangt
naar het vaderland, naar haren vorigen echtgenoot,
hare ouders en verlaten dochter Hermione (oD. 4,
260 en v.). Na den dood van Paris trouwde zij
met Deïphobus een zoon van Priamus, wat mis
ook Homerus reeds aannam (oD. 4, 275. 8,-schien
517.). Bij de inneming van Troje bood zij den
Grieken hulp en leverde Deïphobus aan Menelaus in
handen (VIRG . AEN . 6, 517 en v.); hierna keert zij

met Menelaus na acht jaren zwervens in het vaderland terug, waar zij nog jaren lang met hem
in vrede en eendragt leeft (OD. 4.). Hier had zij
met Menelaus een gemeenschaplijk graf (PAus. 3,
19.). Volgens een andere sage werd zij na den
llncackívaros (CIe. TUSC. 1, 34.). - 2) Sophist dood van Menelaus door diens zonen verdreven
en rhetor uit Magnesia, leefde omstreeks 300 v. en vlugtte naar Rhodus, waar zij aan een boom
C. Men houdt hem voor den grondlegger van werd opgehangen, weshalve de Rhodiërs een tern-
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Helena --Heli©p&Iis

pel oprigtten voor Helena I)endritis. Na haren
dood, zou zij op het eiland Leuce, met Achilles
(z. a.) gehuwd voortleven. Helena wordt door
Homerus wel als eene zwakke, maar geenszins
slechte vrouw geschilderd, in hare jeugd bezweek
zij voor de verleiding der zinlijke driften, maar
de aangeboren adel van haar gemoed bragt haar
tot inkeer en berouw. --- 2) Dochter van Paris en
Helena. -- 3) Dochter van Aegisthus en Clytaemnestra. -- 4) Moeder van Constantijn den G. (z. a.).
Helena, 1) rotseilandje op de kust van Attica tegenover Sunium, vroeger Cranaë. --- 2)
Vroeger Illiberis, later door Constantijn den G.
ter eere zijner moeder aldus genoemd, stadje in

Gallia Narbon. t. Eine.
Belénus, z. Priamus.
Heba, z. Velia.
11eliades, z. H el i u s.
`HXtala, kta^eaaat. De heliaea was het grootste atheensche geregtshof (oorspronklijk in 't algemeen vergadering beteekenende,
even als ixxX data), waarnaar dan ook het collegie
der regters in 't algemeen heliaea en heliasteh genoemd werd en zelfs ook dan, wanneer zij niet
in de heliaea als regters zaten. Het ambt van
regter werd te Athene waargenomen door 6000 uit
het volk door het lot gekozen gezworenen, die boven
de 30 jaren oud moesten zijn (8txaaraf, rjXtu ruí).
Waarschijnlijk een gelijk aantal uit elke phyle,
600. De archonten deden de loting. Deze 6000,

.

bergen van Griekenland, geen enkele schacleijjk.e
plant bevat. Hier borrelden de bronnen der Muzen Aganippe (bij Ascra) en de Hippocrene,
waaronder het heilige bosch der Muzen gelegen
was, rijk versierd met standbeelden der beste
meesters (Paus. 9, 29-31.). De tegenwoordige
naam is Palaio-Vuni of Sagara, d. i. hazenberg.
Heliodórus , `HXcóñwpoo,, 1) bijgenaamd
tperjYrjTre, uit Athene, gaf eene beschrijving der
Acropolis, die op eenige fragmenten na, verloren
is. — 2) Een andere Hel. uit Syrië, was rhetor te
Rome en geheimschrijver van Hadrianus, werd
later praefectus van Aegypte en is de vader van
den uitstekenden veldheer Avidius Cassius, die
tegen Marcus Aurelius opstond. — 3) Uit Emesa
in Phoenicië, leefde omstreeks 400 n. C. en werd
bisschop te Tricla in Thessalië. In zijn jeugd
schreef hij Athcosrtxc , een liefdesroman in 10
boeken, door vinding,. karakterschildering en zede kundigen inhoud het beste op dit gebied van letterkunde. Het behelst de lotgevallen van Chariclea, dochter van den aethiopischen koning Hy-•
daspes, en van haren minnaar den Thessaljër
Theagenes, die, door liefde verbonden, hoe dik
ook gescheiden en door doodsgevaren en ver--wijls leiding beproefd, dit alles in ongeschonden trouw
en reine kuischheid trotseren en eindelijk, voor
den troon van den nethiopischen koning en bij,
het altaar, waarop Theagenes zou geofferd worden, het loon hunner trouwe liefde ontvangen.
Heliogal lus, `Hhcoydf3uXo^, of Elagabaluss
romeinsch keizer, heet eigenlijk Varius Avitus-Bassianus, zoon van Soaemis, dochter van Julia Maesa
en daardoor naauw verwant met Caracalla. Na
den dood van dezen verliet zijne familie op bevel.
van Macrinus Antiochië en begaf zich naar. Emesa; hier werd Bassianus. tot priester van de zon
gewijd. Daar zijne groote gelijkenis met den bij.
de soldaten zeer geliefden Caracalla en zijne,
schoonheid de te Emesa aanwezige troepen in ver ,

die zeer zelden allen te zamen zitting hadden, waren verdeeld in 10 afdeelingen, elk van 500 reg
overige 1000 werden ongetwijfeld bij voor--ters(d
komende gelegenheden tot plaatsvervangers gebruikt). Overigens was het getal regters niet voor
alle gevallen hetzelfde; het was nu eens 200, dan
eens 300, en door vereeniging van verscheiden afdeelingen 1000 of 1500 regters. Na eedsaflegging
kreeg elk gezworene een tafeltje met zijn naam en
het nommer zijner afdeeling, waartoe hij gedurende
dat jaar behoorde. Voor elke zitting werd door rukking bragt, kon zijne grootmoeder den lust niet
het lot de plaats waar de regters zitting zouden
houden aangewezeq, die, meestal om de agora
gelegen, door nommers en kleuren onderscheiden
waren. Bij het binnentreden in het geregtshof,
ontving ieder regter een staf en een bewijs, aúu.ßokov, tegen welks overgave hij het door Pericles
ingevoerd regterlijk loon (rptth 3oXov rjktaarcxóv)
bij de colacreten kon ontvangen.
Hellee, EXhcq, 1) de oude hoofdstad van
Achaja, gesticht door Ion, met een tempel van
Poseidon, het hoofdheiligdom van den achaeïschen
stam, aan den mond van den Selinus (non. IL.
2, 575. 8, 203 .). Door een verschriklijke aardbeving (373 v. C.), waarvan Strabo, Pausanias
(7, 24.) en Diodorus (15, 48.) gewagen, verzonk
zij in zee, en de baren rolden over de plaats waar
zij gestaan had. Ook het meer landinwaarts gelegen Bura werd verwoest, doch dit verrees wel
uit zijne puinhoopen. -- 2) Dezelfde als-dra

Callisto (z. a.).
Helicon, Ektxw'v, beroemd gebergte in het
Z. van Boeotië, ondanks zijne hoogte van meer
dan 5000 V. rijk aan hout en bronnen - (de hoog
bronnen liggen digt bij de met sneeuw bedekte-ste
kruinen), met bevallige glooijingen en dalen, volkomen geschikt tot verblijf der Muzen en van den
genezenden Apollo. Schaduwrijke bosschen om;zoomen de grasrijke weidevelden der hellingen,
waarvan de bodem voortreflijker dan die van al de

bedwingen, hem voor een zoon van Caracalla te
doen doorgaan en den 17 jarigen jongeling doorde soldaten, die door rijke geschenken omgekocht
werden, onder den naam van M. Aurelius Antonius.

(2 18 n. C.) tot keizer te doen. uitroepen. Na Macrinus verslagen te hebben maakte hij den senaat
zijne overwinning bekend, bragt den eersten tijd
zijner regering in Nicomedië door, trok toen eerst
naar Rome en hield zich hier, terwijl hij de regering verwaarloosde, voornamelijJ bezig met de in
voering der zonnedienst en met het bouwen van.
tempels voor den zonnegod. In den hoogsten
graad wellustig en brooddronken, werd hij spoedig zelfs door de soldaten veracht, nam zijn neef,
den edelen Alexander Severus, tot zoon aan, doch..
werd, toen hij hierover berouw toonde, door de.
soldaten vermoord (222).
Heliopolis, `HXíou r6Xts, 1^), grieksche ver
thans nog bestaanden naam B a al--talingvde
b e k, d. i. stad van Baal, stad in Coelesyrië, aan.
den voet van den Libanon (van daar + itpo; TcpAtpavw), niet ver van cle bron van den Orontes,.
hoofdzetel van de dienst van Baal, dien de Grieken
nu eens met Zeus, dan met Helitrs vereenzelvigden.
Antoninus Pius liet hier een prachtigen tempel.
van Jupiter bouwen. De heerlijke en trotsche
bouwvallen der stad evenaren die van Palmyra. -- 2) Stad in Beneden -Aegypte, in. het O. V.
Beth - S j em e s c h, bij de Aegyptenar en On, U. i.
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Helius--Helorus.
zonncstad, een weinig ten O. van den Nijl, aan
het groote kanaal, dat de rivier met de arabische
golf verbond, zetel van de aegyptische zonnedienst
en van 'de vereering van den heiligen stier Mnevis.
Ook de sage van den heiligen vogel Phoenix
hoorde hier te huis. Jaarlijks werden er groote
feesten gevierd (HDT . 2, 3. 7, 59. cic. N. D. 3,
21.). Door den krijgstogt van Cambyses had de
stad veel geleden en was, op de tempelgebouwen
na, in Strabo's tijd geheel vervallen.
Helius, "HÀtoS, 'HéXto;, Sol, de zonnegod,
zoon van den Titan Hyperion en Thea (` 1itsptovt'zrlo of ook `rzaokov, bij uitnemendheid Titan geheeten), broeder van Selene en Eos. Des morgens
rijst hij in het oosten uit een inham van den
Oceaan (X(p.vr^, Horn. OD. 3, 1.) op, om den schitterenden zonnewagen met het vuursnuivend vierspan langs den hemel te mennen en des avonds
daalt hij in het westen in den Oceaan neder en
vaart 's nachts in een gouden schuit om de noordelijke helft der aarde naar het Oosten terug,
waar hij een prachtig paleis heeft. Van dit paleis
vindt men bij Hornerus nog geen spoor; ook
spreekt hij niet van den wagen of de paarden van
Helios, noch van zijne terugvaart in de schuit.
Helios dringt met zijn stralen overal binnen en
ziet alles (^ravSpxri5), van daar roept men hem
aan als den god die in 't verborgen ziet bij liet
doen van Beden en beloften (IL. 3, 277.). Op
het eiland Thrinacië had hij 7 kudden runderen
en 7 kudden schapen, elk van 50 stuks, nooit
meer en nooit minder (on. 12, 127 en v., z.

1 fitylene, van daar de Lesbiër geheeten, intusschen
welligt dezelfde als de Milesiër, bragt zijn leven gedeeltelijk in Macedonië door en stierf in
Perperena, 410 v. C. Hij behandelde de geschiedenis en aardrijkskunde, zoowel de buitenlandsche
volken als de grieksche stammen en staten, vooral
van de oudste tijden; hij deelde mede wat hij
vernam, zonder oordeelkundige onderscheiding van
het waarschijnlijke en ongelooflijke (TRUC. 1, 97.).
Het getal zijner schriften moet zonder twijfel aan
ingekort worden, daar de aangehaalde ti--roeklij
tels slechts voor onderdeelen of voor verschillende
namen van hetzelfde werk gehouden worden.

Hellanodicae, z. Olympia.
Hellas, `EXXds, stad in Phthiotis (Thessalië),
volgens de sage door Hellenen gesticht, tot het
gebied van Achilles behoorende; ook de omstreken dezer stad tusschen den Enipeus en Asopus
droegen dezen naam (HOM. IL. 2, 683. 9, 395. OD.
1 l , 496.). Hellas en Argos (de Peleponnesus) te
zamen xa&' `EXXáña xai th ou 'Apyo; (OD. 1, 344.
15, 80.), beteekende zoo veel als de grenspunten
van de geheele streek, der door stamverwante
Achaeërs bewoonde landen van het N. naar het Z.
Dé latere uitbreiding van den naam z. Graecia.
Hellas en Hellénes, z. Graecia.

Helle, z. Athamas.
Helleborus (Elleborus), `EXXíßopo;, flies
kruid, waarvan de ouden reeds 2 soorten vermel-den, niger voor de ontlasting en albos voor het
braken. De eerste groeide op den Oeta, de tweede (volgens STRABO 9, 3.) het best bij de stad Anticyra aan de malische golf, doch werd het keurigst
bereid in het in Phocis gelegen Anticyra. Waar
bereidde men door eenig bijvoegsel er een-schijnlk
middel uit tegen krankzinnigheid, wat men meestal
van Anticyra haalde, van daar tribus Anticyris

Ulysses). I)it was een zinlijke voorstelling van
de dagen des jaars, dat in de oudste tijden uit 50
weken ieder van 7 dagen en 7 nachten bestond.
Met het oog op deze voorstelling werden op de
plaatsen zijner eerdienst voor Helius gewoonlijk kudden gehouden uit witte en roode dieren bestaande. caput insanabile, Hox. A. P. 300. verg. EP. 2, 137
De kudden op Thrinacië werden gewijd door de Ii e- en SAT. 2, 3, 82.
Hellen, z. Deucalion.
1 a d e n (dochters van Helios en Neaera), Phaëthu`E X X rl o r a í a t waren de atheensche ambtesit (cp'íog, licht) en Lampetia (X4.itw, schitteren).
Pehalve haar verwekte hij bij Ferse of Perseïs naren, aan wie, nadat Athene door de regtschaAeëtes en Circe, bij Clymene Phaëtlion (tact»wv penheid van Aristides en den haat tegen Sparta,
is een bijnaam van Helius, OD. 5, 479.). Toen ten gevolge van den overmoed en het verraad van
deze een volwassen jongeling was geworden, zocht Pausanias, de hegemonie over de eilanden en azia,

hij zijn vader op en verzocht hem om voor een

enkelen dag den zonnewagen te mogen mennen.
Dit werd hem toegestaan; doch daar zijn zwakke
hand de vurige paarden niet kon beteugelen,
dwaalde hij nu naar boven dan naar beneden van
de baan af, zoodat hij hemel en aarde verbrand
bliksem moest treffen,-de,nZushmt
opdat niet de geheele wereld in verwarring geraakte. Hij viel in den stroom Eridanus. Zijne
zusters, de Heliaden of Phaëthontiden, beweenden
hem en werden in elzen of populieren hersehapen; uit hare tranen ontstond de barnsteen
(r^ÀsxTpov; Helius heet i Xzx twp, ir.. 6, 513.)
OVID. MET . 2, 1 en v. Helius werd sedert Euripides met Apollo vereenzelvigd, de alziende zon
alwetenden god der voorspelling;-negodmt
vandaar ook zijn bijnaam (ol^os. Hij werd op
vele plaatsen vereerd, te Corinthe, Argos, Elis. op
Rhodus, waar zijn colossaal standbeeld met uitgestrekte beenen nabij den ingang van de haven
stond. De haan was hem gewijd, daarenboven
witte dieren, vooral paarden. De kunst beeldde
hem af gelijk aan Apollo, slechts met een voller gelaat.
Hellanïctis, `EX)4vtxo;, logograaph, geb. te

tische Grieken verkregen had, de taak was opgedragen om de bijdragen (y0pot) der bondgenooten
(eerst 460 talenten, later wel bij de 1300) in te
vorderen en de gemeenschaplijke schatkist op Delos die in 460 v. C. op voorstel der Sauriërs naar
Athene werd overgebragt, te administreren. (Verg.
auµu.ayta).

Uellespontus, `EXXrjazovTo;, naam van de
zeeëngte, die de thracische Chersonesus van
Azië scheidt (Troas, Klein •Phrygië). Zij was
zoo genoemd naar Helle, dochter van Athamas en
Nephele, die op hare vlugt naar Colchis hier van
het rani met de gouden vacht viel en verdronk.
Tegenw. heet deze zeeëngte, die de aegaeïsche zee
met de Propontis verbindt straat der l)ardanellen,
of van Gallipoli. Het naauwst is zij tusschen S_estos en Abydos, waar Leander zou overgezwommen
zijn; in 't jaar 1810 deed Lord Byron hetzelfde.
Ook heette zoo de landstreek langs den Helles
inzonderheid in Azië (THUG. 2, 9. XEN. HELL.-pont,
;

1, 7, 2.), en o `EÀkrla;:ovria- was

een van den

Hellespont waaijende wind (HDT. 7, 188.).
Helórus of um, "EXwpo;, -ov, t. puinhoopen,
met name Ucci of Colisseo S. Filippo, oude ver
stad op de oostkust van Sicilië, niet ver-sterk
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het geval was na de groote verliezen in den tweeden messenischen oorlog met de zoogenaainde
E p e u n a k t e n. De k'rjaaxc of M6Dwvss waren
kinderen van Heloten, meestal van helotenmoeders
en spartaansche vaders, die met de jonge SpartaHDT. 7, 154. FIND. NEM. 9, 40.).
Helos, tó `EXo;, 1) vlek in Laconië aan zee nest opgevoed werden en van der jeugd af de
(ten 0. van den Eurotas) in een moerassige streek, vrijheid en door cene soort van adoptie ook liet
die thans nog Helos heet; van daar zeker (volgens burgerregt hadden : zulke mothacen waren zelfsStrabo) de naam (HOM. IL. 2, 584.). Over de af- Gylippus, Callicratidas, Lysander. Ten gevolge
leiding der Heloten van deze stad z. H e l o t e s. van liet groote aantal Heloten (voor den slag bij
Ten tijde van Pausanias lag de stad reeds in Leuctra waren er ongeveer 224000, waarvan vol
MÜLLER 56000 weerbare mannen) was-gens0.
puin. -- 2) Vlek in Elis aan den Alphéus, ten
er steeds cene groote spanning tusschen hen en
tijde van Strabo onbekend (xoix. IL. 2, 594.).
Helótes, E^Xw es . Bij de onderwerping der de Spartanen en vorderde deze verhouding van de
oorspronklijke bevolking door de overwinnende zijde der laatsten groote behoedzaamheid en veel
dorische volksverhuizers behield een gedeelte der voorzorg, waaruit zich de verdelging der 2000 Heten ondergebragten zijne persoonlijke vrijheid, loten (Tiluc . 4, 80.) laat verklaren, als ook de
alsook het eigendornsregt van grond en bodem barbaarsche (FLU T . LYC . 28.) instelling der c r u(hoewel een gedeelte het eigendom werd der p t e i a (z. a.), welke echter uit het oogpunt van
overwinnaars), waarvoor zij schatting moesten op- Plato (LEGG . 1. p. 7 33. 6. p. 763.) minder
brengen, zonder evenwel deel te krijgen aan het wreed voorkomt. De jonge Spartanen moesten
burgerregt in de door de overwinnaars gestichte voor dat zij in de geregelde krijgsdienst overstaten. Hun algemeene naam was ,cspíocxoe, om- gingen ter oefening bij schrale kost gewapend het
woners, in tegenstelling der hoofdstad, het middel land in zijne afgelegenste schuilhoeken doorkruisen,
vreemde overheerschers; te Argos heet -puntder waarbij zij dan op de handelingen der steeds ver
Heloten een waakzaam oog hielden en-dachte
zij Orneaten (THUG . 5, 67 . c i N.xxot), te-ten
Sparta behielden zij den naam van het land elke onwettige daad op staanden voet straften.
Aaxsu t 6 to, terwijl de dorische veroveraars den Overigens mogten de heeren hen niet dooden;
imam Lap rt rut aannamen. Van hen moet men verkoopen buiten 's lands was onvoorwaardelijk ver
vrijlating kon slechts onder goedkeuring-boden,
wel onderscheiden die onderworpenen, die met de
staatkundige onaf Ihanklijkheid tevens grondbezit van den staat plaats hebben.
HelvetiÏ, `EXovr^ scot, celtische stam, hadden
en persoonlijke vrijheid verloren en boven de
werklijk gekochte slaven (do5Xot) slechts dat voor- oorspronklijk het land aan den Main en Neckar
uit hadden, dat zij door den heer niet gedood of tot aan de Alpen bezet, doch werden in de 1.
buiten 's lands verkocht mogten worden. Om deze eeuw v. C. meer naar het Z. verdrongen. In de gebetrekking aan te duiden, die niet alleen in dori- schiedenis komen zij voor 't eerst voor gedurende
sc he staten voorkomt, vinden wij verscheiden den cimbrischen oorlog, waarin de afdeeling der
namen. Op Creta heetten de lijfeigenen Claroten Tigurini onder Diviso bij het meer van Geneve
en Aphamioten (xXup rcu, r^ccAcc tcb gat), te Sicyon den consul L. Cassius versloeg, doch later na de ne
Cimbren ongedeerd in het vaderland-derlag
xop i•ri(Pópce, te Argos 7'JLvrj s, of yupvri atot; in
i'hessalië zijn de Penesten in een gelijken toestand. terugkeerde (cAEs. E. G. I, 7, 12.). Volgens
Te Sparta heetten zij klebten (I;a,w gis,); deze Strabo en Caesar (B. G. 1, 2.) woonden zij tus naam werd reeds in de oudheid afgeleid van de schen het Juragebergte, het meer van Geneve,
stad IIelos, wier inwoners ten gevolge van een den Rhodanus, Rhenus tot aan de Bodensee en
opstand onder het juk gebragt waren; anderen zuidwaarts gedeeltelijk tot aan den St. Gotthard.
leiden hem af van de moerassige lage landen, iXi, Zij hadden 400 opene vlekken en waren in 4
het waarschijnlijkst evenwel is de €loor O. MÜLLER gouwen (pagi) verdeeld (CAES. B. G. 1, 5, 12.)
= aplw, waarvan de beroemdste was de pagus Tigurinus;
in de plaats gestelde afleiding van FAw —
derhalve EíX wTt, oí & íy LuXw Twv &)W oc, zoodat buitendien wordt slechts de pagus Verbigenus gecelzoo het woord krijgsgevangenen beteekent. De noemd. In het jaar 56 v. C. ondernam hun aan
een togt naar het zuiden van-voerdOgtix
Heloten waren staatsslaven, aan de afzonderlijke
burgers slechts ten gebruike afgestaan, echter Gallië, dien Caesar (B. G. 1, 6.) ons beschrijft en
woonden zij alleen. Zij moesten opbrengen 82 die te Rome om de groote toebereidselen groote
niedimnen gerst en een bepaalde hoeveelheid olie bezorgdheid verwekte (cte. AD ATT . 1, 19) ; in 't
en wijn; verder moesten zij hunne heeren dienen geheel waren er 368000 menschen met 92000 strijd en ook krijgsdienst doen, in den regel als ligtgewa- bare mannen; 6000 man van den pagus Verbigependen, in verhouding van 7 : 1 Spartaan (EDT. nus kwamen om, 110000 menschen keerden op
9, 10, 28.), zelden als hopliten (Tune . 4, 80. 5, Caesars bevel in hun land terug (B. G. 1, 2, 30.).
34. 7, 19.), eindelijk als matrozen op de vloot Van nu ,af zocht men den ayer .Helvetiorum tot
(YEN. HELL . 7 , 1, 12.). Hun toestand was wel een voormuur tegen den aandrang der Germanen
ten gevolge van de strenge afscheiding van de te maken, met welk pl an Caesar in 'tjaar 45 cene
Spartanen hard, doch is toch door latere schrij- colonia equestris te N o v i o d u n u m (t. Nyon) aan
vers wat sterk gekleurd. Zij stonden tusschen de het meer van Geneve stichtte (crc . BALB . 14.), en
vrijen en de gewone slaven, konden tot cene ze- later Augustus Augusta Rauracorum (t. Augst); te
kere welvaart geraken (PLOT . CLEom. 23.), en gelijk ontstonden A v e n t i c u m (t. Avenche of
zelfs onder zekere omstandigheden, vooral wegens Wiflisburg) (TAC BIST . 1, 68.) en V i n d o n i s s a
dapperheid in den oorlog, de vrijheid verkrijgen (t. Windisch) aan den Araris, niet ver van zijne
(THUG. 7, 58. 4, 80. 5, 34.). De vrijgelatenen vereeniging met den Rijn. De landstreek zorgde
tt u,; het verkrijgen van het bur- voor het behoud van vele harer regten, en werd
heetten vsoaax w
gerre;t behoorde tot de zeldzaamheden, zooals eerst langzamerhand in eene provincie herschapen,

van den mond eener gelijknamige rivier, tusschen
Syracuse en het voorgebergte Pachynum. De bekoorlijke landouw werd ook wel „ het helorische
Tempe" genoemd (dc. VERR. 3, 43 . LIV . 24, 35 .

,

.
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wier welvaart eindelijk verbroken werd door de
verschriklijke straf die de Helvetiërs moesten verduren, toen zij Vitellius, die aan den Rijn tot keizer werd uitgeroepen, niet wilden erkennen (TAC.
HIST . 1, 67-69.). Sedert Vespasianus gaat de
naam Helvetii allengs verloren; de Alemannen die
in de 3. eeuw naar het zuiden voortdrongen, hielden zelfs een geruimen tijd een gedeelte van het
land bezet.
Helvidius. Het geslacht van dezen naam
was waarschijnlijk afkomstig uit Samnium. Als
de eerste daarvan wordt genoemd 1) P. H e 1 v i d iu s Rufus een vriend van Cluentius (CIC. CLUENT .
70.). — 2) Helvidius Priscus bedwong in 't
jaar 51 n. C. de in Cappadocië uitgebroken onlusten, meest door zachtheid en beleid (TAC. ANN.
12, 49.). -- 3) Helvidius Priscus, een man
van republikeinsche gezindheid, leefde ten tijde van
Nero en na door een zekeren Helvidius Priscus
geadopteerd te zijn, had hij zich reeds vroeg met
wetenschaplijke studiën, inzonderheid met de stoïsche
wijsbegeerte, bezig gehouden (TAO. JUST. 4, 5.). Onder Nero werd hij eerst quaestor, vervolgens praetor, daarna volkstribuun in 56 n. C. (TAC. ANN. 13,
28.). Doch daar hij, even als zijn schoonvader
Thrasea Pactus, van zijne gehechtheid aan de republiek en hare laatste verdedigers geen geheim
maakte, verbande Nero hem uit Italië, waarna hij
tot diens dood in Macedonië zich ophield (TAC. ANN.
16, 28 en V. PLIN. EP. 7 , 19.). Door Galba teruggeroepen nam hij deel aan de binnenlandsche
oorlogen tusschen hem en de volgende keizers,
trad met moed op tegen den woestaard Vitellius
(TAC. RIST. 2, 91.) en toonde ook nog onder Vespasianus zijne onbuigzame republikeinsche gezind
Daar hij zoowel in als buiten den senaat-heid.
(TAC. RIST . 4, 53.) den keiler weerstreefde, werd
hij door hem verbannen, en toen hij ook nu nog
niet ophield hem tegen te werken, liet deze hem ter
dood brengen (SUET. VESP. 15.). -- 4) H e l v i dius, zoon van den vorige, bragt zijn leven onder
Domitianus in landlijke eenzaamheid door, doch
daar hij door een spotdicht den toorn des keizers
gaande maakte, stierf hij in dery kerker (SUET.
DOM. 10. PLIN. EP. 9, 13.).

Helvii, gallische volkstam aan den regteroever van den Rhodanus, ongeveer tegenover den
mond van de Isara, met voortreflijken wijnbouw
(CAES. E. G. 7, 7. B. e. 1, 35.).

Helvius, naam van een plebejisch geslacht.
1) M. H e 1 v i u s, sneuvelde als krijgstribuun onder
Marcellus in den oorlog tegen Hannibal (Liv. 27,
12.). — 2) Cn. Helvius, vond als krijgstribuun
in 't jaar 203 v. C. zijn dood in den oorlog tegen de Insubriërs (LIV . 30, 18.). --- 3) C. Helvius, praetor met Cato, bestuurde in 197 Gallië
(LIV. 32, 8.). —4) M. H e 1 v i u s B 1 a s i o, aedilis in
198, daarna praetor in Hispania aan deze zijde van den
Iberus (Liv . 32, 27 .), voerde bloedige gevechten tegen
de Hispaniërs. Op zijn terugtogt uit de provincie
overwon hij de Celtiberiërs, 197 (Liv. 34, lo.). —
5) Helvius M a n c i a, berucht om zijne leelijkheid,
waarover C. Jul. Caesar Strabo hem openlijk bespotte (CIC. DE OR. 2, 66, 266.). — 6) C. H e l-

v i u s C i n n a, in 't jaar 44 tribuun, aanhanger van
Caesar, kwam bij diens begrafenisplegtigheid om
het leven (FLUT. BRUT . 20.). Hij is zeker geen
ander dan de gelijknamige dichter, vriend van
Virgilius, vervaardiger van een gedicht Smyrna.
Ook andere gedichten worden genoemd, waarvan

wij slechts onbeduidende brokken bezitten. --- 7)
Helvius B l a s i o, vriend van D. Brutus, bragt
zich zelven om 't leven. — 8) M. H e 1 v i u s, bekend door een veldtogt tegen een pannonisch volk
in 't jaar 34 v. C. -- 9) Helvius Rufus, ten
tijde van Tiberius, ontving een burgerkroon wegens het redden van het leven eens burgers in
den oorlog tegen Tacfarinas in Numidië (TAC. ANN.
3, 21.). -- 10) H e 1 v i a, moeder van Seneca, aar_
welke hij uit zijn ballingschap een troostrede schreef.
Remera, `Hpe, z. E o s.
'E o s x a, ei, (buiten hun ambtsbediening ook
&7rcµtXr1Taí Ti)' xaxo►SpYwv, en ten tijde van I )eme
ook voµocpAaxes geheeten, niet te-triusPhale
verwisselen met de vroegere voµocpUXaxe;) waren
voorname ambtenaren te Athene, die het opzigt
hadden over de gevangenissen en het voltrekken
der strafen, inzonderheid de doodstraffen, weshalve
men ze vergeleken heeft met de romeinsche triumuiri capitales. ?dun taak was alzoo voor de zekere bewaking der gevangenen te zorgen, de gevangenen die gegijzeld waren om zekerheid te
hebben van hunne verschijning voor het geregt,
op den belloorlijlken tijd voor de regtbank te doen
verschijnen, te zorgen dat de gevangenen, die tot
straf voor een bepaalden tijd gevangen zaten, op
den juisten tijd ontslagen werden enz. Wanneer
schuldenaars van den staat vóór de kwijting van
hunne schuld gestorven waren, dat moesten zij
waarschijnlijk zorg dragen dat hunne zonen gevangen werden gezet. Verder moesten zij waken
voor een behoorlijke voltrekking der doodvonnissen. Hunne bedienden (ú grp&rac, o rwv sxa
nt 7W&r1 ç is bij PLAT. PHAED. p. 116, 3. de bediende, die aan Socrates komt zeggen, dat het tijd
is den giftbeker te drinken) heetten ook nmpaaTaT2t; daartoe behoorden ook de scherpregters
( rj not, $ri µ6ecoc). Tot hunne regtspraak behoorden de apagoge, de deixis en ephegesis (z. die
art.) rCov xcn ovp'wv, d. i. van zulke misdadigers,
die bedrog en geweld gepleegd en de openbare
veiligheid in gevaar gebragt hadden, waartoe met
name behoorden de dieven en inbrekers (TocXwpú
xoc), kleêrenroovers, (XwTo$vrnt), menschenroovers,
(avpato&Taf ), moordenaars met rooven gepaard
(cpovsis) (niet elke moord had de rb,ro1wyrj ten
gevolge, z. a.), tempelroovers (ispóaukoc ), zeeroovers (Xrßtaí), beurzensnijders ((3aXavctot6µoc). —
Verder hebben zij de administratie van verbeurd
goederen, moeten verborgen gehouden-verklad
staatseigendommen opsporen en aan de '4^. wXi raí
ter verkoop aanwijzen en de daaruit ontstane
regtsgedingen bij het geregtshof aanbrengen.
Henéti, z. Paphlagonia en Veneti.
Henióe1ii, `Hvíoxoc, of Sonichi, volk op de
noordoostkust van den Pontus Euxinus in aziatisch Sarmatië, bij het voorgebergte Heraclea, tusschen de Achaeërs en Coraxen, aan den voet van
het gebergte Corax. Ten tijde van Mithridates
heerschten er 4 koningen over hen (VELLEJ. 2,
40. TAO . ANN . 2, 68.). Nog thans zou een lesghisehe stam Heinuchen heeten.
Henna, z. Enna.
Hephaestvon, `Hcpacat(wv, 1) zoon van
Amyntas, z. A 1 e x a n d er, 6 kol. -- 2) Taalgeleerde uit Alexandrië, omstreeks het midden der
2. eeuw n. C. schreef een waarschijnlijk niet vol
bewaard gebleven &y stpE&ov tspl N 'rpwv-ledig
xal 7tocriM.Trwv, het hoofdwerk der oudheid over
metriek ; over de metra is in 16, over de gedich-
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ten in 15 hoofdstukken gehandeld; het begint met dikwijls bijeen. Sedert hij met Hephaestus ver
werd, gaf men hem Venus tot vrouw.-enzlvigd
3 over de quantiteit der syllaben enz., daarop vol-

gen de afzonderlijke verssoorten, waarvan de eigenschappen aangewezen en voorbeelden daartoe aangehaald worden. Er bestaan op het boek dubbele scholiën, benevens prolegomena van Longinus.
Hephaestus, "Hpataros, T%u l c a n u s, zoon
van Zeus en Hera, of ook van Hera alleen
(HESIOD. THEOG. 927.) , beduidde in de oudste tijden de ontzettende natuurkracht van het vuur, zoo
als die zich vooral in vulcanische streken openbaart, en was een magtig scheppend wezen; doch
sedert hij in de rij der olympische goden opgenomen aan Zeus ondergeschikt werd, verloor
hij zijne uitgebreide magt en beteekenis, en werd
een vaardig en handig kunstenaar, die door de
kracht van het vuur de metalen smelt en bewerkt
(x u i otÉxvi , yaXxsús). Zoo komt hij voor bij
Homerus; op den Olympus heeft hij zijn werk
kunstig gemaakte blaasbalgen (Ho ar.-platsme20
XL. 18, 470.), hij heeft voor zich en de overige
goden koperen paleizen gebouwd (IL. 18, 370. 1,
608.); voor Achilles smeedt hij de kunstige wapenrusting, voor Diomedes een pantser (HOM. IL.
18, 478 en v. 8, 195. verg. 2, 101. 14, 238. OD.
7, 91. 24, 74. VIRG . AEN . 8, 426, 612.). Volgens
lateren heeft hij zijne smidse in den Aetna, waar
de Cyclopen zijne knechten zijn. Even als het
vuur zich in het begin als een zwakke vonk vertoont, was ook Hephaestus als een zwak, kreupel
(^ p 'uíec, xuXXo7ro$íwv), mismaakt kind geboren;
daarom wierp zijne moeder hem uit den Olympus,
doch de zeegodinnen Thetis en Eurynome vingen
hem op ; daar vertoefde hij 9 jaren en vervaardigde voor haar allerlei soort van kunstwerk (HoM.
IL. 18, 394 en v.). Hij keerde naar den OIympus
terug; daar hij echter eens zijne moeder, die door
Zeus mishandeld werd, te hulp wilde komen, wordt
hij op nieuw uit den hemel geworpen. Hij valt
neer op het eiland Lemnos, waar sintische mannen hem vriendlijk opnemen (IL. 1, 590.), en sedert is dit vulcanische eiland zijn geliefkoosde
plek op aarde. Volgens latere sagen wordt hij
eerst door dezen val kreupel. Aan dit gebrek
heeft hij getracht door de kunst te hulp te komen, hij heeft zich twee met spraak begaafde en
zich zelve bewegende gouden slavinnen gemaakt,
waarop hij leunt (IL. 18, 416.). De vrouw van
Hephaestus is in de Ilias Charis (18, 382.), bij
Hesiodus (THEOG . 845.) Aglaia, in acne plaats
der Odyssea, die echter waarschijnlijk later is ingeschoven, Aphrodite. Met Athene, de godin der
kunsten, staat hij, vooral te Athene, in naauwe
betrekking, zonder evenwel tot hare verhevene natuur te kunnen opklimmen; men vierde ter eere van
beiden gemeenschaplijke feesten met fakkelloop en
plaatste hunne standbeelden in de tempels naast
elkaar. Buiten Athene en Lemnos werd de god
weinig vereerd. Zijne feesten heetten `Hyaíßtttu
en XaXxsia. Hij werd door de kunst afgebeeld
als een rijzig, zwaar gebaard man, aan wien de
kreupelheid maar even zigtbaar was. -- De met
Hephaestus vereenzelvigde Vu i c a n u s der Romeinen is de god des vuurs en van den haard, maar
ook, even als Hephaestus, die van de kunst om
metaal te bewerken (Mu i c i b e r, de smelter). Hij
had evenwel ook, even als de godin der haardste en, Vesta, Bene staatkundige beteekenis. Bij
zijn tempel in de nabijheid van het comitium hield
men volksvergaderingen, en daar kwam de senaat
-

Zijn feest Volcanalia viel in op den 23. Augustus
en werd opgeluisterd door spelen in de flaminische renbaan.
Heptanómis, z. A e g y p t u s, 2 kol.
Hera, " Hpu, "Hpri, Juno, oudste dochter van
Cronus en Rhea (vandaar Saturnia (HESIOD .
THEOG . 453 .), opgevoed door Oceanus en Tethys
(Hon. IL. 14, 200.), zuster en echtgenoot van Zeus,
met wien zij 300 jaren in een geheim huwelijk
leefde, tot dat hij haar openlijk voor zijne vrouw
en voor de koningin der goden * verklaarde. Evenwel is zij bij Homerus niet in alle opzigten, zoo
als Zeus de beheerscher des hemels en der aarde
is, de koningin des hemels en der goden ; zij is
slechts als echtgenoot en oudste zuster van Zeus
onder de godinnen de voornaamste en meest geeerde. Zeus zelf bewijst haar hooge eer en deelt
haar zijne plannen mede ; maar toch houdt hij
haar steeds binnen de perken eener behoorlijke
ondergeschiktheid. Want dikwijls pralt zij op
hare hooge waardigheid en op hare huwelijksregten
en verlangt meer dan Zeus haar kan toestaan ;
daardoor ontstaat vaak twist en tweedragt tus sehen het echtpaar (HOM. IL. 1, 536 en v.). Vooral
in de Ilias toont Hera deze kijfzucht en trotsche eigenzinnigheid, onbuigzaamheid en ijverzucht, karaktertrekken die waarschijnlijk uit oude Heracleën
in de Ilias van Homerus zijn overgegaan ; want
gelijk over 't algemeen de minnaressen en kinderen
van Zeus, zoo haatte en vervolgde zij vooral Hercules. Toen deze eens van Troje terug voer,
overreedde zij den Hypnus om Zeus te doen insluimeren, en bragt zelf tegen den held de zee
zoo zeer in beroering, dat hij op den rand des
verderfs geraakte. Toen Zeus ontwaakte en het
gebeurde zag, zou hij zeker Hypnus in zee geworpen hebben, zoo deze niet de wijk genomen had bij
zijne eerwaardige moeder Nacht ; doch Hera bond
hij in zijn vreeslijken toorn met onverbreekbare
gouden banden aan den Aether vast en hing twee
zware aanbeelden aan hare voeten; toen nu de goden
ter harer hulp toesnelden, wierp hij ieder dien hij
greep, over den drempel des hemels naar beneden
op de aarde (HOn. IL. 14, 249. 15, 18.). Daar zij
met geweld weinig tegen den krachtigen hemelkoning kan uitrigten, neemt zij dikwijls haar toevlugt
)

tot list (IL. 19, 97. 14, 215 en v.). In den tro-

jaanschen oorlog trekt zij vurig partij tegen de
Trojanen voor de geliefde Achaeërs : want de argivische steden Argos, Mycenae en Sparta zijn
hare lievelingsoorden, en de Trojanen haat zij wegens het oordeel van Paris (in. 4,. 7 en v. 50. 24,
25.). -- Haar huwelijk met Zeus is de grondtrek
van haar wezen, welke ook bij de op hare feesten

gebruiklijke plegtigheden het meest op den voorgrond treedt ; als de eenige werklijk getrouwde
vrouw op den Olympus is zij de beschermster der
huwelijken en der geboorten (yapiMa, uyka, Elkefluta), en de geboorte-godinnen, de Ilihyiën, heeten hare dochters. Daarom was aan haar de
granaatappel, het zinnebeeld des huwelijks en der
liefde, geheiligd, benevens de koekoek, de aankon
lente, waarin de godin met Zeus ge--diger
trouwd was. Buitendien waren haar de paauw en
de kraai heilig. De hoofdzetels harer eerdienst
waren Argos (vandaar 'Ap ¡z(a, Argiva), waar
haar hoofdtempel stond tusschen Argos en Mycenae en met het heerlijk standbeeld door Polycle,

Heraclea--Heracleunz.
tus vervaardigd prijkte, en waar alle 5 jaren de
Heraeën (.Hpo a) met wedspelen gevierd werden ;
verder Mycenae, Corinthe, Sparta, waar zij als
aiTocpayoy (geiteneetster, wegens het offeren van
geiten aldus geheeten) een tempel had, Samos,
Plataeae (z. .D a e d a l a), Sicyon enz. De kunst
stelt Hera voor als de hooge gemalin van Zeus,
met een edele, maj estueuse gestalte, van Bene
rijpe, bloeijende schoonheid, met een gelaat van
zachte ronding uit welks trekken koninklijke majesteit spreekt, met haar helder voorhoofd, schoone
zware lokken en groote wijdgeopende oogen boe
zij heiligen eerbied in. Het beroemdste-zemt
standbeeld van haar was het bovengenoemde van
Polycletus te Argos; op het hoofd droeg zij cene
soort van kroon (arépavo;) met de beeidtenissen der
Chariten en Horen, in de Bene hand hield zij den
granaatappel, in de andere een scepter op welks
punt een koekoek; over een langen slechts hals
en armen bloot latenden chiton is een himation
geworpen, dat om het midden der gestalte geslingerd is. De huwelijkssluijer hangt meestal over
het achterhoofd. — De romeinsche Juno (van
denzelfden stam als Jupiter) werd met Hera vereenzelvigd en was diensvolgens Bene dochter van
Saturnus en Ops en zuster van Jupiter. Zij was
ook de vrouw van Jupiter en de koningin des hemels
en der goden, en wel in hoogere mate en met meer
magt, dan dit bij de grieksche Hera het geval was. Zij staat Jupiter Capitolinus met (nagt en
heerschappij als Cap ito im n a en _Regina (Li v. 5,
22. 22, 1.) ter zijde, en vormt met hem en Minerva een drietal, dat den romeinschen staat krachtig
beschermt. Staatkundige beteekenis had ook Jun o
So sp i t a, wier eerdienst voornamelijk te Lanuvium was (LIV. 22, 1. 8, 14.). Een andere eigenschap, die in het wezen van de rom. Juno vooral
te voorschijn treedt, was hare betrekking tot het
vrouwlijk geslacht en liet huwelijk. Op de ver
toestanden an het leven der vrouw oe -schilend
zij invloed uit en geleidt haar door het leven,-fent
zooals de genius den man, weshalve de geleigeesten der vrouw ook Junones heetten. Hare hieruit
voortvloeijende bijnamen zijn: V i r g i n a l i s en
Ma tr o n a 1 is, beschermster der maagd en der ge-
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handel en aanzien verschafte, welke kort voor den
perzischen oorlog onder de heerschappij van tyranneu nog steeds toenam en bleef voortduren, totdat de
oorlogen van Mithridates haren bloei vernielden. Hier
was de wijsgeer en polyhistor Heraclides geboren
(XEN . ANAB . 6, 2.). -- 3) Stad in Macedonië (in Lyncestis), ten W. van Erigon aan den egnatischen weg,
niet ver van do bergpassen die naar Illyri voerden. -- 3) `H. stad in Thracië in het
landschap Sintice, aan den Strymon, ten N. 0. van
Creston (CAES. B. C. 3, 79. LIV. 45, 29.). -- 5)

`H. Iliptvao;, stad van Thracië aan de Propontis,
met een voortreflijke haven, oude stichting der
Samiërs. -- 6) `H. r, iv Ï'puylve, stad van zuidelijk
Thessalië in het landschap Malis, zeer nabij de.
Thermopylen, zij werd in het 6. jaar van den
peloponnesischen oorlog door Spartanen (6 stadiën
van Trachis) gesticht, bezat een beroemden tempel van Artemis en werd later door de Romeinen
veroverd en verwoest. Zij wordt ook If er.
Phthiotidis genoemd, dewijl de geheele kuststreek
tot Phthiotis gerekend werd (Liv. 36, 14, 22. 39,
18 . JUSTIN . 13, 5.). — 7) Coloniestad der Taren
(432 v. C. op de plaats van het oude ioni--tijne
sche Siris) in Lucanië, aan den mond der rivier
Aciris in de tarentijnsche golf, tegenw. heet zij
PoIicoro; in deze aanzienlijke zee- en koopstad
werden de congressen der grieksche steden van
Beneden - Italië gehouden, en hier had in 280 v.
C. de slag plaats tusschen Pyrrhus en de Romeinen. H. was ook de geboorteplaats van den
schilder Zeuxis (LIV . 1, 18. 8, 24. crc. ARCE. 4.).8) `H. M~' c
o , stad op de zuidkust van Sicilië
aan den mond van den grootsten Halycus, waarschijàlijk reeds door Cretensers onder den naam Minoa
aangelegd, doch omstreeks 500 V. C. door Spartanen bezet en Heraclea geheeten (HDT . 5, 43,
46.). Omstreeks het jaar 460 verwoestten de

Carthagers de stad ( DIOD . 4, 23 .), doch herbouwd en ze zelve weder, daar zij om hare ligging hun
van veel belang was; gelijk zij haar dan ook in
den 2. punischen oorlog als steunpunt voor hunne
krijgsondernemingen gebruikten (LIV . 24, 35. 25,
40.). Sedert 133 werd zij romeinsche colonie

(cic . VERR . 2, 50. 3, 43.) . Tegenwoordig vindt
trouwde vrouw, als huwelijksgodin heet zij Jug a- men er slechts bouwvallen. -- Andere minder be1 i s, D o m i d u c a, Zin x i a (van het zalven der langrijke steden van dien naam lagen in Indië,
deurposten wanneer de bruid het huis van haren Libye, Carië. -- Ook in Elis (Pisatis) aan de
echtgenoot binnen trok); L u e i n a was haar naam riv ier Cytherius wordt door Strabo een stad Heals geboorte - godin. De getrouwde vrouwen vier- raclea vermeld.
d en ter harer eere op den 1. Maart (Calendae fe
Heraeleopólis, '.HpucXpu; t6Xts, 1) `Hp.
de M a t r o n a l i a, wanneer zij bekranst-minaru) V,eyak j ; in het 0. V. Hanês, f stad in Midden
naar den tempel van Juno Lucina op den esqui
liet meer-AegyptnZ.0varsioëe
heuvel trokken en onder gebeden voor-lijnsche Moeris, tusschen den hoofdstroom van den Nijl
haar huwelijksgeluk aan de goden bloemen wijd- en een linker zijtak, hoofdstad van een nomos en
den. Dit feest was volgens de overlevering door zetel der ichneumondienst. -- 2) `Hp. µwip of
Romulus ter herinnering aan het sluiten der huwe- Sethrum, stad in Beneden -Aegypte tusschen Tanis en
lijken ingesteld (OVID. FAST . 3, 197 en y.). Een Pelusium, tegenw. door het meer Menzaleh bedekt.

dergelijk feest vierden de vrouwen met de slavin

Heráaeles, `Hpaz k j;, z. Hercules.
Heracléum, `.1p^cx, etov, was de naam voor
(geiten -Juno) bij het geitenmoeras, de zoogenaamde de tempels van Hercules, maar verder ook van
7. Julij ter eere van Juno Ca p r a t i n a-neopd

Nonae capratinae (PLUT. CAMILL . 33.).
Heraeléa, `Hp xXItu, „ Herculesstad," dikwijls
voorkomende stedennaam : 1) Stad in Medië (in
Rhagiana), door de Macedoniërs gesticht. — 2)
`H 110v -Lou, t. Erekli, magtige stad van Bithynië
in het land der Mariandijnen, digt bij de rivier
Lycus waar zij in den Pontus valt, omstreeks 540
V. C. door megarische volkplanters gesticht, met
een uitmuntende haven, die haar spoedig een grootcn
.

verscheiden steden en voorgebergten : 1) stad in
Campanië, z. Herculaneum. — 2) Stad op de
taurische Chersonesus, bij den ingang van de
Palus Maeotis. — 3) Stad en voorgebergte op
de oostkust van den Pontus ten N. van de rivier
Achaeus; ook ten Z. van deze rivier lag een gelijknamige kaap. -- 4) Voorgebergte en stad aan
de zuidzijde van den Pontus, ten 0. van Ami ,sus. -- 5) Stad bij Gindarus in het Syrische land-
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schap Cyrrestice, waar Ventidius den Parth Patorus een nederlaag toebragt. -- 6) Stad in
Aegypte bij Canopus, waarnaar de heracleïsche
(canopische) Nijlmond genoemd is (HDT. 2, 113.
TAC . ANN .

behoorlijke taalkennis. Doch de grootste duisterheid zijner philosophie was gelegen in de diepte
zijner bespiegelingen; en daarom heeft hij zoowel
in Plato als in Hipprocrates ijverige navorschers
van zijn systeem gevonden. Eenige hoofdtrekken
van zijn leer waren: 7távra sivac xal N rl sïvac en
o^6èv µ&XXov Tó 'v Tot) µrj 3V tOs s^vac. Hij gaat
alzoo nog verder dan de leer der Eleaten van het
abstracte zijn; het absolute is bij hem de eenheid van het zijn en niet zijn, het wezen bestaat
bij hem in de verandering, de waarheid en het
beginsel van al het zijnde is het worden. Van
daar ook de aanwijzingen dat alles vloeit
(cúvva pzt), dat niets bestaat en steeds hetzelfde
blijft, dat hij de dingen met den stroom eener
rivier vergelijkt, met de bijvoeging, dat men niet
tweemaal in den stroom kan neerdalen. Slechts
een is, zegt hij bij Aristoteles, wat blijft; hieruit wordt al het andere vervormd. Hij bepaalde
zich echter niet alleen tot het logisch begrip,
maar heeft deze zijne stelling ook zaaklijk ontwikkeld. Wegens deze natuurphilosophische rigting is H. soms tot de ionische school gerekend.
Hij zeide onder anderen : de tijd is het eerste
ligchaamlijke (juister, zinlijke) wezen, hij is bij
hem de eerste vorm van het worden, in de zigtbare
wereld is de tijd liet eerste. Terwijl hij nu de
werking van den tijd nader op natuurkundige
wijze bepalen wilde, vond hij het vuur als het
eerste wezen; het is de natuurkrachtige tijd, de
absolute onrust, het absolute oplossen van het
bestaande, het steeds voortdurende vergaan en
niet blijven. En terwijl hij nu de werking van
dit element verder naging, vond hij zijne eigen
kracht om het bestaande te veranderen in-ardige
uitwaseming en uitdamping (dva uµíaats); deze,
natuurwerkzaamheid beschreef hij derhalve ook
van twee verschillende zijden: het vuur wordt ver
vochtigheid en gestold tot water, het ver--dikto
harde water wordt aarde, en dit is de weg n a a r
beneden (ó$óc xd rw). De aarde wordt dan
weder vloeibaar, uit haar wordt de . vochtigheid
geboren en hieruit de uitdamping der zee, waarnit dan alles ontstaat; dit is de weg naar b ov e n (óßós dvw). Hij noemde de oogen en ooren
slechte getuigen, de rede den regter der waarheid,
het bewustzijn van het algemeene gold bij hem
alleen als bewustzijn der waarheid, de dwaling zag
hij in de verbrokkeling van het denken, het kwade
in de afscheiding van het algemeene. De ziel
hield hij voor onsterflijk (&rs ai dreoi}vr^axou.ty,
Irás c)uX^1s iVaßtoúv xal Crjv), en de droogste (vurigste) voor de beste. Hij zeide wel, het heelal
is door goden noch menschen gemaakt, maar
het was, is en blijft een steeds levend vuur, dat
zich naar zijne behoefte ontsteekt of uitbluscht;
doch de leer van den algemeenen wereldbrand is
zeker niets anders dan een spel der verbeelding.
Heraea, `Hpaía, 1) stad in het Z. W. van Areadië, aan den regteroever van den Alpheus, niet ver
van de grenzen van Elis, bezat verscheiden ternpels en merkwaardigheden, wier beschrijving Pausanias (8, 26.) ons heeft nagelaten (verg. LIV . 28,

2, 60.). -- 7) Zuidelijkst voorgebergte
an Italië in Bruttium.
Ueraelidae, `Hpa%Xeikc, z. Hercules op
liet einde.
Heraelides, HpaxXs(Srls, 1) aanvoerder der
ruiterij onder Dionysius den jongere, later uit
zijn land gevlugt, nam hij deel aan de ondernemingen van Dion, doch werd ten laatste als onruststoker ter dood gebragt (z. Dion). -- 2)
Naam van verscheiden beroemde artsen: a) vader
van Hippocrates. b) H. uit Tarente in de 3.
eeuw V. C., een man van groote geleerdheid,
wiens naauwgezetheid geroemd wordt van niets
te schrijven, wat hij niet zelf beproefd had. Hij
schreef Tcspl cxsvacíc xai $oxe.tac(as cpuppdxwv.
c) H. uit Erythrae omstreeks C. geb. bewerkte de
schriften van Hippocrates. ..— 3) Ponticus, uit
Heraclea aan den Pontus, rijk en van aanziénlijken huize, bloeide omstreeks 330 v. C. Hij hoorde
te Athene het onderwijs van Plato en Speusippus,
bragt in zijn geboortestad den tyran ten val, doch
maakte zich later verachtlijk door bedrog en bedriegerij en zou door een beroerte getroffen zijn,
toen hij door een valsch orakel zijne medeburgers
wilde overhalen om hem een gouden kroon te
vereeren. Meer dan 50 werken worden hem toegeschreven van zede-, natuur-, taal- en geschied
inhoud, die door geleerdheid uitlokkend-kundige
waren, maar door inmenging van wonderbaarlijke
avonturen en kinderachtige fabelen gebrek aan
oordeel verrieden. Wij hebben nog fragmenten 9x rCov `Hpc xXsíaou rcpt iroXc Lscwv; daar er
echter nergens van zulk een werk melding gemaakt wordt, is het waarschijnlijk een fragmenten verzameling uit de schriften van Heraclides in de
middeleeuwen bijeengebragt. -- Van dezen is te
onderscheiden de schrijver der dAXi y6ptac `OVr^ptxaí: verklaringen der homerische mythen in den
zin der stoïsche school, ter regtvaardiging van den
dichter tegen de beschuldiging van ongodsdienstigheid ; en van een geschrift irspl ehrt vwv, een natuurlijke verklaring van oude wonderbaarlijke fabelen. Hij draagt wel is waar ook den bijnaam
Ponticus, maar heet ook Heraclitus. Waarschijnlijk behoort hij tot den lateren alexandrijnschen tijd.
Heraclitus, `HpcxAseros, uit Ephesus, bloeide
omstreeks 500 v. C. gedeeltelijk nog een tijdgen oot van Parmenides; hij trok zich terug van de
openbare aangelegenheden, wijdde zich geheel aan
de wetenschappen en leefde in de eenzaamheid
slechts voor de wijsbegeerte. Van zijn leven weten wij bedroefd weinig: aan zijne medeburgers
zou hij het verzoek om aan het staatsbestuur deel
te nemen afgeslagen en aan Darius Hystaspis de
nitnoodiging geweigerd hebben, om naar Perzië te
komen en hem in de grieksche wijsheid te onderwijzen. Waarschijnlijk schreef hij slechts é é n
werk, dat volgens sommigen Mom, volgens ancleren ,tepl póasw getiteld is; hij legde het neder
in den tempel van Artemis te Ephesus, en het 7. 32, 5. 33, 34. THuo. 5, 67 . XEN. HELL . 6, 5,
schijnt daar later nog geweest te zijn. Reeds in 11.). -- 2) `Hpota, feest van Hera (z. a.).
Heraei montes, ra `Hpu ca bergketen
de oudheid was hij om zijne duisterheid bekend
en heette daarom axo Lstvo;, wat Cicero (N. D. 1, op Sicilië, die zich in de buurt van Engyum van
26, 74 . FIN . 2, 5, 15.) zeker ten onregte voor op- de Nebroden afscheidt en voortloopt in een Z. en
zetlijke duisterheid houdt, het was veeleer een Z. 0. rigting tot aan het voorgebergte Pachynuni.
gevolg van slordige woordvoeging en gebrek aan
Herbéssus, `Ep3ri aa6; meestal 'Ep13. 1) stad
-
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tusschen Leontini en Syracuse in de nabijheid der
rivier Myla (LIV. 24, 30, 35.), oorspronklijk een
stad der Siculi, met welke Dionysius de oude na
een vergeefsch beleg een plegtigen vrede sloot.
In den 2. punischen oorlog werd het door de Rorneinen belegerd en ingenomen ; t. Pantalica. — 2)
Stad in de nabijheid van het N. Oostwaarts gele
aan de bronnen van den Acragas,-genAritum
alwaar de Romeinen bij het beleg van laatstgenoemde stad hunne magazijnen hadden, die door
Hanno uit Heraclea vernield werden (POL. 1, 18.).
Tegenw. misschien li Grutti.
iferculaneum, `HpcWetov, stad in Campa
aan den voet-nië,teZ.0vaNpolsnW
van den Vesuvius, digt bij de zee; cene zeer oude
oscische, later tyrrheensche, vervolgens door
Grieken bebouwde en eindelijk door een romein
bevolkte stad, die door de vreeslijke-scheolni
uitbarsting van den Vesuvius in 79 n. C. geheel
verwoest werd, nadat zij 16 jaren te voren door
een aardbeving veel geleden had. Op de lagen
van asch en lava van 50-100 v. dik, werden de
vlekken Portici en Resina gebouwd. Bij het graven eener bron vond men in 't jaar 1721 het
tooneel van het oude theater, en 3 vrouwenstandbeelden (de 3 wandfiguren te Dresden). Na
1738 hadden er meer opgravingen plaats, vooral ook
onder Joseph Napoleon en zijne opvolgers. Groot
was de oogst van kostbare voorwerpen en schil
hoewel voor de bouwkunst weinig ver -derstukn,
werd, daar men ter bevestiging van de-kregn
daarop gebouwde stad Portici het meeste weer
dempen moest. De opgravingen hebben overigens
bewezen, dat Here. cene stad was van belangrijke
uitgebreidheid en groote welvaart. De schoonste
schilderwerken en versieringen zijn in een werk
van Zahn voortreflijk afgebeeld.
Uereúles, `HpaxX^S, het hoogste ideaal van
grieksche heldenkracht, de nationale held der
Grieken, die uit Zeus, den hoogsten god, en een
sterflijke vrouw geboren, met ontzaglijke kracht
toegerust, de zwaarste werken op aarde ten uitvoer bragt en de wereld van allerlei monsters en
kwalen zuiverde, die nadat hij geworsteld en gestreden, gediend en geleden, gezondigd en geboet
had, gelouterd den Olympus besteeg en de onsterflijkheid deelachtig werd. Reeds voor Homerus
werden zijne daden in Heracleën bezongen, zoodat
wij in Homerus, die voor ons de oudste bron is,
reeds de Herculessage in hare hoofdtrekken ontwikkeld vinden. Bij hem, even als bij Hesiodtis, ver
geheel als grieksche held in grieksche wa--schijntH.
pening uitgerust, en vertoont hij zich bijna niet
buiten de grenzen van Griekenland; later echter gaf
Pisander hem (650 v. C.) in zijne Heraclea in
plaats van de gewone wapens de knods, en tot
kleeding een leeuwenhuid. Men breidde den
kring der sagen van hem meer en meer uit, ver
gelijke helden van andere vol -mengdht
schreef hunne daden aan hem toe, nam-ken
hierin vooral phoenicische en aegyptische bouw
volgens deze oostersche wijze-stofenpbrag
van beschouwing de daden en togten van Hercules in verband met den loop der zon. Zoo wer
dan bijna alle landen der bekende wereld het-den
tooneel zijner heldendaden, en zijn naam werd de
spil waarom zich zoo vele sagen der oudheid bewogen, als om geen anderen held der Hellenen.
Wij verdeelen den geheelen voorraad volgens de
hoofdtijdperken des levens. a) Afkomst en
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geboorte van Hercules. Hercules stamde af
uit het geslacht van den argivischen Perseus; zijn
menschlijke vader Amphitryon was zoon van
A l c a e u s, kleinzoon van Perseus en koning in
Tiryns, terwijl Electryon, broeder van Aleacus,
koning van Myeenae was. Toen de zonen van
Pterelaus met de Taphiërs een inval gedaan hadden in liet gebied van Electryon en hem in den
strijd al zijne zonen op Lieymnius na gedood en
de kudden weggevoerd hadden, gaf Electryon, met
het plan om door een togt weerwraak op de Taphiërs te nemen, aan Amphitryon de regering
over benevens zijne dochter Alcmene tot vrouw;
doch Amphitryon haalde de geroofde kudden uit
Elis, waarheen de Taphiërs ze gedreven hadden.
Bij zijne terugkomst sloeg hij Electryon uit ongeluk of met opzet dood en werd daarop door
S t h e n e 1 u s, broeder van Electryon, verdreven. Hij
vlugtte met zijn vrouw en Lieymnius naar Thebe
tot zijn oom van moeders zijde, Creon, die hem
van den moord reinigde en met meer andere hel
eiland Taphos hielp veroveren.-denhmt
Terwijl Amphitryon op den togt tegen de Taphiërs afwezig was, werd Hercules te Thebe door
Zeus verwekt (HOM. IL. 14, 323. OD. 11, 266.).
Van daar niu11uy vrs en naar zijn stiefvader
'ApLTpuwvcúórl; geheeten). Op den dag dat Alcmene baren zou, beroemde Zeus zich in de ver
goden, dat er heden een man gebo--gaderin
ren werd, die over al de omwonenden heerschen
zou, over de mannen van het geslacht, dat van
hem afstamde (de Perseïden). Hera echter, door
dit onbedachtzaam woord gewekt, liet Zeus deze
verzekering door een eed bevestigen en zorgde nu
als geboortegodin, dat op dezen dag niet Hercules, maar uit de vrouw van Sthenelus E u r ys th e u s geboren werd (IL. 19, 95 en v.). Zoo
kwam Hercules in dienstbaarheid van Eurystheus.
Aan Hercules werd nog een tweelingbroeder
I p h I eles, de zoon van Amphitryon, toegevoegd
(HESIOD. SCUT. HERC., PIND. NEM. 10, 19. ISTIiM. 7,
5. - EURIP. HERC. FUR., HERACLID. 37, 210. ALCEST.

508, 512, 842.). Hercules was oorspronklijk de
heros der in Thessalië wonende dorische Heracliden, die hem, nadat zij zich van den Peloponnesus hadden meester gemaakt, om het bezit van
het land voor zich te wettigen, tot een Perseïde
in Argolis maakten, die van zijne wettige aan
beroofd was geworden. Naar-sprakohetInd
Thebe kwam Hercules deels door dorische Heracliden, deels door de eerdienst van Apollo die
zich uit Delphi daarheen verbreidde. -- b)
Kindschheid en jeugd van Hercules tot
aan zijne dienstbaarheid. Nadat Hercules
en Iphicles geboren waren, zond Hera, die den
held gedurende zijn geheele leven haatte en ver
slangen naar de wieg-volgde,twmnsra
der kinderen, om ze te dooden; doch Hercules
greep en wurgde hen. Dit verhaalt het eerst
Pindarus (NEM . 1, 49 en v.), gelijk over 't algemeen de sagen van dit tijdperk van lateren oor
zijn. Homerus zegt slechts in 't algemeen,-sprong
dat Hercules, door Zeus en Athene beschermd,
door Hera vervolgd, in kracht opgroeide en in het
gevoel zijner sterkte, het zelfs waagde goden te
wonden. Zijn vader Amphitryon zelf onderwees
hem in het wagenmennen, Castor in den wapenkamp, Autolycus in het worstelen, Eurytus in het
boogschieten, Eumolpus en Linus in de muziek,
welken laatsten hij met de lier doodsloeg, Chiron
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of Linus in de wetenschappen. Nadat hij Linus
gedood had zond zijn vader hem uit vrees voor
zijn ontembare kracht naar de kudden op den
Cithaeron, waar hij den geweldigen, allesverwoestenden leeuw velde, met welks huid, (volgens anderer.
was het die van den nemeïschen leeuw) hij gekleed
ging, zoodat de muil hem tot helm diende. De
sophist Prodicus verplaatst in dezen tijd dat hij
zich op den Cithaeron ophield, de door hem verzonnen fabel van Here. op den kruisweg: de
jongeling zat daar eens eenzaam ter neder, in
overpeinzing verdiept welken levensweg hij zou
inslaan; daar naderden hem twee vrouwen, van
rijzige, maar zeer verschillende gedaante, de w e l1 u s t en de deugd. De eerste schilderde hem
een leven vol weelderig genot, de andere wees
hem den moeilijken weg tot deugd en roem;
Hercules koos den laatsten (xEN . MEM. 2, 1, 21.
cle . OFF . 1, 32.). Toen Hercules 18 jaren oud
naar Thebe terugkeerde, ontmoette hij de gezanten van Ergi n us, den koning der Minyërs te
Orchomenus, die op weg naar Thebe waren om
de jaarlijksche schatting van 100 ossen te halen.
Hercules sneed hun neus en ooren af, zond hen
naar huis en noodzaakte in den daarop volgenden
oorlog de Orchomeniërs, om de ontvangen schat
dubbel terug te geven. Uit dankbaarheid-ting
gaf koning Creon hem zijne dochter Megara tot
vrouw (HoM. OD. 1l, 269.). Spoedig daarop riep
Eurystheus koning te Tiryns of Mycenae, Hercules
in zijne dienst. Hij zou, zoo had Zeus het bepaald, 12 werken die Eurystheus hem zou opleggen,
ten uitvoer brengen en daardoor de onsterflijkheid
verwerven. Toen het delphisch orakel hem den
raad gaf aan die uitnoodiging gehoor te geven,
verviel hij tot waanzin, waarin hij zijne drie kinderen bij Megara en twee kinderen van Iphicles
vermoordde. In die orakelspreuk zou hij- voor het
eerst H e r a e l e s("Hpu-xXdoy) genoemd zijn, als
de held die door de vervolgingen van Hera roem
zou verwerven, terwijl hij

tot hiertoe A 1 e a e u s of

A l c i d e s (van úÁxí, sterkte) geheeten had. Van
zijn waanzin genezen begaf Hercules zich naar
Tiryns in de c) dienstbaarheid van Eurys t h e u s, waarin hij 12 ontzettende werken ten uit
Homerus maakt slechts melding van-voerbagt.
het halen van den Cerberus (in. 8, 362. OD. 11,
617.) : van dit twaalftal werken weet hij niets,
evenmin als Hesiodus, die slechts melding maakt
van zijn kamp met den nemeïschen leeuw, den

lernaeisclien slang en met Geryones (TnEOG. 287,
313, 327.). Bij de volgende dichters, bij Pindarus
en de Tragici, komen al de door Eurystheus gevorderde daden voor, behalve de reiniging van den
Augiasstal, waarvan Theocritus het eerst gewaagt
(ID. 25.). De cyclus van dit twaalftal schijnt eerst
door de Alexandrijnen vast bepaald en gesloten
te zijn, in een tijd toen men Hercules beschouwde
als het zinnebeeld der zon, die de 12 teekens des
dierenriems doorloopt. Deze 12 werken zijn : 1)
het gevecht met den nemeïschen leeuw,
die onkwetsbaar was en van Typhon en Echidna
afstamde. Hercules dreef hem in zijn hol en ver
zijne armen. Toen hij het dier-wurgdehmin
naar Mycenae bragt, vlugtte Eurystheus, verschrikt
over de ontzaglijke kracht van den held, in een
koperen vat onder de aarde en beval aan Hercules
om in 't vervolg de bewijzen zijner daden voor de
poorten der stad te toonen (APOLLOD . 2, 5, 1.).
2) D e 1ernaeïsche slang (hydra) in het moe-

ras Lerna ten Z. van Argos, ook van Typhon en
Echidna afstammende, met 9 (100, zelfs 10000 koppen) waarvan er een onsterflijk was, joeg Hercules met gloeijende pijlen uit haar nest op en sloeg
haar met zijn knods de koppen af. Doch daar
voor één afgehouwen kop weder twee in de plaats
kwamen, schroeide hij de stompen der halzen met
gloeijende boomstammen digt; den onsterflijken kop
begroef hij onder een groote rots. Hij doopte
zijne pijlen in den vergiftigden gal van het dier,
waardoor de daardoor veroorzaakte wonden ongeneesbaar werden. I o 1 a u s, zoon van Iphicles, makker
en wagenmenner van Hercules, was hem bij dezen
kamp behulpzaam (APOLLOD. 2, 5, 2.), nadat ook de
hydra door een groote kreeft ondersteund was geworden, vanwaar het spreekwoord : Ova' `HpuxXri s
7tp a►^o. 3) H`et erymanthisch wild zwijn,
dat in Arcadië groote verwoesting aanrigtte, werd
door H. in de hooge sneeuw gedreven en levend gevangen (APOLLOD . 2, 5, 4.). Anderen verplaatsen
het dier naar Thessalië. Toen H. op weg daarheen bij den berg Pholoë door den centaur
P h o Lu s gastvrij op gebraden vleesch onthaald
werd en, om te drinken, het gemeenschaplijk wijnvat der Centauren opende, vielen de overige Centauren hem met boomstammen en rotsblokken
aan ; doch Hercules joeg hen uit elkaar en ver! volgde hen tot aan de grot van Chiron, die
door den pijl van Hercules, tegen diens wil, een
ongeneeslijke wond ontving. Zulke door Eurystheus niet opgelegde daden heetten 7tß pz pyu, bijwerken. 4) De cerynitïsche hinde op den
berg Cerynea, tusschen Arcadië en Achaja, of op
den arcadischen berg Maenalus (maenalische hinde)
met gouden horens, aan Artemis heilig, werd door
H. vervolgd, daar hij haar levend moest brengen,
tot in het land der Hyperboreërs, waar hij haar met
een pijl in den poot trof en zoo ving (APOLLOD .
2, 5, 3.). 5) De stymphalische vogels bij
het meer Stymphalus in Arcadië met koperen
klaauwen, vleugels en bekken, en met veeren die
zij als pijlen afschoten. Hercules joeg ze door
een koperen ratel op en doodde of verdreef
ze (APOLLOD . 2, 5, 6.). 6) D e gordel van d e
Amazonen koningin Hippolyte werd door
Hercules gehaald voor Admete, de dochter van
Eurystheus. Eerst wilde Hippolyte den gordel
vrijwillig geven; doch Hera verwekte een strijd,
waarin Hippolyte sneuvelde. Op zijn terugreis
versloeg H. bij Troje een zeemonster, waaraan
H e s i o n e, de dochter van koning Laomedon, prijs
zou gegeven worden ; daar Laomedon hem echter
de vooraf beloofde paarden, die hij van Zeus voor
den geroofden Ganymedes gekregen had, weigerde,
trok hij af onder bedreiging van een aanstaanden
oorlog (APOLLOD. 2, 5, 9. verg. HOM. IL. 20, 145 .
5, 638.). 7) De stal van Augias. Augias of
Augéas (Auysíc , A^y9ccb), zoon van Helios of van
Phorbas of van Eleus, koning der Epeërs in Elis, bezat een ontzettend groot aantal kudden vee. Hercules
kreeg den last, om de stallen op één dag van mest te
zuiveren; hij bragt dit ten uitvoer door de rivieren Alpheus en Peneus er door heen te leiden, die
al de vuilnis wegspoelden. Hij had daarvoor van
Augias het tiende gedeelte der kudden bedongen,
doch toen Augias vernam dat dit werk hem door
Eurystheus was opgedragen, weigerde hij het loon
(APOLLOD . 2, 5, 5.). Hierop kwam Hercules met
een leger aanrukken, hetwelk echter, daar hij zelf
ziek was geworden, door de neven van Augias,
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dc Molioniden Eurytus en Cteatus, in de bergpassen van Elis overrompeld en verslagen werd.
Hersteld versloeg H. nu de Molioniden bij Cleonae, verwoestte daarop het land van Augias en
doodde hem met zijne zonen. Daarna stelde hij
de olympische spelen in (APOLLOD. 2, 7, 2. PIND. OL.
11, 24 en v. 5, 5. 3, 13.). 8) De cretensisehe stier, dien Poseidon uit de zee had doen
opkomen, doch woedend gemaakt had, omdat Minos
hem niet, zooals de afspraak was, offerde, werd
door Hercules levend naar Mycenae gebragt, maar
toen weer losgelaten. Volgens de sage liep hij
naar de vlakte van Marathon waar Theseus hem
ving (APOLLOD. 2, 5, 7.). 9) D e h e n g s t e n
van Diomedes. Diom. koning der Bistonen
in Thracië wierp aan zijne wilde hengsten vreemdelingen tot spijs voor. Hercules overwon hem
en liet hem door zijn eigen paarden verslinden;
hij bragt de paarden aan Eurystheus die ze weer
losliet (APOLLOD. 2, 5, 8.). 10) D e runderen
van Geryones. Ger. zoon van Chrysaor en
Callirrhoë, op het eiland Erythia, in het verre W.
in den Oceaan gelegen, was een reus met drie
Lgchamen die van den buik af ineen waren gegroeid. Hij bezat talrijke kudden, die geweid
werden door den herder Eurytion en den tweekoppigen hond Orthrus. Om deze te halen,
trok Hercules door Europa en Libye, rigtte op
de grenzen van beide werelddeelen (aan de straat
van Gibraltar) de zoogenaamde zuilen van Hercules op, als getuigen van zijn versten togt en
bereikte den Oceaan. Toen hij daar door de al
te groote nabijheid van Helius verschroeid werd,
spande hij zijn boog tegen hem, en Helius leende
hem wegens deze stoutheid zijn gouden boot of
beker, waarin hij over den Oceaan voer. Op
Erythia versloeg hij Orthrus en Eurytion en dreef
de runderen weg. Geryones, door Menoetius, welke
hier de runderen van Hades weidde, van den roof
onderrigt, zette hem na, doch werd door Hercules
overwonnen. Op zijn terugreis trok Hercules
over de Pyrenaeën en de Alpen, door Ligurië
en Italië (APOLLOD. 2, 5, 10.). Toen hij hier in
het land der Aborigines bij de stad van Evander,
Palantium, wat rust nam, ontstal hem de vrees
reus C a c u s een deel zijner kudde en trok-lijke
de dieren ruggelings ntar zijn hol, opdat hunne
voetstappen hun verblijf niet zouden verraden.
Hercules ontdekte den roover door het loeijen
der dieren en versloeg hem na een hevigen worstel
Daarop offerde hij aan Pater inventor-strijd.
(Jupiter); doch Evander, die met de herders van
dat oord getuige van het gebeurde geweest was,
rigtte een altaar (Ara maxima) op en offerde
aan Hercules, dewijl hij het land van den gedrogtlijken roover bevrijd had. De familiën der Potitii
en Pinarii waren de verzorgers der ingestelde
Herculesdienst (LIV. 1, 7. vzRa. AEN. 8, 185 en v.
OVID. FAST 1, 543 en v.). In dezen veren togt
worden nog meer andere 7rß pe pya ingelascht,
de strijd met A n t a e u s (z. a.), met E r y x (z.
a.), met Alcyoneus (z. a.). 11) De gouden appels der Hesperiden, die Hera eens
bij haar huwelijk van Gaea ten geschenke had
ontvangen, werden in het verre Westen door de
Hesperiden (z. Atlas) en den draak Ladon bewaakt. H. moest er drie van naar Mycenae brengen. Daar hij de plaats niet wist waar zij zich
bevonden, moest hij lang rond dwalen; eindelijk
bereikt hij Atlas. Deze haalt drie van de appels,
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terwijl H. intusschen voor hem den hemel draagt.
Bij zijne terugkomst had Atlas geen lust den henlel weer op zich te nemen; hij wilde zelf de appels aan Eurystheus brengen. Doch Hercules verzocht hem om nog slechts een oogenblik den last
op zich te nemen, opdat hij zich een kussen op het
hoofd kon leggen. Atlas liet zich verschalken, en
Hercules ging met de appels weg, die Eurystheus
hem liet en hij aan Athene ten geschenke gaf.
Deze bragt ze echter op hunne vorige plaats terug (APOLLOD. 2, 5, 11.). 12) Roof van d en
Cerberus uit de onderwereld, dit was het moeilijkste werk van allen, en daarom wordt het gewoon
voor het laatste gehouden. Hercules daalde bij-lijk
Taenarum naar beneden en kreeg van Hades verlof, om den hond naar boven te brengen, zoo hij
hem zonder wapens kon bedwingen. Hercules
kneep hem den strot digt en sleepte hem in ketens
tot voor Eurystheus, waarna hij het monster naar
de onderwereld terug bragt (APOLLOD. 2, 5, 12.
verg. }WM. 8, 362. OD. 11, 623.). - d) De tijd
n a d e dienstbaarheid. Na het volbrengen
der 12 werken is H. uit de dienstbaarheid ontslagen. Hij begeeft zich naar Thebe, geeft zijne
vorige gemalin Megara aan Iolaus ten huwelijk
en trekt daarop naar Oechalia (in Thessalië, vol
latere sage naar Euboea of Messenië), om-gens
van koning Eurytus zijne dochter I o l e ten
huwelijk te vragen. Eurytus weigert zijne dochter, en daar hem juist door Autolycus zijne runderen ontstolen waren, hield hij Hercules voor den
dief. Om hem te regtvaardigen, gaat I p h i t u s,
zoon van Eurytus, met hem op weg om de runderen te zoeken; te Tiryns echter stort Hercules
in een aanval van razernij zijn jongen vriend van
den muur, waarbij deze omkwam (APOLLOD. 2, 6,
1, 2. verg. ROM. OD. 21, 22 en v.). Tot straf
moest nu H. op bevel van het delphisch orakel
3 jaren voor loon dienen bij Omphale, dochter
van Iardanus, weduwe van Tmolus, koningin in
Lydië. Bij deze vrouw geheel verwijfd geworden,
spon hij in vrouwenkleederen wol, terwijl de koningin de knods en de leeuwenhuid droeg. Evenwel verrigtte hij ook nog in dezen tijd manlijke
daden; hij klonk destijds ook bij Ephesus de
C e r c o p e n, doortrapte, nijdige kweldwergen, in
banden, doch door hunne snakerijen verlustigd,
liet hij ze weer loopen (APOLLOD. 2, 6, 3.). Na
het einde van zijn verblijf bij Omphale, voer hij
met 18 schepen naar Ilium, om zich op Laomedon te wreken. De stad werd ingenomen, en
Laomedon met zijne zonen, uitgezonderd Pod arc e s, neergeschoten. Telamon, die het eerst den
muur beklom, verkreeg Hesione, als overwinningsprijs; deze kocht met haren sluijer haar broeder
P o d a r c e s los, weshalve hij Priamus (de los
genoemd werd. Daarop stevende H.-gekocht)
naar Griekenland terug en ondernam den togt
tegen Augias en vervolgens tegen Pylos. Hier
roeide hij het geslacht van Neleus uit met nitzondering van Nestor, en wondde Hades, die de
Pyliërs ondersteunde (APOLLOD. 2, 7, 2, 3. verg.
HOM. IL. 20, 145. 5, 638. 14, 249. 15, 18. 11,

689. 5, 359.). Kort daarop verkreeg H. Deianira,
de dochter van den aetolischen koning Oeneus
(z. A c h e l o u s) en na een lang oponthoud te
Calydon, voerde hij haar als vrouw naar Trachis,
waar hij bij zijn vriend Ceyx gastvriendschap genoot.
Op weg doodde hij bij de rivier Evenus den
Centaur Nessus, die aan Deianira geweld wilde
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plegen, en in de nabijheid van Trachis nog van Hercules kwam waarschijnlijk door de PhoeCycnus, zoon van Ares. In dezen strijd helpen niciërs naar Sicilië, Corsica, Sardinië, Malta, Gades
hem Iolaus en Athene, terwijl Cycnus door Ares in Spanje. Want ook dat volk had, even als de
wordt bijgestaan. Ares zelf wordt door H. ge- Aegyptenaren, Perzen, Lydiërs, dergelijke heroën,
wond (nESiOD. SCUT. HERO.). Uit Trachis on- die men met der tijd met den griekschen Hercules
dersteunt Hercules Aegimius (z. a .) (APOL•LOD. 2, vereenzelvigde. Ook bij de Galliërs en Germanen
7, 7.). -- e) Laatste lotgevallen en ver trof men insgelijks een Hercules aan (TAC. GERM .
i n g. Uit Trachis onderneemt H. een togt-god 2.). — Bijnamen droeg Hercules in menigte;
om zich op Eurytus te wreken : hij verovert onder anderen : dXs íxaxoS kwaadafweerder, µukaOechalia, doodt Eurytus en diens zonen en voert Tpos, croxTovoc, xopvo7tf wv, vliegen-, wormen-, sprinkTole met zich mede. Op zijne terugkomst naar hanenverdrijver, tpáµaxoc, voorvechter, xaXAfvcxo;,
Trachis zendt Deianira hem, in den waan daar roemrijke overwinnaar, victor, pacifer, claviger,
zijne liefde tot haar te boeijen, een in het-dor knodsdrager, laborifer, moeite verdragend, custos,
bloed van Nessus als in een liefdedrank gedoop- beschermer in den strijd, itaXafµwv, worstelaar, en
t -„ veelpcXo oT
ten mantel, maar zoodra dit kleed om zijn lig als zoodanig r16í payo;,
geworden, dringt het voor een-chamwrs eter en drinker (vooral in het blijspel en de satyrliefdedrank gehouden vergift den held in de ade drama's op Sicilië en te Athene), dXup.ccoc, dpx ,¡ Trc,
veroorzaakt hein helsche pijnen, zoodat-ren, stamvader, pouayrv, muzengeleider, p%' rcc, voor
soninialis),-zegr(doblstneiapg,
hij als door waanzin bevangen, Lichas, die hem
het kleed gebragt had, in zee slingert. Op de 'I6aïo, idaeïsche Dactylus. -- H e i 1 i g waren hem de
tijding van het door haar onwillekeurig ver zilveren populier, de olijfboom, de klimop, de warme
ongeluk maakt Deianira een einde-orzakte bronnen. -- De kunst heeft vele voorstellingen
aan haar leven. Hercules laat zich naar Tra- van hem, als kind, jongeling en man. Als man
chis brengen, en na aan zijnen zoon Hyllus stelt de oudste kunst hem in een gewone wapen
voor; meestal echter verschijnt hij met de-rusting
bevolen te hebben om Iole te huwen, beklimt hij
den Oeta, rigt een brandstapel op, dien hij be- knods, den boog en de leeuwenhuid, voorgestijgt en door den voorbijkomenden Po e as of door steld als een volmaakt kampvechter, met sterke
diens zoon Phi 1 o c t e t e s in brand laat steken. leden en spieren, een korten ineengedrongen
Voor het bewijzen van deze dienst geeft hij hem nek, breede borst, betreklijk klein hoofd en.
zijne pijlen. Onder 't knetteren der vlam, schieten oogen, zwaar, kort haar, sterk vooruitspringend
bliksemstralen neder, en Hercules stijgt onder ondervoorhoofd, een ernstig gelaat. Het beroemd
bestaande standbeeld is de farnesische-stenog
het rollen van den donder ten hemel. Zoo verhief vader Zeus hem onder de onsterflijken. Hercules, in rustende houding. De H e r a c t i
nakomelingen van Hercules, zijn-den,`HpaxXsi^c
En nu met Hera verzoend, die hem in zijn leven
vervolgd had, leeft hij gehuwd met Hebe, de zeer talrijk. Vooral droeg de stam van Hyllus
eeuwige jeugd op den Olympus. Hebe werd bij dezen naam, die met de Doriërs naar den Pelohem moeder van Alexiares en Anicetus. ponnesus trok, om de vroeger door hun stamvaHomerus zwijgt geheel van de wijze, waarop der onderworpen landen, zoo als Argos, LaceHercules gestorven is, hij zegt slechts dat ook daemon, het messenische Pylos, weder te veroveren.
hein, den geweldigen zoon van Zeus, het stervens- Spoedig na den dood van Hercules, werden zijne
lot verbeidde (nL. 18, 117.). Ook weet hij nog zonen, wier oudste Hyllus was, door Eurystheus
niets van de vergoding van Hercules; volgens de vervolgd; uit Trachis of van Argos en IVlycenae,
bij hem heerschende voorstelling kan H. slechts waar Hercules het laatst zou geheerscht hebben,
als schim in de onderwereld vertoeven. De plaats namen zij de vlugt naar Athene, hulp zoekende
(oD. 11, 601 en v.) waar zijn beeldtenis met ge- bij Theseus. Eurystheus vervolgt hen en komt
spannen boog en vreeslijk wapen in de onderwe- met een legermagt opdagen, doch wordt bij de
reld rondwaart, terwijl hij z e if op den Olympus scironische rotsen door de theners en Heracliden
leeft, is in strijd met onze beweering; doch deze geslagen; hij zelf sneuvelt door de vuist van
geheele plaats is van lateren oorsprong, en met Hyllus of lolaus. Daarop vielen de Heracliden in
name zijn vs. 602 en 603 eerst door Onomacritus den Peloponnesus, doch werden door een pest
ingeschoven. -- f.) V e r e e r i n g. Hercules werd verdreven en trokken over Athene naar Thessalië,
terstond na zijne verdwijning van de aarde vol- waar Aegimius (z. a.) aan Hyllus het derde geens de sage door zijne vrienden op den brand- deelte van zijn land afstond. Na drie jaren, toen
stapel met een offer als heros vereerd, waarin zij Hyllus te Delphi de godspraak ontvangen had,
weldra door de naburen en allengs door de gezamen- dat de Heracliden de derde vrucht zouden aflijke Hellenen nagevolgd werden. Als aan een wachten en over de waterengte in den Pelopongod offerde hem het eerst de Athener Diamus, nesus dringen, trok hij weder met een schaar Dozoon van Colyttus, en later al de Grieken, zoo- riërs over den Isthmus naar den Peloponnesus,
dat hem op verschillende plaatsen te gelijk heroën - om Atreus het rijk van Eurystheus te ontnemen,
en godenoffers gebragt werden. Ook vierde men doch hij sneuvelde (10 jaren voor den trojaanschen
ter zijner eere kampspelen. Zijne feesten heeten oorlog) op de grenzen van Corinthe en Megara
`HpdxXeta ; zoodanige had men te Sicyon, te in een tweegevecht met E e h e m u s, koning van
Thebe, Lindus, op Cos en op m. p. Te Athene Arcadië, zoon van Aëropus, die voor Atreus den
vierde men ter zijner eero onder scherts en grap- oorlog voerde. De Heracliden hadden beloofd
pen de ¿ 6 na. In Italië had Hercules een uit dat zij, zoo Hyllus sneuvelde, hunnen aanval op
eerdienst, vooral ook te Rome had hij-gebrid den Peloponnesus in geen 50 of 100 jaren zouden
vele tempels en heiligdommen. Naar het schijnt, hervatten, en trokken daarom af. De zoon van
werd in Italië de grieksche Hercules door den in- Hyllus, C l e o d a e u s, en later diens zoon A r i s t ovloed van Groot-Griekenland met een ouden soort- m a c h u s, hernieuwden den inval, ten tijde dat
gelijken italischen heros . verbonden. De dienst T i s a m e n u s, zoon van Orestes, in den Pelopon-
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nesus heerschte, doch kwamen insgelijks om. erchynn „ hoog, verheven." Oorspronklijk verstonEindelijk werd aan de zonen van A r i s t o m a- den de ouden daaronder het geheele aaneengechus: Temenus, Cresphontes en Aristo- schakelde (60 dagreizen lang, 9 dagreizen breed)
d e m u s, de vroegere orakelspreuk aldus verklaard, woudgebergte van midden -Duitschland van den

dat door de derde vrucht het derde geslacht, en ^ Rijn tot aan de Carpathen en de grenzen van

door de waterengte de zee ter regterzijde van den
Isthmus bedoeld werd. De eerste onderneming
mislukte ten gevolge eerier aan een ziener gepleegde
misdaad en Aristodemus werd door den bliksem gedood. Nu kozen zij zich, op raad van het orakel om
een drieoogige aan het hoofd te stellen, den koning der Aetoliërs O x y 1 u s tot leidsman, die een
een muildier gezeten hen aanvoerde,-ogip
staken bij Naupactus de zee over ; overwonnen en
doodden Tisamenus en verdeelden het veroverde
land onder elkander; Temenus verkreeg Argos,
Cresphontes Messenië, de zonen van Aristodemus,
Procles en Eurysthenes, Lacedaemon. —
Sedert dien tijd worden de Heracliden-togten eerst
geschiedkundig. De broeders en hunne nakomelingen regeren van nu af over de voornaamste
landen van den Peloponnesus : Argolis, Messenië
en Laconië, een andere Heraclide, Aletes, verkreeg
Corinthe. In dit verhaal openbaart zich het streven, om de verovering van den Peloponnesus te
doen voorkomen als Bene weder in bezitneming van
een land, waarop de Heracliden regtmatige aan
hadden, waarbij men dan gebruik maakte-sprak
van de voornaamste dorische phyle, die der Hylleërs
(`1'AX t of `rxxot), welke in verband gebragt werd
met den reeds tot de overlevering behooreuden of
als mythischen. vertegenwoordiger dezer phyle ver
-zoneHylus.ILaciëhrenBld
tot in 221 v. C., in de overige landen verdwijnen
zij veel vroeger. --De m a c e d o n i s c h e koningen, die dikwijls hunne afkomst van Temenus
afleidden en zich Heracliden noemden (HDT. 8,
137.), deden dit zeker om zieh daardoor tot het
helleensche volk te doen rekenen in tegenstelling
van de barbaren. — De ly d i s c h e dynastie der
Heracliden, die hare afkomst van Hercules en Bene
slavin van Jardanus afleidde en 505 jaren voor
de Mermnaden over Lydië heerschte (HDP. 1, 7.),
stond oorspronklijk in verbinding met den assyrisehen heros Sandon, die door de Grieken Hercules
genoemd werd, en deze overlevering zinspeelt op
Bene uitbreiding der assyrische magt over Lydië. —
Ook naar Italië werd de mythus van Hercules
overgebragt, en daar werd hij met inheemsche goden, met den sabijnschen Sancus en a. vereenzelvigd;
en zoo leidden ook eenige romeinsche geslachten,
de Potitii en Pinarii, alsmede de Fabii hunne afkomst van Hercules af.
Hercules, z. B a r s i n e.
Herculeum fretum, cri `Hp«xXnco; Tcop8L
p6;, ó xcetx Ta; aTrj a,as 7t6po-, zeeëngte tusschen
Mauritanië in Africa en Hispanië in Europa; de
Z u i 1 e n van H. worden gevormd in Africa door
den A b y 1 a berg ('Aß Xri), t. Almina bij Ceuta, in
Europa door C alp e, t. Gibraltar.
Hereulls promontorium, tó `Hpdx?,F-tov
1) voorgebergte in Bruttium, de zuidelijke punt
van geheel Italië, t. kaap Spartivento. — 2) Voor
-gebrtvanBië,.HldPontihe
kanaal van Bristol.
Hereúllis silva, een aan Hercules gewijd
bosch in Duitschland (TAC. ANN. 2, 12.), ten O.
van de Weser, waarschijnlijk het Suntelgebergte.
Hercynia silva, `Epxuvfa i krt , `Epx.
gebergte in Germanië, naar het celtische woord

Dacië (CAES. R. G. 6, 24. TAC. ANN. 2, 45. GERM.
28, 30. MELA . 3, 3.), later begreep men (b. v.

Ptolemaeus) daaronder alleen het hooggebergte
dat de Sudeten met de Carpathen verbond, terwijl
de andere gedeelten andere namen dragen. Z.
daarover Germania.
i!erdonia, `Epaov(a, stad in Apulië, ten N.
van Asculuin, werd door Hannibal verwoest, die de
bewoners naar Metapontum verplaatste (LIV. 25,
21. 2 7, 1.). De plaats bestond echter nog in lateren tijd.

Herdouiurs, 1) Turnus Herdonius uit
Aricia (LIV . 1, 50.), ruide de latijnsche aanvoerders tegen Tarquinius Superbus op en werd deswege op diens bevel ter dood gebragt. 2) App i u s H e r d o n i u s, een Sabijn, overrompelde in
460 v. C. met een bende romeinsche cliënten en
bannelingen het capitool en maakte zich er meester van, doch werd door de Romeinen en tusculaansche hulptroepen onder zijn persoonlijken vijand
L. Mamilius overwonnen, gevangen genomen en

gedood (Liv. 3, 15-19.).
Hereditas. De nalatenschap volgens de
vormen van het oude strenge burgerlijk regt heette
hereditas, in tegenstelling van het nieuwere minder strenge praetorische erfregt, z. b o n o r u in
p o s s e s s i o. In het testament konden een of meer
personen tot erfgenamen benoemd zijn (heredis
institutio), echter gingen alle mede - erfgenamen
voor hoofderfgenamen door en ontvingen ingevolge

het testament evenmatige deelen van de geheele
nalatenschap. As heette de eenheid van den geheelen boedel, en de 12 unciae (twaalfde deelen)
waren er onderdeelen van. De universele erfgenaam heette daarom heres ex asse; de coheredes
werden genaamd naar hunne erfdeelen : heres ex
triente, d. i. erfgenaam van het derde gedeelte, ex
parte dimidia, ex deunce d. i. erfgenaam van 11/1 2
deelen, ex uncia van 1/ 2 deel. Deze verdeelingen konden door legaten gemaklijk vermeden
worden, doch het werd voor Bene eer gehouden
tot erfgenaam benoemd te zijn. De erfgenamen
moesten commercium hebben (z. a.), daarom kon een
peregrinus geen erfgenaam zijn. Deze kon slechts
fideicommissen verkrijgen (z. a.). Ook de vrouwen
waren uitgesloten (z. le x V o co n i a), en slechts
personen in regtskundigen zin waren tot fideicommissen geregtigd, totdat zij onder de keizers ook
legaten mogten ontvangen. De erfenis moest door
de erfgenamen aanvaard worden, waartoe de sui
(d. z. kinderen en de vrouw in mane) en necessarii
heredes (slaven) geene bijzondere formaliteiten
behoefden aan te wenden. De overige erfgenamen
moesten hunne gezindheid daartoe (adire hereditatern) te kennen geven, hetgeen geschiedde door
de cretio (door Bene uitdruklijke verklaring) of
stilzwijgend door pro herede gestio. Met het aanvaarden nam de erfgenaam niet alleen het vermogen van den erflater over, maar ook de schulden
en de sacra ten laste van den boedel, weshalve
eene sine sacris hereditas voor een groot geluk
werd gehouden. — Hereditas legitima is de
wettige erfopvolging zonder testament, die van pas

kwam als er geen testament was nagelaten. In
dit geval erfden eerst de personen die in de magt
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van den erflater stonden (vrouw in manu en kinderen), die gezamenlijk sui heetten. Bij gebreke
van sui erfden de agnaten en, zoo die ook niet
aanwezig waren, de gentilen. Onder de keizers
werden de agnaten ten gunste van de cognaten
steeds meer verdrongen. Van den zonder testament gestorven libertus erfden insgelijks de sui
en bij gebreke van dezen, de patroness of diens
kinderen en daarna de gentilen van den patronus.
Herennia geno, van samnitischen oorsprong. 1) C. Pontius Herennius, de over-

winnaar van Caudium, 321 V. C. (LIV . 9, 1. cie.
DE SEN. 12.). — 2) C. Herennius, drieman bij
een akkerverdeeling, 218 V. C. (Liv . 21, 25.). —3)
Herennius B as s u s, senator te Nola, weigerde
de overgave der stad aan Hannibal, 215 (LIV.
23, 43.). -- 4) M. Octavius Herennius, dreef
groote handelsondernemingen en werd eens door
zeeroovers overvallen, doch verdedigde zich met !,
moed tegen hen. — 5) M. Herennius, consul
in 93 v. C., een middelmatig redenaar. -- 6) T.
H e r e n n i u s, een voornaam koopman, op bevel
van Verres in Syracuse ter dood gebragt (cie.
VEER . 5, 59, 155.). — 7) C. Herennius, weigerde om als getuige tegen C. Manns op te treden,
daar diens familie Bene cliente der zijne was (FLUT.
MAR. 5.). -- 8) C. H err e n n i u s, in 't jaar 80
V. C. volkstribuun. -- 9) C. H e r e n n i u s, legaat
van Sertorius, sneuvelde in een ongelukkigen slag
tegen Pompejus in 75 v. C. -- 10) C. Here nn i u s, was in 60 v. C. volkstribuun en ondersteun-

de Clodius (cie. AD ATT. 1, 18.). — 11) C. H e-

r e n n ï u s, leefde ten tijde van Cicero ; aan hem
is het werk ad Herennium opgedragen. —
12) H e r e u n i u s Gallus, tooneelspeler, werd
door Cornelius Balbus te Gades in den ridderstand
verheven (cie. AD FAM. 10, 32.). --- Onder verscheiden personen van dezen naam uit den tijd
der keizers zijn het meest bekend : 13) Herennius M ac er beleedigde Caligula en haalde zich
daardoor diens ongenade op den hals. -- 14)
Herennius Gallus, sneuvelde als legaat in den
oorlog tegen Claudius Civilis (TAC HIST. 4, 70,
77.). --- 15) Herennius Senecio, een Hispaniër, schreef een vrijmoedige levensbeschrijving
van Helvidius Priscus, waarom Domitianus hem
liet ter dood brengen (TAC AGR. 2, 45 . PLIN. EP.
.

.

4, 11. 7, 33.). -- 16) Herennius Modestinus,

de laatste der oudere romeinsche school van regtsgeleerden, leeraar van keizer Maximinus Thrax
en leerling van den beroemden Ulpianus, leefde
in de 1. helft der 3. eeuw. Van zijne talrijke
schriften, waarvan wij geen meer bezitten, zijn
verscheiden uittreksels in de pandecten opgenomen.
Herillus, "EptXXoc, stoïsch wijsgeer uit Carthago, leerling van Zeno, bloeide omstreeks 260
v. C. ; stelde het hoogste goed (TiXoc) in kennis
en wetenschap (^caTr^N.r^), doch nam voor den
grooten hoop, die niet naar wijsheid streeft, nog
een ander goed (ú;totEX(s) aan (tic . FIN . 4, 14,
15. 5, 25.).

Herilus, z. Feronia.
Herniae, pµa(, heetten hoofden, die in een
vierkant voetstuk of zuil uitliepen, welligt het
eerst te Athene, bij voorkeur in de straten en
voor de huizen in gebruik, hun naam ontleenden
ze daaraan, dat de Pelasgen Hermes zonder han (l en en voeten afbeelden; ook van andere godheden komen zij voor en zijn vaak met opschriften voorzien. Zij duiden zeker de eerste begin-

celen der beeldhouwkunst aan en kwamen an
Griekenland naar Italië, waar zij inzonderheid tot
grensscheidingen (Termini, Statuae viales) schijnen
gebruikt te zijn; verg. H er m e s.

Hermaeum promontorium, Epl.ada
axpa, 1) voorgebergte op de Z. kust van het
eiland Creta, de zuidelijke punt der witte bergen
(Leute), t. Ponta Trivida. -- 2) Voorgebergte in
Zeugitana (bij de Romeinen Mercurii prom., LIV.
29, 27.), de noordoostelijkste punt der golf van
Carthago, t. kaap Bon. -- 3) Voorgebergte ten
0. van Paraetonium, aan den kleinen Catabathmus op de libysche kust. -- 4) Voorgebergte en
landstreek aan den thracischen Bosporus (zijde van
Europa), waar Darius een brug sloeg. — 5) Voor
(AESCH. AGAM . 283. soma.-gebrtopLmns
PHIL . 1459.). -- 6) `Epµalo Xópo;, heuvel op
Ithaca (HOM . OD. 16, 471.).
Hermagoras, `Epµagópac, uit Lemnos, gaf
onderwijs te Rome, schreef verscheiden boeken
over rhetorica en stierf in hoogen ouderdom onder
Augustus. Zijne schriften handelden inzonderheid
over de inventio, waren scherpzinnig en spitsvondig, doch tevens droog en onbehaaglijk, evenwel
voor eerstbeginnenden als handleiding niet ongeschikt (cie. BRUT. 76, 78. QUINCT. 3, 11, 22.).
Bij de latere Romeinen, toen de leer der kunst
in dorre compendiën was zaamgeflanst, had hij
groot gezag, zoodat er zelfs een afzonderlijke
school Hermagor e i ontstond (QUINCT. 3, 1, 16. 5,
4. 7, 4, 4.).

Uermaphroditus, EPµacpp6&rroc, meer
een spel der verbeelding van de kunst dan een
zinnebeeld der natuur, waarschijnlijk uit het oostersche dualismus ontsproten; in de mythologie,
zoon van Hermes en Aphrodite, door nymphen
op den Ida opgevoed, als knaap naar Carië gekomen, waar de nymph der bron Salmacis, waarin hij zich baadde, hem te vergeefs om wederliefde smeekte. Op hare tot de goden gerigte
bede om eeuwig met hem vereenigd te worden,
werden hunne ligchamen zoo verbonden, dat daaruit een tweeslachtig wezen, half man en half
vrouw, ontstond; verg. OVID MET . 4, 285 en v.
Hermarchus, "Ep J.npXos, uit Mitylene, van
lage afkomst, de trouwe leerling en aanhanger
van Epicurus, die hem in zijn testament tot erf
opvolger in zijne school benoemde.-genamto
Zijne schriften waarvan Diogenes Laertius ons de
titels bewaard heeft en die ze x XXcaTa noemt, zijn
geheel verloren.
Hermeas, `Epµelac, z. An i s t o t el e s, 2. kol. 6.
Hermes, `Epµ jQ, Me r c u r i u s, zoon van Zeus
en Maia, dochter van Atlas (HESIOD . THEOG . 938.),
geboren op den arcadischen berg Cyllene, vandaar
KuXXrjvcos. Pas geboren, kruipt hij uit zijne
windsels verlaat de grot zijner moeder en steelt
50 runderen van de kudden der goden, welke
Apollo in Pierië weidde; hij weet ze zoo behendig weg te voeren en in een hol in Pylus te
verbergen, dat men er geen spoor van ontdekken
kon, en begeeft zich daarop weer in zijne windsels.
Doch Apollo ontdekt den dief door zijne waarzeg gingskunst en brengt hem, daar hij den diefstal
ontkent, op den Olympus voor Zeus, die hem beveelt de runderen terug te geven. Toen echter
Apollo Hermes de lier hoorde bespelen, die hij
uit de schaal van een schildpad gemaakt had,
schenkt hij hem voor dat werktuig de runderen, die
nu Hermes voortaan weidt, ook geeft hij hem den
.

Hermesianax--Herminius.
gouden, drietakkigen staf van het geluk en den
rijkdom en raadt hem om naar de T h r i ë n, drie
gevleugelde meisjes op den Parnassus, te gaan en
van haar de lagere voorzeggingskunst te leeren,
terwijl hij voor zich zelven de hoogere kunst behoudt. Doch Zeus maakt hem tot den heraut der
goden, die tevens de bediening ontvangt om de
schimmen naar den Hades te voeren (HOM. HYMN .
IN MERO .). Deze hymnus doet vooral uitkomen,
hoe Hermes, de arcadische herdersgod, door zijn
list en slimheid tot zijne waardigheid en hoogen
rang onder de olympische goden geraakte, en
hoe hij zich met Apollo, met wien hij oorspronklijk vele eigenschappen gemeen had, over den
kring hunner wederzijdsche werkzaamheden verstaan heeft. Slimheid, gevatheid en geveinsdheid
zijn de grondtrekken in het wezen van Hermes.
Om deze eigenschappen is hij ook van Homerus
af de heraut der goden, de volbrenger van
den wil van Zeus, de uitvoerende bode, die door
zijne behendigheid en geslepenheid alles tot een
goed einde voert (&cáxTopoc van Myw). Nergens
is hij, zoo als Iris, een eenvoudige boodschapper.
Door zijne fijne list bevrijdt hij Ares uit de boeijen der Aloaden, beschermt Ulysses tegen de streken van Circe (HOM. OD. 10, 277.), geleidt Priamus in de tent van Achilles, doodt Argus die
Io bewaakt (vandaar 'Apyncp0v Lrls). Als bode
van Zeus is hij ook de leider der droomen,
die Zeus zendt, en s la a p v e r w e k k e r, die
niet zijn staf de oogen der menschen sluit en ze
weer ten leven opwekt. Daarom plengde men
hem voor dat men ging slapen. Ook de overige
eigenschappen van Hermes, waardoor hij zich
vooral openbaart als de helpende, geluk en
welvaart aanbrengende god, zijn een uitvloeisel
van deze ééne hoofdeigenschap, namelijk zijne geslepenheid en bedrieglijke list. Hij is de god van
vele uitvindingen, van de lier en de syrinx,
der letters en getallen, der godsdienst, der olijventeelt enz.; de god der gymnastiek (vaywvcos),
de god der welbespraaktheid (X6Tco;, facundus) en van het gezellig verkeer, dat door
list en bedrog, zelfs door diefstal en meineed tot
welvaart voert, zoo dit maar met een zekere
schranderheid en smaak geschiedt. Verder is hij
de god der wegen, die den wandelaar geleidt
(ri7sµ6vco;) en zelfs het toevallige geluk eener
v o n s t (lpµacov) schenkt ; hij voert de dooden naar
de onderwereld (c^uxonoµ7ró;, zielenleider). Hij
beschermt en vermeerdert de kudden, hij is de
god der kudden en weiden. Deze weldadige
god verdiende dus met regt de bijnamen &p oóvcos,
áx&h71Ta, 8WTrjp iawv. Reeds in den voorhomerisehen, pelasgischen tijd was hij een winst- en
zegenaanbrengende godheid van een uitgebreide
werkzaamheid, een regelende en ordenende godheid,
een middelaar tusschen het leven der natuur en der
menschen, wiens magt groot was in hemel en op
aarde. Sedert hij zich echter in den geregelden
godenstaat op den Olympus onder Zeus stellen en
naast de overige olympische goden zijne plaats
innemen moest, verloor hij veel van zijne vroegere
magt en moest zich laten welgevallen om de betrekking van een dienaar te bekleeden aan den
oppersten regeerder en bestuurder der wereld
ondergeschikt; maar ook in deze afhanklijkheid j
heeft hij nog steeds een uitgebreiden werkkring. -1)e oudste zetel van zijne eerdienst was het pelas
doch reeds zeer vroeg werd hij-gischeAradë,
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in geheel Griekenland vereerd. Zijne beeldtenissen en altaren stonden op de openbare straten
en wegen, op pleinen en bij den ingang der worstelperken. Deze beelden waren meestal eenvoudige zuilen met een Hermeshoofd, de zoogenaamde
Hermen of Hermeszuilen (`Epµad, z. a.), ontstaan uit
de gewoonte, om voor den ordenenden god CEpµi ,
van etpw, zamenvoegen, ipµa) op de wegen steenhoopen als zinnebeelden van het te zamengevoegde,
op een te stapelen, en hierop dan een hoofd te net ten. Men bragt hem op den 4. dag der maand
offers, bestaande in wierook, honig, drooge vijgen,
koeken, verder zwijnen, lammeren, bokjes, rammen, de tongen der offerdieren. De kunst stelde
hem voor als een sterken, rijzigen jongeling, met
kalme trekken, waaruit een fijn verstand en vriend
welwillendheid spraken, met vleugels aan de-lijke
hielen (alipes) en een platten reishoed met Bree
waaraan men later ook vleu--denra(tizco),
gels toevoegde. In de hand draagt hij den gouden tooverstaf (rput rr^kos (áß8o;) van het geluk
en den voorspoed, met drie takken waarvan de beide
bovenste tot een knoop zijn vereenigd. Reeds
vroeg hield men dezen staf voor een herauten staf. In lateren tijd gaf men hem ook een geldbeurs in de hand. -- De M e r c u r i u s der Romeinen was oorspronklijk een god van den han
winst, wiens naam met merx, mercari-deln
zamenhangt. Wegens deze eigenschap werd hij
met Hermes vereenzelvigd en verkreeg ook allengs
de overige eigenschappen van den griekschen god.
Vooral werd hij door de kooplieden vereerd.
Deze vierden ter zijner eere op den 15. Mei een
feest, waarop zij wierook offerden. Op dezen dag
werd in 't jaar 595 v. C., in de nabijheid van den
circus maximus, zijn eerste tempel ingewijd, en
tevens het gild van kooplieden (mercuriales) ingesteld (LIV. 2, 21, 27.). Ook stond voor de capeensche poort een altaar van den god bij
het zoogenaamde water van Mercurius, waar de
kooplieden offerden en hunne waren met water
besprenkelden, om ze tegen verderfiijken invloed
te beveiligen (OVID. FAST . 5, 673.).
Hermesianax, `EPµrlacáva^, uit Colophon,
elegisch dichter ten tijde van Alexander den G.
Van zijn uit 3 boeken bestaand gedicht AsóvTtov, dat
aldus geheeten naar zijne minnares tot de erotische elegie behoorde, zijn nog ongeveer 100 verzen over. Dit brokstuk, dat zoowel wat taal als
zaken betreft vele moeilijkheden oplevert, ver
los zamenhangende wijze, in den vorm-haltop
van Hesiodus, liefdesavonturen van dichters en
wijsgeeren, die weinig aanspraak op historische
waarheid mogen maken. Even als de latere
alexandrijnsche dichters, verwerkt hij een grooten
voorraad van geleerde onderwerpen uit mythologisch
en historisch gebied en toont cene zekere gemak
vaardigheid in poëtische vinding en be--lijkhedn
handeling.
Hermiuius. Uit deze familie wordt het
eerst genoemd 1) T. H e r m i n i u s (LIV. 2, 10.),
die aan Horatius Cooles bij de verdediging van
den Tiberbrug in het eerst hulp bood en ook later in den oorlog tegen Porsena roem inoogstte.
In 't jaar 506 v. C. werd hij consul; tien jaren
later streed hij met heldenmoed tegen de Latijnen
in den slag aan het meer Regillus en doodde den
vijandlijken veldheer Mamilius, doch sneuvelde
ten laatste zelf (LIV. 2, 20.). 2) Lar H e r m inius, consul in 't jaar 448 (LIV . 3, 65.). De
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voornaain van den laatste doet behalve meer andere de Segestanen geroepen, voor de tweede maal waaanwijzingen vermoeden, dat deze familie uit Etru- ren overgekomen en reeds bij Rhegium gelegerd
waren, spoorde hij de Syracusers te vergeefs tot
rië stamde. S
Herminius mona, To `Ep tov 'po;, t. het nemen van verdedigingsmaatregelen aan, de
Sierra de la Estrella, gebergte van Lusitanië, be- demagoog Athenagoras bestreed hem (TRUC . 6,
gint in het N. bij den Durius (I)uero) en eindigt 32.); eerst toen het gevaar werklijk daar was, vonin een Z. westelijke rigting langs den mond van den zijne raadgevingen ingang, hij werd tot veldden Tagus uitloopende HIRT. B. ALEX. 48. SUET. heer verkozen, zocht hulp te Corinthe en te Sparta
5
en bestuurde den oorlog tegen de Atheners (TRUC.
CAES. 54.).
Herminónes worden genoemd de bewoners 6, 72.). Terwijl hij in 411 met een vloot op zee
van Midden-Duitschland, de hoogduitsche volk- van huis was, bewerkte Diodes dat hij als aristostammen tot aan de grenzen van den Donau ('t zij cra t verbannen werd (THUG. 8, 85.). Eerst droeg
naar een stamheld Ermino, 't zij wegens taalver- hij zijn ballingschap gelaten, weldra echter voerde
scheidenheid dus genoemd). Daartoe behoorden de het heimwee hem naar Sicilië terug; hij verzamelCheruscen, Chatten, Hermunduren, Marcomannen, de krijgsvolk tot ondernemingen tegen de Carthagers, en nadat hij daardoor het volk op zijne zijde
Quaden (TAC. GERM. 3. MELA 3, 3.).
Hermione, Epp.cóvrl, 1) Stad in het land- had gebragt, gelukte het hem Diodes ten val te
schap Hermionis in Argolis aan den voet van den brengen in 409, zelf echter werd bij niet teruggeberg Pron en aan de gelijknamige golf (tegenover roepen; toen rukte hij met 3000 gewapenden op,
het eiland Hydrea), meest bevolkt door inwoners in dolle drift trok hij met te weinig manschappen
van dryopischen stam. Toen ten gevolge der tijds (Ie stad binnen en werd gedood (XEN . HELL . 1, 1,
aanzienlijkste grieksche steden-omstandighe 27 en v.). Zijne dochter werd de vrouw van
in verval geraakten, verhief zich H. meer en meer, Dionysius den oude, wiens vader insgelijks Hermobegunstigd door hare rustige, afgezonderde ligging, crates heette.
Hermodórus, Ep .6&opo;, 1) zoo heet de uit
en voegde zich bij het achaeïsch bondgenootschap
(roL. 2, 44.). Pausanias (2, 35.) vond H. met zijn vaderstad verdreven Ephesiër, die den tienhare tempels en merkwaardigheden nog vrij goed mannen bij het maken van de wet der XII tafelen
onderhouden, en onder anderen een tempel der de behulpzame hand zou geboden hebben, waarchthonische Demeter op den berg. — 2) Bijnaam voor de Romeinen hem uit dankbaarheid, volgens
van Demeter en Persephone in Syracuse. -- 3) Plinius (34, 5.), een standbeeld oprigtten. Latere
Eenige dochter van Menelaus en Helena; voor tijden hebben te regt de historische waarheid van
Troje werd zij door haren vader aan Neoptolemus dit verhaal in twijfel getrokken. — 2) Leerling en
ten huwelijk beloofd en na zijne terugkomst met toehoorder van Plato, die de werken zijns meesters
hein verbonden (HOM. OD. 4, 4 en v.). In de sage verspreid en op Sicilië zou verkocht hebben.
Hermogenes, Ep oT&vr^s, uit Tarsus, trad
na Homerus was zij voor den togt naar Troje
aan Orestes verloofd geweest, die van Neoptole- reeds op 15jarigen leeftijd te Rome als rhetor op
mus haar afstand vorderde en, op een weigerend onder M. Aurelius en verwekte algemeene bewonantwoord, de Delphiërs overhaalde hem te ver dering; doch in zijn 24. jaar verloor hij al zijn
zelf Hermione uit het huis van Pe--morden geestvermogens, en stierf eerst in hoogen ouderleus wegvoerde. Of: Hermione was gedurende den dom. Wij bezitten van hem vijf rhetorische schriftrojaanschen oorlog door haren grootvader Tynda- ten, onder den naam 'rdxvrl ()TATOptxul bijeengevoegd:
reus aan Orestes verloofd en uitgehuwd ; doch Ne- 1) 7tsp1 a, chew;, op zijn 18. jaar geschreven, over
optolemus, aan wien zij voor Troje beloofd was de middelen om burgerlijke geschilpunten op de
geworden, ontrooft haar aan Orestes en wordt beste wijze bij te leggen en te vereffenen; 2) 7tapl
daarom door dezen te Delphi vermoord. Zij werd súpiaswv, handleiding tot het ontwerpen van rede
stijlvormen, met-voering;3)7tspl6E1,overd
bij Orestes moeder van Tisamenus.
Hermippus, "Epµczno; 1) dichter der oude voorbeelden uit redenaars, dichters en wijsgeeren
comedie te Athene, broeder van den blijspeler gestaafd; 4) nept tsaó^Sov astvoTnTo-, over eene
Myrtilus. Suidas schrijft hem 40 stukken toe, wij doeltreffende toepassing der in het vorige geschrift
kennen er slechts 9 uit bewaarde fragmenten en gegeven aanwijzingen; 5) poyvµvúaµaTa, rhetotitels. Hun inhoud was staatkundig en inzonder- rische voorbereidende oefeningen.
Hermoläus, Ep 6Xaos, macedonisch schild
heid gerigt tegen Pericles en Aspasia. Ook zou
zijne mak -knapvAlexdrG.imt
hij parodiën en spotdichten geschreven hebben. —
eene zamenzwering maakte tegen het leven-kers
2) Volgeling van den Alexandrijn Callimachus
omstreeks 240 v. C.. gewoonlijk de Smyrnaeër of des konings. Ter dood veroordeeld onderging hij
peripateticus geheeten. Er bestond van hem een de straf der steeniging in 327 v. C. (Ann. 4, 10--14,
groot biographisch werk, Woe, waarin hij de 7 22. CURT. 8, 5-3.).
Hermon, "Epp wv, het noordelijk grensgewijzen van Griekenland, Pythagoras en latere wijs
behandelde; slechts onbeduidende fragmen--gern bergte van Palaestina aan de overzijde van den
ten zijn er nog van over. -- 3) Uit Berytus, Jordaan, ten 0. van den Libanon, t. Tjebeles
leerling van Philo, schreef, waarschijnlijk onder Sjeik.
Hermopólis, ` Epµ&i ,t6Xtc, 1) µtycíXrl, oude
Hadrianus en Trajanus, over astronomische onderstad in Midden -Aegypte, of in Thebaïs, ten W.
werpen .
Hermoera,tes, `EpN oxpc ri ,zoon van Her- van den Nijl, beroemd als begraafplaats van Ibis
mon, een vaderlandslievend en krijgskundig Syra- (HDT . 2, 67.), t. Asjnoemein; bij een in de nabijheid
cuser (TRUC . 6, 72.), verijdelde de eerste aanvallen gelegen kasteel moesten de uit Boven -Aegypte
der door de Leontiners te hulp geroepen Atheners, afkomende schepen tol betalen. — 2) + p.txpc, t.
doordien hij onder de sicilische. steden te Hela een Damanhur, aan het kanaal dat den canopischen
algemeenen vrede tot stand bragt in 't jaar 424 Nijlarm met het meer Mareotis verbindt.
Hermundürf, ` Ept.ouv6oúpot, d. i. de magtiV. C. (TRUC. 4, 58-65.). Toen de Atheners, door
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ge, groote Duren, waarnaar het land Duringen,
Thuringen, genoemd werd, een groot en magtig volk van Germanië, ten N. van de Sudeten,
ten 0. van de Chatten, ten N. 0. van de agri
Decumates, in het zuidelijkste gedeelte van het
tegenwoordige Thuringen, in Frankenland en het
Z. westelijke gedeelte van het koningrijk Saksen.
Zij behoorden in 't bijzonder tot de Sneven, waar
Romeinen (onder Caesar en Augustus) het-med
eerst bekend werden.
Ilermus, u Ep oc, rivier van Klein-Azië, ontspringt op het gebergte Dindymus in Phrygië,
stroomt met vele bogten, nu zuid- dan noordwestwaarts door de lydische vlakte (waar regts de
Hyllus en Lycus, links de Cogamus en de P ac t o l u s, t. Sarabat, bij Sardes zich er in ontlas-en) en valt ten Z. 0. van Phocaea bij de Myrméces klippen in de naar haar genoemde hermaeïsche
golf, de golf van Smyrna. De tegenw. naam is
Ghiediz Chai of Sarabat.
Herniei, `EPvcxoí, kleine sabijnsche volkstam
(van herna, d. i. rots, geheeten) ten N. van de
rivier Trerus, voegden zich in 486 v. C. (waar
steden) bij den latijnschen bond-schijnlkmet16
(LIV. 2, 41.) en worden sedert tot Latium gerekend. Na herhaalde oorlogen werden zij in 306
overwonnen, doch behielden hunne wetten en instellingen (LIV. 9, 42 en v.). Hunne hoofdstad was
Anagnia (z. a.)
z. Leander.
Hero, `H
Hero,
P wv, beroemd wis- en werktuigkundige uit Alexandrië, leerling van Ctesibius (z. a.),
bloeide omstreeks 220 v. C. Naauwkeuriger levens
worden van hem niet gevonden. Van-berigtn
zijne voor de wetenschap zeer belangrijke geschriften zijn verscheiden bewaard gebleven; verg. Mathernatica.
Heródes, `Hpt6ri;, T i b. Claud. , Atticus"
Herodes, z. Atticus 2).
Heródes, `Hpw2rly, 1) bijgen. de G r o o t e,
zoon van den Edomiet Antipater. Geboren te
Ascalon 62 v. C. kreeg hij reeds, door Caesar
begunstigd, op 16jarigen leeftijd het bestuur over
Galilaea. Herodes wist zich met behulp der Romeinen tegen zijne talrijke vijanden staande te hou
eindelijk zoover, dat hij in 't jaar-den,bragth
39 v. C. door de driemannen tot koning van Judaea verheven werd. Om zijne magt, die allen
regtgeloovigen Joden een doren in 't oog was, te
bevestigen, huwde hij Mariamne, de schoone kleindochter van den gewezen stadhouder van Judaea,
den Maccabaeër Hyrcanus. Hij versloeg Antigonus van Syrië, nam Jerusalem in dat hij met
prachtige gebouwen verfraaide en welks tempel hij
liet afbreken, om dien veel grooter en schooner
weer op te bouwen. Gedurende zijne 37jarige
regering kon hij zich slechts door de ongehoord
gruwelen en wreedheden staande houden. Het-ste
geheele geslacht der Maccabaeërs, waaronder ook
zijne vrouw Mariamne, roeide bij uit, en koelde
zelfs zijn bloeddorst aan zijne eigene zonen. In
het voorlaatste jaar zijner regering werd Jezus
Christus geboren, dat hem het wreedaardig bevel
tot den bethlehemschen kindermoord ontlokte.
Door deze onnienschlijke wreedheden worden zijne
overige verdiensten als veldheer en staatsman geheel en al overschaduwd, zoodat zelfs Augustus,
die anders niet ongunstig over hem dacht (sos.
A. .J 15, 10, 3. 16, 5, 1. ), de uitdrukking zou hebben gebruikt : me/ins est .Herodis porcuni, quam
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esse (MACRO$. SATURN. 2, 4.). Bij zijnen
dood liet hij nog drie zonen na, die over verschil
regeerden;-lend vahtjoscelnd
2) Herodes Archelaus (z. a.); 3) Herodes
An tip as, tetrarch van Galilaea en P eraea, ver
Jezus en offerde Joannes den dooper aan-volgde
de wraak zijner boosaardige gemalin Herodias op.
Ten gevolge eener aanklagt werd hij door keizer
Caligula 37 n. C. afgezet, naar Gallië en vervolgens naar Spanje verbannen, waar hij kort daarna
stierf; 4) Herodes P h i l i p p u s, als mensch en
regent verreweg de beste der broeders, werd tetrarch van Batanaea met Trachanitis en Auranitis, en stierf na eene vreedzame regering van 37
jaren. 5) Herodes Agrippa I. kleinzoon
van Herodes den G., werd te Rome opgevoed,
waar hij aan het keizerlijk hof van Tiberius ver
omging met diens zoon Drusus en zich-trouwlijk
tevens de vriendschap verwierf van de latere keizers Caligula en Claudius. In 38 n. C. maakte
de eerste hem tot tetrarch van Abilene, Batanaea,
Trachonitis en Auranitis, waarbij Claudius, dien hij
bij het aanvaarden der regering gewigtige diensten
bewees, nog Judaea en Samaria voegde, zoodat
hij nog eens geheel Palaestina onder één scepter
vereenigde. Na eenekorte regering stierf hij in
44 n. C. te Caesarea, betreurd door zijne onderdanen. — Zijn zoon 6) H e r o d e s A g r i p p a II.
ontving later slechts een klein gedeelte van Palaestina als tetrarch. Door de oproerige Joden
verdreven, ondersteunde hij de Romeinen bij de
belegering van Jeruzalem; na de verwoesting der
stad ontving hij de waardigheid van rom. praetor,
ging te Rome wonen, waar hij als de laatste van
zijn geslacht in hoogen ouderdom 100 n. C. stierf.
Met zijne beruchte zuster Berenice zou hij in
bloedschande geleefd hebben; later werd deze te
Rome de beminde van keizer Titus.
Herodiänus, `Hpw &cavó;, 1) geschiedschrijver. waarschijnlijk onder Marcus Aurelius omstreeks
170-240 n. C. Van zijne levensomstandigheden
is weinig bekend. Hij schijnt een geboren Griek
geweest te zijn, doch te Rome geleefd of ten minste langen tijd zich opgehouden te hebben. Zijne
nog bestaande geschiedenis der romeinsche keizers
behandelt de gebeurtenissen sedert het einde der
regering van M. Aurelius, beginnende met Cornmodus tot op Gordianus III., en levert een getrouw, levendig en met gloed geschetst tafereel
van dezen door groote verscheidenheid van gebeurtenissen zoo gedenkwaardigen tijd; hoewel hij
verscheiden bijzonderheden op liet inwendig staats
wij thans ongaarne hissen,-besturklij,d
voorbijgaat, en zich tevens schuldig maakt aan
tijdrekenkundige en aardrijkskundige feilen. Zijn
taal is niet vrij van latinismen, maar onbesmet
met de gezochte en gekunstelde, in een overdreven atticisme ontaarde schrijfwijze zijner tijdgenooten. Sporen eener navolging der oude classische schrijvers, vooral van Thucydides, zijn niet
moeilijk te vinden. --- Iets vroeger dan deze leefde 2) H. de taalgeleerde, met den bijnaam A e 1 i u s,
dien hij waarschijnlijk te Rome bij zijne opneming
als rom. burger verkreeg. Geboren te Alexandrië,
zoon van Apollonius Dyscolus, kwam hij waarschijnlijk onder Marcus Aurelius naar Rome. De
talrijke geschriften van Her. meest van taalkundigen inhoud, zijn in hun oorspronklijken vorm ver
gegaan, zij bestaan slechts in een tal van-loren
uittreksels van latere taalgeleerden en bevatten
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onderzoekingen, deels van orthographischen, deels
van prosodischen aard, benevens uitleggingen van
moeilijke plaatsen van oudere schrijvers, vooral
van Homerus. De bewaard gebleven fragmenten
zijn van gewigt voor de etymologie en de grammatica der grieksche taal.
f[eroddrus, Hp66wpoc, uit Heraclea Pontica, tegenwoordig is het uitgemaakt dat hij een
geschiedschrijver was die Herodotus vooraf is gegaan, omstreeks 500 V. C. (ARIST. H. A. 6, 5. 9,
12. FLUT. THEE. 26.). Hij schreef ra xaW `HpaxXka
in ten minste 17 boeken, ongetwijfeld Bene ver
voornaamste herculische sagen,-zamelingvd
en ' Aplovau rtxá. — Een gelijknamig taalgeleerde
uit den tijd van Caligula wordt in aanhalingen
van latere schrijvers vaak met hem verward.
Herodotus, `Hp68otoc. Onder allen die in
de geschiedenis der grieksche letterkunde dezen
naam dragen, is de beroemdste de bekende geschiedschrij ver, de vader der g e s c h i e d e n i s
bijgenaamd. Van zijne nadere levensomstandigheden is weinig met zekerheid bekend en veel is
gedeeltelijk met fabelen vermengd. Volgens zijn
eigen getuigenis was hij geboren te Halicarnassus,
Bene zeestad van Carië, omstreeks het jaar 484 v. C.
Hij behoorde door zijne geboorte tot een der aan
dezer stad. Zijn vader wordt-zienljkstfamë
Lyxas genoemd, zijne moeder Dryo of Rhoeo,
zijn broeder Theodorus; onder zijne bloedverwanten behoort ook de epische dichter Panyasis, die
door Lygdamis, den tyran zijner geboortestad, het
leven verloor. Over de opleiding zijner jeugd
missen wij naauwkeurige berigten. Om meer dan
eene reden is het waarschijnlijk dat hij met de
beoefening der oude dichters, met name van Homerus, begonnen, zich vervolgens met de periegeten en logographen vertrouwd heeft gemaakt.
Ook schijnt bij hem reeds vroeg de lust tot reizen ontwaakt te zijn, die door zijn verblijf in een
der bloeijendste handelsteden ligt gevoed kon worden, tenzij misschien staatkundige omstandigheden
hiertoe medewerkten. Volgens een aanwijzing bij
Suidas zou namelijk de tyran Lygdamis Herodotus genoodzaakt *hebben naar Samos uit te wijken,
en bij daar zijn werk geschreven hebben ; van
daar naar Halicarnassus teruggekeerd, zou hij tot
de verdrijving van Lygdamis meegewerkt, en later
door den nijd en de afgunst zijner medeburgers
vervolgd naar Thurii in Italië uitgeweken zijn.
Deze berigten zijn zeker verward. Stellig behooren tot den tijd van zijn jongen leeftijd de uitgebreide zee- en landreizen, die hij naar Azië en
Africa, vooral naar Aegypte ondernam, verder
naar de eilanden, kusten en zeehavens van KleinAzië en Griekenland. Zijne verhuizing van Samos
naar het vaste land, en wel het eerst naar Athene,
vanwaar hij later naar Italië trok, zal hem ook
met het binnenland van Griekenland, zoowel binnen als buiten den Peloponnesus, bekend hebben
gemaakt; ook in Zuid-Italië en Sicilië schijnt hij
rondgereisd te hebben. Hij maakt in zijn ge
vaak van deze reizen gewag en be--schiedwrk
roept zich ter bekrachtiging van zijn verhaal op
hetgeen hij op de plaats zelve gezien en gehoord
heeft, doch gewoonlijk slechts in het voorbijgaan,
zoodat de opvolging der afzonderlijke reizen en de
tijd van zijn verblijf in de verschillende streken
hieruit onmooglijk naauwkeurig te bepalen zijn.
Zij waren echter ongetwijfeld zeer uitgestrekt en
zeker gerigt naar alle oorden die maar eenig-

zins voor Hellenen toeganklijk waren. Eene
voorname plaats bekleedt daarin het wonderland
Aegypte, dat hij tot aan de uiterste grenzen in
het Zuiden doorkruist, naauwkeurig opgenomen en
getrouw geschilderd heeft. Voor het jaar 456
v. C. schijnt H. van zijne verre togten naar Griekenland, naar Samos of Athene teruggekeerd te
zijn, en zich bezig gehouden te hebben om de voor
zijn werk verzamelde bouwstoffen te bewerken tot
een geheel dat wij thans nog bezitten, al bragt hij
het toen ook nog niet in den tegenwoordigen vorm
en volledig tot stand. Zonder twijfel zijn eehter toen reeds enkele deelen van het geheel,
met name die over Azië en het Oosten, door
hem uitgewerkt en in den tegenwoordigen vorm
gebragt. Ook schijnt hij op zijne reizen door
het helleensche moederland zijn tijdlijk verblijf op
belangrijke plaatsen daartoe gebruikt te hebben,
om afzonderlijke, door hem afgewerkte gedeelten
aan een om hem verzamelden kring van toehoorders voor te lezen. Dit zou onder anderen gebeurd zijn voor de verzamelde Hellenen op de
olympische spelen; een verhaal dat, hoe opgesierd dan ook, in den grond zeer goed waar kan
wezen. Oudere schrijvers gewagen nog van andere voorlezingen, zoo als van Bene te Athene,
een andere te Corinthe en nog Bene te Thebe.
Tot een langer verblijf van H. te Athene mag
men besluiten op grond dat hij deel nam aan
een togt, die van daar uit in 't jaar 444 v. C.
naar Italië werd ondernomen, om Thurii te stichten. Verder mag men op grond van andere berigten en omstandigheden aannemen, dat hij na
zijne eerste vestiging te Thurii Athene nog eenmaal bezocht heeft. Doch wat hiervan ook zig,
zeker heeft hij zich langen tijd te Thurii opgehouden, zich daar onafgebroken met het uit- en
afwerken van zijne geschiedenis tot aan zijnen
dood toe bezig gehouden, die hem ook daar,
onzeker wanneer, wegrukte. Het geschiedwerk
van Herodotus, in 9 boeken, waarvan elk den
naam eener muze draagt, en door alexandrijn sehe critici zóó is afgedeeld, is het eerste belangrijke verschijnsel van de kunst van geschiedschrijven dat wij bezitten en kennen. De logographic is hierin tot eigenlijke geschiedenis verheven, en de eerste overgang gemaakt van Bene
bloote opteekening van mondeling overgeleverde
sagen tot een historische, met kunst bewerkte
voorstelling. Onderwerp en inhoud maken het
tot een echt nationaal kunstgewrocht. Want het
moest hoofdzaaklijk voorstellen hoe de grieksche
vrijheid uit de worsteling met perzische overmagt
zegevierend verrees en door den bijstand der goden
zigtbaar beschermd werd. Dit is het hoofddoel en
middelpunt van het met vele episoden en uitweidingen doorvlochten werk, waarin de schrijver
tevens alles heeft opgenomen, wat hij op zijne
reizen in staat was te weten te komen over den
toestand der verschillende landen en streken, over
hunne geschiedenis en merkwaardigheden. Zoo
ligt aan het geheele werk Bene innerlijke een h e i d ten grondslag, die men eenigzins Bene
epische zou kunnen noemen, en die aan den
tijd doet denken dat de ongebonden taal van
het proza de plaats verving der epische poësie.
Daarbij ontwaart men niet minder Bene zekere
g o d s d i e n s t i g e wijze van beschouwing, die evenzeer tot in de kern van het geheel is doorgedrongen en waardoor H. zich van alle latere geschied-
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schrijvers onderscheidt. Deze openbaart zich in
het geloof aan een hooger, bovenzinlijk, bestuur
der dingen, dat buiten de natuur en den mensch
gelegen, aan ieder zijne bestemming aangewezen
en bepaalde grenzen gesteld heeft, die hij niet kan
overschrijden, zonder de eeuwige orde der dingen
te storen en daardoor zich zelven in 't ongeluk
te storten. In deze eeuwige orde ziet hij de g er e g t i g h e i d die alles in evenwigt houdt, aan
ieder het zijne toekent en ieder binnen de hem
gestelde grenzen houdt. Zoo wordt de godheid
tot eene nemesis, die de zedelijke orde der wereld
in stand houdt. In dien zin moet men het ook
opvatten wanneer H. van den nijd (p ovos) der
godheid spreekt, en haar kenmerkt als een wezen
vol nijd (y4ovtpos). Het werk in het Ionisch
dialect geschreven bevat een tijdvak van 320 jaren, van den tijd van koning Gyges af tot aan
den slag bij Mycale, 479 v. C. ; de geschiedenis
der perzische oorlogen is het uitvoerigst behandeld. Men heeft wel eens de geloofwaardigheid van
Herodotus in twijfel getrokken, doch met opzet
heeft hij zeker nooit der waarheid willen te kort
doen. Waar hij valsche en onnaauwkeurige berigten mededeelt, daar is hij zelf verkeerd ingelicht en in dwaling gebragt, en veel zelfs,
wat men vroeger voor fabeltjes hield, hebben
latere en naauwkeuriger onderzoekingen van
reizigers als echt bevonden. --- Buiten dezen
schrijver worden nog vermeld : 1) een door Pindarns in de eerste isthmische ode gevierde overwinnaar uit Thebe; 2) een olympisch overwinnaar
door Pausanias vermeld; 3) een beeldhouwer, tijdgenoot van Praxiteles ; 4) een geleerde arts uit
Tarsus, leeraar van Sextus Empiricus; 5) een arts
te Rome onder keizer Hadrianus, die aldaar in
groot aanzien stond.
Heroiipolis, `HPwwv noXt;, door de bevolking zelve Ab ans genoemd, t. ruïnen bij Abukeisjeib, stad in Aegypte, waar het Trajanuskanaal
zich in het Bittermeer ontlast, ten Noorden van de
baai der arabische golf, die naar de stad baai
van Heroöpolis heet. Zij was ongeveer 9 mijlen
van de baai gelegen. Hier was de voorname verzamelplaats van de uit het Oosten komende karavanen en de hoofdzetel van de eerdienst van
Typhon. In de omstreken van deze stad en over
't geheel in dit noordoostelijk gedeelte van Aegypte
is het land G o z e n te zoeken, waar de nakomelingen van Jacob meer dan 400 jaren geleefd
hebben (ARR . 3, 5, 4. 7, 20, 8.).
Herophilus, `Hpócptko;, een uitstekend
grieksch arts uit Chalcedon in Bithynië, leerling
van Praxagoras van Cos, volgeling van Hippocrates, wiens schriften hij verklaarde, leefde te Alexandrië ten tijde van Alexander den G. en der eerste
Ptólemaeën. Groot waren zijne verdiensten in de
anatomie, hij maakte zich een groot getal leerlingen en schreef veel over verschillende takken der
geneeskunst, waarvan ons niet weinig bekend is geworden door Galenus en anderen, ofschoon overigens slechts brokstukken zijner werken tot ons
gekomen zijn. Hij hechtte hooge waarde aan de
ondervinding en was de eerste die eene leer der
pols vaststelde; de empirische school werd echter
eerst door eenige zijner leerlingen gesticht.
Heros, ijpw;, de h e 1 d. De Griek verstond
onder heroën de helden van den voortijd, idealen
van menschlijke kracht en ridderlijke gezindheid;
zij waren hem de vertegenwoordigers van het
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volk uit den ouden tijd, de middelaars tusschen
het volk en zijne goden, die, van de goden afstammende, de weldoeners van hun geslacht, de
stichters hunner steden en staten en der wetlijke maatschaplijke orde waren, en die wegens
hunne godlijke afkomst en hunne groote daden

na hunnen dood van de goden een boven gewone
menschen verheven lot en van de menschen godlijke veneering ontvingen. Deze heroën moeten
noch zuiver geschiedkundig als eenvoudige menschen, noch zuiver zinnebeeldig als bloote begrippen beschouwd worden; het zijn ideaalmensehen, door de scheppende sage boven de bekrompenheid en beperktheid van het gewone leven verheven en tot schoone zinlijke voorwerpen
gevormd. Velen van hen zijn louter spelingen der
verbeeldingskracht zonder geschiedkundigen grond
als in 't bijzonder de zoogenaamde-slag,zo
xTrta-rai en oixtaral, stichters en grondleggers van
steden, van vereenigingen (Byzas, stichter van
Byzantium, Daedalus); anderen mogen al werklijk historische personen zijn, doch ze zijn door de
sage buiten de grenzen der geschiedkundige waarheid gerukt, zoo als de meeste trojaansche helden; weder anderen zijn van goden heroën geworden, zoo als Trophonius, of vertegenwoordigen
ten minste als zelfstandige personen een enkele
eigenschap van den een of anderen god, zoo als
Bellerophon Poseidon ïirr.to-. Bij Homerus is
bijna alleen van heroën sprake, ieder ridderlijke,
eergevoelige, vrije man heeft bij hem den naam heros
(OD. 2, 15. 8, 483, IL . 2, 110.). In 't bijzonder
heeten aldus de vorsten en leden der adellijke geslachten, die hunne af komst van den een of anderen god afleidden (de &coTsvft;, in tegenstelling
van de d' pt p.ou); alleen door grootere lig
verschillen zij van de overige men--chamskrt
schen, slechts enkelen van hen als bijzondere lieve
goden, zijn den dood niet onderworpen-lingedr
en gaan met hun aardsche ligchaanz naar het
zalig verblijf der schimmen in het Elysium. Van
godlijke veneering vinden wij echter eerst bij Hesiodus en de volgende epische dichters sporen. Hesiodus (OPP . ET D. 156 en v.) noemt het eerst de heroën h a l f g o d e n (r^µi»rot), waartoe hij rekent elk
geslacht der strijders voor Thebe en Troje, uitstekend door geregtigheid, kracht, heldenmoed; na den
dood leven zij afgezonderd van de overige menschen
op de eilanden der zaligen. Bij Pindarus staan de
heroën als bovenmenschlijke wezens in het midden tusschen menschen en goden en zijn voorwerpen van godsdienstige veneering. Hun eerdienst
hechtte zich voornamelijk aan hunne graven, evenwel bouwde men hun met der tijd ook tempels
en altaren op plaatsen, die ver van hunne graven
verwijderd waren; bij de meesten echter behoorde
de dienst van ieder afzonderlijk slechts op afzonderlijke plaatsen te huis. Door een geheime wel
werkzaamheid der heroën als de aaítiovrc-daige
&rttxwptot van uit de diepte hunner graven, door verschijningen bij hunne graven of in gevechten en andere gevaren, waar zij reddende hulp verleenen,
toonen de heroën aan hunne vereerders dat zij
nog steeds ten hunne nutte werkzaam zijn. De
eerdienst bestond in eenebijzondere soort van
offeranden, geheel verschillend van die der goden;
het waren lijkoffers (gva'laµtwra), wier hoofdbestanddeel eene plenging was uit honig, wijn, water, olie en melk. Deze plengingen (Zout') werden
bij cene ißx4u (offerhaard) op het graf van den
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heros in eene ten W. van het graf gegraven kuil
gegoten, terwijl men zich met het aangezigt ook naar
het W. keerde, het oord der duisternis en der
onderwereld. Zoo men den heros dieren offerde,
dan liet men het bloed in den kuil stroomen en
verbrandde het vleesch. — In den lateren griekschen tijd werden ook historische personen tot
heroën verheven, zoo als Harmodius en Aristogiton, ja, ten laatste noemde men zelfs ieder afgestorvene een heros.
Herosfrátus, `Hpóa rpr roc, de beruchte vernieler die den schoonen tempel van Artemis te
Ephesus in den nacht, waarin Alexander de G.
356 v. C. geboren werd, in brand stak; slechts de
muren en eenige zuilen bleven staan. Hij werd
tot straf daarvoor op gruwzame wijze ter dood gebragt, doch het besluit der ionische steden, om
zijnen naam; dien hij door dit feit had willen
vereeuwigen, tot eene eeuwige vergetelheid te doemen, is niet vervuld geworden.
terse, z. Cecrops.
Heruli, of Emil, "Epoukot, "Epoukot, woon
uitgestrekte steppen langs-denorspklij
de Zwarte Zee en den Donau, waren uitstekende
ligtgewapende soldaten, en dienden voor loon niet
alleen in de legers hunner gerrnaansehe landslieden, maar ook in die der Romeinen. Het eerst
worden zij onder de keizers Gallienus en Claudius
als bondgenooten der Gothen genoemd, wier koning Hermanrik hen later aan zich onderwierp.
Spoedig daarop komen zij ook aan den Rijn voor,
zetten zich daar neder en dienen bij de Romeinen
als hulptroepen, gelijk zij ook op zee rondzwerven (AMM. 20, 1. 27, 1, 8.) en zich later bij de
Hunnen aansluiten. Zij vertoonen zich alzoo als
een zwervend Nomadenvolk zonder vaste woon
totdat een Heruler, Odoacer, het wes -platsen,
keizerrijk vernietigt (476 n. C.)-terschomin
en zich koning van Italië maakt, nadat zij zich
reeds na de oplossing van het rijk der Hunnen
aan den Donau gevestigd en verscheiden duitsche
stammen aan zich onderworpen hadden. Van deze
stammen kwamen de Longobarden in opstand,
overwonnen de Herulers en verstrooiden ze, zoodat een gedeelte de wijk moest nemen naar Pannonië (512) en aan het oostersch rom. rijk cijnsba r werd. Doch onrustig als zij waren, kwamen
zij ook hier spoedig in opstand, een gedeelte vocht
tegen het Oostersche rom. gebied, terwijl een ander
gedeelte daaraan getrouw bleef en met de Romeineu onder Belisarius tegen de Oost-Gothen in
Italië streed. Overal onderscheidden zij zich door
moed en onstuimige dapperheid, maar ook door
een woeste vernielingszucht en teugelloosheid.
Ruw van aard en zeden, bleven zij ook onder
alle duitsche volken het langst aan het heidendom
getrouw. Na het jaar 530 verdwijnen zij geheel
en al uit de geschiedenis.
Hesiodas, `Ha(oao;, episch dichter uit den
aeolischen stam, die volgens de heerschende mee
oudheid of een tijdgenoot of een voor -nigder
Homerus zou geweest zijn; doch wiens-ganerv
leeftijd zeker wel een l00tal jaren na Homerus, omstreeks den aanvang der olympiaden moet gesteld
worden. Van zijne levensbijzonderheden weten
wij weinig, hoewel hij niet in zulke mythische nevelen gehuld is als Homerus. Zijn vader was uit
het aeolische Cyme verhuisd naar Boeotië, het
vroegere vaderland der Aeoliërs, naar het aan den
Helicon gelegen Asera (orP. ET n. 635.), waar

Hesiodus geboren werd, leefde en tverxte ; zijn gebeente zou naar het boeotische Orchomenus ge
zijn, waarheen de Ascraeërs, na de verwoes--bragt
ting hunner stad door de Thespiërs, verhuisd waren. Door de bij den Helicon heerschende dienst
der muzen, en door het verkeer zijner vaderstad
met de aziatische Aeoliërs, bij welke de epische
poësie reeds langen tijd gebloeid had, werd Hesiodus tot de beoefening der dichtkunst opgewekt;
echter verkreeg zijne poësie door het verschillend
volksleven, waaronder zij ontkiemde, en door zijne
eigene levensomstandigheden een van de homerisehe poësie geheel verschillend karakter. Terwijl
Homerus, de schepper van het ionische heldenepos, aan zijne levendige verbeelding den vrijen
teugel liet om zich in het bekoorlijke leven van
den ouden heldentijd te verlustigen, ontwikkelde
Hesiodus, herder en landbouwer, zich boven de
zorgen van een kommervol leven verheffende, de
bespiegelende poësie van het didactische epos in een
zedelijk-godsdienstigen geest. Onder zijn naam zijn
bewaard gebleven 1) "E p y a % a 1 `H µ É p a t, Opera
et Dies, hetwelk de Boeotiërs voor het eenige echte
werk van Hesiodus hielden. Hesiodus was na den
dood zijns vaders bij de verdeeling der nalaten
zijn jongeren broeder Perses, die de-schap,dor
regters had omgekocht, benadeeld geworden, en
toen nu Perses, na zijn vermogen verkwist te hebben, zijnen broeder met een nieuw proces bedreigde om hem zijn erfdeel te ontrooven, vervaardigde
Hesiodus genoemd gedicht. Na getracht te hebben zijnen broeder van zijn plan te doen afzien en
hem vermaand te hebben om zich door arbeid
een nieuw vermogen te verschaffen, geeft hij hem
oeconomische lessen over landbouw, scheepvaart,
huishouding, enz. Het geheel is doorvlochten met
mythen, fabelen, schilderingen en spreuken. Ofschoon het gedicht als kunstvoortbrengsel weinig
waarde bezit, daar de afzonderlijke deelen los za
tot geen kunstmatig geheel zijn-menhag
zaamgevoegd, zoo werd het toch om zijn inhoud
door de ouden hoog gewaardeerd. 2) 0 5 o T o v í a,
eene proeve om de talrijke verwarde godensagen
die in verschillende oorden van Griekenland ontstaan waren in zamenhang te brengen, de onder
scheiden voorstellingen van het ontstaan der wereld en der goden, van hunnen rang en hunne
onderlinge verwantschap in een systeem te vereenigen, en met elkaar in verband te brengen. Hoe
groot de invloed van dit gedicht ook geweest zij
op de godsdienstige denkbeelden van latere tijden,
zoo mist het toch, even als d e werken e n d ag e n de vereischten van een kunstvoortbrengsel en
is uit de meest verschillende bronnen bijeengebragt;
evenwel is door het geheel dit gronddenkbeeld
geweven, dat de thans bestaande wereld zich allengs uit duistere beginselen tot een levenden, vasten vorm ontwikkeld heeft. 3) 'A a 7r í c, Scuturre Herculis, een klein gedicht, dat tot onderwerp
heeft den strijd van Hercules met Cycnus, den
zoon van Ares, waarvan echter het grootste gedeelte bestaat in eene beschrijving van het schild
van Hercules, in navolging van het homerische
-

,

schild van Achilles. Evenwel verschilt deze be-

schrijving in zoo ver van die van Homerus, dat
zij bestaande kunstwerken voor haar oogmerk gebruikt heeft, terwijl de afbeeldingen op het schild
van Achilles louter voortbrengselen der verbeelding zijn. Het ontstaan van het gedicht valt tus-

schen de 1. en 40. 01. of 776--6l6 v. C. Onder
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ilesione --Ilestiaeotis.
de verloren gedichten van Ilesiodus rekent men
de 'Holk of Ve- (aX,at 'Hot ac (Eoeën, aldus geheeten
naar den telkens terugkeerenden aanvang der
verzen : ri ohr
i, of wie ?) en K
de a r cíXo^¡o5 ^¡uacxthv, gedichten, die de afkomst en daden van
beroemde heroën behandelen, terwijl zij bij de
ontwikkeling er van de namen der heldenvrouwen daarbij aanknoopen, bij welke de goden
die helden verwekt hebben. In welk verband de
beide gedichten tot elkaar staan is niet uit te maken, waarschijnlijk werden beide later tot een geheel vereenigd. Verder worden nog aan Hesiodus
toegeschreven de verloren heldendichten M s A a N,

Hesione, z. A e a c u s en Hercules (c, 6.d.).
Hesperia,, z. Hispania en Italia.
Hesperides en Hesperidenappels,
z. Atlas en Hercules (c, 10.).
Hesperluin promontorinnm, `Fthov
ri-/. p, voorgebergte op de westkust van Africa, de
zuidelijkste punt die de ouden bereikt hadden, t.
Kaap Verde, aan den zuidhoek van de groote
h e s p e r i s c h e golf, bij welke de ouden verkeerd
het begin stelden van de zuidkusten der aarde.
De door Strabo vermelde eilanden der Hesp erid e n zijn de Kaapverdische eilanden.
Hespérus, z. sterrebeelden.
Hestia, `.Fatma, `la:►ri, Veste, dochter van Cronus en Rhea (HESIOD. THEOG. 453.), zuster van
Zeus, de godin van den huishaard. Poseidon
en Apollo vroegen haar ten huwelijk, doch zij
zwoer een heiligen eed, altijd maagd te willen
blijven. Daarvoor schonk Zeus haar de eer, dat
zij bij eiken haard als de beschermende godin des
huizes vereerd werd; ook in de paleizen der goden was deze zetel aan haar geheiligd, en daar
men de goden op den haard offerde, zoo verrigtte
men ter harer eere, als beschermster der offerande, bij het begin en het einde van het offermaal, hei
plengingen en vereerde haar in de tempels der-lige
andere goden. Daarom werd zij ook te gelijk met
Hermes, den uitvinder der of frs, vereerd. Daar de
haard beschouwd werd als het middelpunt des huizes en het vereenigingspunt der familie, was
Hestia de schutsgodin der huislijke eendragt, des
vredes en van den zegen en werd als zoodanig te
gelijk met Zeus aangeroepen (unan. HYMN. 3. IN
VENER. 22-32. HYMN. 29. IN VESTAM.). VlUgtelingen en vervolgden zochten veiligheid bij den
haard; daarom was Ilestia de godin der smeekelingen, en daar men aan den haard en de gastvrije tafel bij Zeus zwoer (Hoar. on. 14. 158.),
was zij het met Zeus die de Beden beschermde.
Steden en staten werden beschouwd als groote familiën, die haren gemeenschaplijken haard en middelpunt in de prytaneën hadden; daarom had de godin
aldaar als zrpvtavltc; haar bijzonder heiligdom
(cíXu1ioc) met haar standbeeld en een haard,
waarop voor haar een altijd brandend vuur door ongehuwde vrouwen onderhouden werd. Zoo is zij
het zinnebeeld van burgerlijke eendragt, van gemeenschaplijke woonplaats en gemeenschaplijke
godsvereering. Afzonderlijke tempels had de godin
weinig ten gevolge van hare veneering in de prytaneën. Men offerde haar eenjarige runderen, nieuw
graan, de eerstelingen der vruchten, plengingen van
water, wijn en olie. Standbeelden van haar waren
zeldzaam; zij werd voorgesteld als een ernstige,
aanzienlijke vrouw met schoone, eenvoudige gelaatstrekken. — Bij Homerus wordt Hestia als

godin niet vermeld, en het is twijfelachtig of hare
veneering eerst na dien tijd is opgekomen, dan of
zij, gelijk velen beweren, een overoude godin is,
van welke Homerus slechts bij toeval geen gewag
maakt. Uit dezen twijfel is ook de dubbele voor
ontstaan, dat Hestia de oudste of dat zij-steling
de jongste der kinderen van Cronus is. Latere
mystici en wijsgeeren maken van haar den haard
van het heelal, het centraalvuur der wereld en ver
haar met andere mystieke goden, Cybele,-meng
Gaea, Demeter. -- De romeinsche Vesta was
even als Hestia de godin van den huishaard en
het haardvuur en werd gemeenschaplijk met de
Laren en Penaten in elk huis vereerd. Hare
hoofddienst was echter de openbare in het heili dom van Vesta bij het oude koninklijke huis
(Regia), dat voor het middelpunt der stad gold,
en waarin na den tijd der koningen de Pont fex
1-Zaxi,nus woonde, aan wien het opzigt over hare
dienst was toevertrouwd. In dit heiligdom werd
door 6 priesteressen, vestaalsche maagden (Liv. 1,
20.) een eeuwig vuur voor de godin onderhouden,
dat den 1. Maart op Bene ons onbekende wijze
vernieuwd werd. Dit vuur was als het ware het beeld
der godin, een standbeeld van haar vond men in
den tempel niet (OVID. FAST. 6, 292.); daarentegen
geloofde men dat de Penaten van den staat zieh
daar bevonden, maar slechts aan den pontifex m.
en de vestaalsche maagden bekend waren. Deze
priesteressen moesten met de grootste naauwgezetheid hare dienst waarnemen; ging het vuur uit,
wat als een groot ongeluk voor den staat beschouwd werd, dan werd de schuldige priesteres
van staatswege gegeeseld, en het vuur werd door
brandspiegels of door schaven en wrijven van
houtblokken weêr ontstoken. De vestaalsche maagden stonden als heilige personen in hoog aanzien.
Als meisjes van 6---10 jaren werden zij voor de
dienst uitgekozen, en dan moesten zij 30 jaren in
reinen maagdlijken staat de kuische godin dienen,
waarna het haar veroorloofd was, in het maat
leven terug te keeren en te huwen, het--schaplijk
geen echter zelden gebeurde. Verbrak er een
hare gelofte van kuischheid, dan werd zij op den
cairtpus sceleratus levend begraven. — Een oud,
ook door de Ilomeinen vereerd heiligdom van
Vesta was te Lavinium, de moederstad der Latijnen en Romeinen. Aeneas zou het vuur van
Vesta en de Penaten van Troje daarheen gebragt
hebben. Bij het aanvaarden van hun ambt begaven
de romeinsche consuls en de hoogere ambtenaren
zich naar Lavinium, om daar in het heiligdom
van Vesta te offeren. --- Jaarlijks op den 9. Junij
vierde men te Rome de Vestaliën (ovID. FAST. 6,
249 en v.) met al zulke plegtigheden die op Vesta
doelden als op Bene godin, die voor het daaglijksch
brood van het huisgezin zorgde.
Jestiae®tis, `Ea rtutcb rey of `Iß rcacwres, (HDT.
1, 56.), 1) het noordwestelijkste deel van Thessalië, begrensd ten W. door Epirus, ten N. door
Macedonië, ten O. door Pelasgiotis, ten Z. door
Thessaliotis. De bewoners waren de pelasgische
Hestiaeoten. Onder de steden zijn merkwaardig:
G o m p h i grensvesting tegen Epirus, door Caesar
verwoest, ten Z. 0. daarvan T r i c e a aan den
Lethaeus, met een zeer ouden beroemden tempel
van Aesculapius; P e l í n n a e u m, Gonni aan den
ingang van het dal Tempe, Ithome, naar hare ligging
xXw icoumnaaa „ de rotsachtige" geheeten, Oechalia,
beide reeds door Homerus genoemd, alsook Oloös-
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sum. -- 2) Het gebied van do euboeï• ehe stad
H i s t i a e a (HDT . 7, 17.5.). Zij lag aan de noord
eiland en komt reeds bij Homerus-zijdevanht
(IL. 2, 537.) voor (HDT. 8, 23. THUC. 7, 57.) ; het
is het latere O r e u s.
' E a T d a s ts, openbare maaltijden te Athene, die
op zekere feestdagen en bij offeranden gehouden
werden en uit het theoricon werden bekostigd. Bij
de toenemende ontaarding van den staat, bereikten zij Bene uitbreiding die de schatkist uitputte
en hielden daarbij gelijken tred met andere uit
ook ten doel hadden om het volk on--gaven,di
derhoud en verstrooijing te verschaffen. De >stíuGC;
Twv yuXE Twv (puXs rtxá astva) was Bene liturgie
(verg. Xzvroupyt'a).
Hesych'iusHauyto^,1) uit Alexandrië. Onder
dezen naam bestaat er Bene verzameling van glosen en woordverklaringen uit de grieksche taal,
waarvan de maker geheel onbekend is. Misschien
is cene verzameling van zeldzame en ongewone zaken allengs aangegroeid tot een verward en dikwijls
gebrekkig geheel zoo als wij het thans bezitten. —
2) Bisschop van Alexandrië, in 4. eeuw, wiens editie
van de septuaginta tot grondslag heeft gediend
van de latere uitgaven.
Hetaeren, >rraf"pcct, (amicae) heetten bij de
Grieken de ontuchtige vrouwen, die het eerst te
Corinthe optraden (zelfs in verbinding met de
openbare eerdienst); sedert Solon, die in haar een
middel zocht tegen het schenden der huwelijks
waren zij ook te Athene, verzamelden door-trouw,
fijne geestbeschaving en manieren gedeeltelijk de
uitstekendste mannen om zich, verkregen zelfs
staatkundigen invloed en werden door standbeelden
verheerlijkt enz. Zij zijn de spil waarom de nieuwe
grieksche comedie zich beweegt. Met name komen
voor : Aspasia, Thais, Myrrhina, Lamia, Thargelia,
Laïs, Leaena, Theodota en vooral Phryne uit
Thespiae, die Praxiteles voor zijne afbeeldingen van
Aphrodite tot model diende; verg. de boeijende
schildering van F. JACOBS, vermischte &hr ft. B. 4.

'E 'r u c p in t waren in de grieksche democratiën
vereenigingen van aanzienlijken, die in clubs bij
om zich tegen de dikwijls ondraag--enkwam
lijke verdrukking van het volk te beschutten. Het
doel van deze hetaeriën was vooral wederzijdsche
ondersteuning, b. v. bij verkiezingen, regtsgedingen
enz. Van lieverlede werd haar invloed belang
strekking steeds gevaarlijker, daar-rijkenha
zij, als welgeordende geheime genootschappen, een
politiek beginsel, namelijk om het volk tegen te
werken, met vasten tred vervolgden en, zoo de
gelegenheid zich aanbood, geene middelen outzagen om hare plannen door te drijven en aan
haat en hartstogt den toom te vieren. (Van de
heftigheid en onbeschaamdheid harer partijwoede
geeft de oligarcheneed door Aristoteles (POLIT. 5.,
9.) aangehaald een staaltje : zai Ltú fp xuxóvot;
E,sou.rtct, zal ouXz►^^co ó Tt ¿1v iyca tctxxóv ). De instelling der hetaeriën was des te krachtiger en
haar invloed des te gevaarlijker, omdat zij wijd
en zijd hare vertakkingen hadden en goed gesloten waren, zoodat de partijen van verschillende
staten met elkander in verbinding stonden. Zoo
deden de hetaeriën van. Athene in vereeniging niet
die van Sparta de regering der 30 tyrannen geboren worden, nadat reeds vooraf door haar de
bekende oligarchische tusschenregering was ingevoerd geweest. Natuurlijk zocht Lysander bij
zijne willekeurige hervormingen der staatsaange-

TJietnpsal.
legenheden in de verschillende staten zijn steun
voornamelijk in deze genootschappen. Doch niet
minder natuurlijk was het dat de nu heerschende
onderdrukking der Oligarchie hetaeriën van de democratische tegenpartij in het leven riep, wier
aanslagen den staat al racer en meer ondermijnden en alzoo niet weinig bijdroegen tot den onder
republieken.
-ganderiksch
Hetruria, z. Etruria.
Hexaelinum, een halfcircelvormige rustbank voor 6 personen, die om een ronde tafel
geplaatst werd.

lliarbas, 'IrípÇ3ag, 1) z. Iarbas. -- 2) Hiarbas, koning van Numidië, bloedverwant van Ju
verkreeg na den val des laatsten een deel-gurtha,
van diens rijk. In de oorlogen tusschen Sulla en
Marius voegde hij zich bij dezen, 82 v. C. Later
nadat diens partij in Africa door Pompejus versla gen was, moest Hiarbas zich overgeven en werd
ter dood gebragt (FLUT POMP . 12..),
Hiberna, z. castro, 2. kol.
1Hibberáïa ( CAES. B. G. 5, 13. TAC. AGR. 24.
ANN. 12, 32.), ook I?'erna en luverna bij de Grieken vroeger 'I5p' rj, later 'Iouzp' ía, het tegenes.
Ierland, was aan de Romeinen zeer weinig bekend,
daar zij met de bevolking wel ruilhandel dreven,
doch nimmer getracht hebben hen te onderwerpen
(niet eens hebben zij het land betreden); Caesar
houdt het voor half zoo groot als Britannië. Ten
gevolge van het omzeilen van Britannië door Agricola
(84 n. C.) werd ligging en toestand voor het eerst
naauwkeuriger bepaald, totdat later Ptolemaeus
den vorm en de grootte met juiste teekening der
kusten en baaijen naauwkeurig opgaf, doch hare
ligging te ver noordwaarts plaatste. Onder de
rivieren ontlastte zich de Bargus, t. Barrow, aan
de Z. kust in zee, de S e n u s, t. Shannon, aars
liet zuidelijk gedeelte der westkust. De bewoners
Ivernil waren stamverwanten van de oud -celtische
of gaelische bevolking van Noord -Britannië; het
druïdendom (z. a.) had hier gedeeltelijk zijn zetel,
vanwaar het eiland ook „ het heilige" genoemd
werd. Van de volkstammen woonden de Briganten
op de Z. 0. punt (in het tegenw. Wexford) aan
de rivier Bargus, op de zuidkust de Vodiërs en
in het W. de daaraan grenzende Iverniërs, langs
de W. kust de Velleböri, Ganganen, Antinen,
Nagnaten met de belangrijke kuststad Nagnata,
t. Donegal, de Vennicniërs, Dariners in het N.,
langs de O. kust de Voluntiërs, 'Eblaners met de
stad Eblana, t. Dublin, en de Manaxiërs met de
stad Manaxia. In het binnenland worden nog 6
steden, waaronder twee koninklijke zetels (in het
N. 0. en het Z. WV.) vermeld.
Iiirétas of Icetas, `I/.^ rYi;, 1) tyran van Leontini. I)e Syracusers riepen hem te hulp tegen
Dionysius den jonge; doch toen zij bemerkten dat
hij het plan had om zich zelf van de stad meester
te maken, verzochten zij de Corinthiërs om hulp.
Hij werd door Timoleon bij Adannon geslagen, en
bij een tweede treffen gevangen genomen en ter
.

dood gebragt (FLUT . TIMOL.. 12.). — 2) Beheerscher van Syracuse na de verdrijving van Maeno,
begon een oorlog tegen Agrigentulm, doch werd

spoedig door Thoeno ten val gebragt, 280 v.
C. --- 3) Een pythagorist uit Syracuse, ook Nicetas geheeten; Cicero (ACAD . 2, 39.) schrijft hem do
leer toe van de beweging der aarde om haren as.
øiempsal, 'I N.vu5, 1) kleinzoon van Masinissa, zoon van koning Micipsa, geraakte na den

Hiera —Hieroduli.
dood zijns vaders met zijne broeders Adherbal en
Jugurtha in twist, over de verdeeling van het vaderlijk rijk en werd door Jugurtha vermoord, 116
V. C. (SAL. JUG. 5-12.). -- 2) Werd na de overwinning op Jugurtha, met Hiarbas (z. a.) koning
van Numidië, nam den jongen voortvlugtigen Marius wel bij zich op (PLUT. MAR. 40.), doch werd
in 't jaar 81 door Hiarbas en de met dezen verbonden aanhangers van Marius van den troon gestooten,
waarop Pompejus hem herstelde (FLUT. POMP. 12.)
die zelfs zijn rijk vergrootte, 75 v. C., ofschoon
het hem toegewezen grondgebied door een wet van
den tribuun llullus voor het romeinsche volk besternd was geworden (c.ic. LEG. AGR. 1, 4, 10. 2,
22, 58.). Ook Caesar schijnt (SUET. CAES. 71.)
een nakomeling van Masinissa, Masintha, ten koste
van Hiempsal te hebben begunstigd.
Hiera, z. onder A e o 1 i a.
Uierï'eus, z. Jericho.
Uiéro, `I pwv, I) de oudste broeder van Gelo
regeerde in hunne vaderstad Gela, toen Gelo de
heerschappij naar Syracuse overbragt, 485 of 484
V. C. en nadat deze die over bijna geheel Sicilië
uitgebreid en door de overwinning bij Himera op
de Carthagers bevestigd had, volgde hij hem in
de regering op, 478. Doch na den dood van den
magtigen Gelo, „ den redder en weldoener,` stak
partijzucht het hoofd weer op tegen Hiero, die
voor heb- en heerschzuchtig gehouden werd, reeds
vroeger met Thrasybulus tegen zijne beide andere
broeders vijandig zich betoond had en tegen Gelo
in opstand was gekomen. Nadat hij de epizephyrische Locriërs van Anaxilas uit Rhegiuni bevrijd
had, kwam zijn broeder Polyzelus hem gevaarlijk
voor. Hij zond hem aan het hoofd van een leger
naar de Sybariten tot hulp tegen Croton, doch
Polyzelus nam de vlugt tot Thero van Agrigentum; beiden stonden aan het hoofd van den inlandschen adel, terwijl Hiero in vreemde huur
zijn steun moest zoeken. Een oorlog met-troepn
Agrigentum brak los, doch na korten tijd werd
de vrede gesloten ten gevolge van het grootmoedig gedrag van Hiero, die de hein door Himera
aangeboden heerschappij van de hand wees en
aan Thero van den afval dezer stad bezigt gaf.
Naxos en Catana werden onderworpen en een
andere naam (Aetna) werd aan deze plaats gegeven, nadat de inwoners. verdreven en syracusische
volkplanters derwaarts gevoerd waren. Zoo bevestigde hij zich door despotische maatregelen
in de heerschappij, later echter verwierf hij zich
den roem van een edelgezinden vorst en werd de
beschermer der zwakken, toen hij den bewoners van
Cumae tegen de T y rrheniërs belangeloos hulp
verleende, 474, en de Agrigentijnen van den wreeden
Thrasydaeus bevrijdde, waarbij hij met hen onder
voorwaarde van zelfstandigheid een verbond sloot,
470. Hij deed zijn best om, den vrede te bewaren, beschermde kunsten en wetenschappen en
lokte beroemde dichters naar zijn hof. Simonides
met zijn neef Bacchylides ondervonden vooral de
bewijzen zijner milddadigheid, en met het vertrouwen van Hiero vereerd, verkreeg de eerste grooten
invloed. Pindarus bezong hem in verscheiden Oden,
evenwel schijnt hij met hem als autocraat niet
zeer ingenomen geweest te zijn ; Aeschylus hield
zich tweemaal in Siciliëij b
hem op en vervaarhe
digde daar de Air r1iut, een stuk waarvan het
onderwerp bepaald sicilisch is. Hiero stierf in
467 in de bovengenoemnde stad Aetna, — 2)

443

De jongere, uit het oude koninklijke geslacht
was zorgvuldig opgevoed en had zich onder Pyrrhus tot veldheer gevormd. Toen in 't jaar 270
te Syracuse, waar reeds lang tweedragt en wette
een opstand ten gunste der-losheidrctn,
democratie uitbrak, koos het leger van huurtroepen, dat tegen de Mamertijnen gezonden bij Megara gelegerd was, Hiero en Artemidorus tot bevelhebbers (POL. 1, 8 en v.). Met behulp der
bevriende aristocratische partij komt Hiero heimlijk in de stad, dempt den opstand en herstelt
met wijsheid en gematigdheid de regering. Nadat
lij zich van de muitende huurtroepen ontdaan, een
nieuw leger geworven en daarmede de Matnertijnen
geslagen had, wordt hij tot koning uitgeroepen,
268. Hij mogt echter de vruchten zijner overwinning niet genieten ten gevolge van de inmenging
der Carthagers en Romeinen. Toen onder de Mamertijnen de romeinsche partij zegevierde, verbond
Hiero zich eerst met de Carthagers, doch door
Appius Claudius geslagen, sloot hij een vriend
Romeinen, betaalde 200-schapverbondmt
talenten en behield onder romeinsche bescherming
de regering over een kleiner gebied. In den
eersten punischen oorlog leverde hij hulp aan de
Romeinen, vooral in schepen en oorlogsbehoeften, waarvoor deze hem in 't jaar 248 de tot
hiertoe betaalde schatting vrijschonken. Na den
vrede verwierf hij zich ook de vriendschap der
Carthagers door hen te ondersteunen in den oor
tegen de oproerige huurtroepen, 241-238.-log
Door de zachtheid en wijsheid waarmede hij nu
vervolgens regeerde, geraakte Syracuse weder tot
vorigen bloei; door wijze maatregelen zorgde hij
voor nijverheid en landbouw, met het toenemen
der algemeene welvaart, werd ook zijn schatkist
gevuld, die besteed werd tot het bouwen van kunst
schip van Hiero) en het vervaardigen-werkn(ht
van koninklijke geschenken voor de Romeinen. Onder de benardste omstandigheden bleef hij hun getrouw, ondersteunde hen in den tweeden punischen oorlog na de nederlagen bij Trasimenus
en bij Cannae (Liv. 21, 37. 22, 30.), hoewel do
Carthagers alles aanwendden, hem tot hunne partij
over te halen (r.iv. 22, 56.) ; zelfs zijn zoon Gelo
die zich had laten verleiden, offerde hij op (POL. 7,
8.) en dempte, als 90jarige grijsaard, den reeds smeulenden opstand onder het volk. Kort daarna stierf
hij in 215, na Bene regering van 54 jaren, en met
hem ging de luister van Syracuse onder.
Hierodúli, izpóbouXot, avops; icpoc, ízpac
Yvvcdxs, en 7tdpDsvot íspaí. In den ruimsten zin
waren liet al de aan de tempeldienst eener godheid verbonden personen, en dus ook de priesters;
gewoonlijk verstaat men er echter door in enge
zin Bene klasse van menschen, die de mindere-ren
werkzaamheden bij den tempel en de eerdienst
moesten verrigten. Dit waren deels slaven, maar
deels ook vrije menschen van beiderlei kunne,
die of uit eigen keuze of door bestemming van
anderen dienaars der godheid werden. De vrij
bij de Grieken is waarschijnlijk-wilgerodu
doór oosterschen invloed ontstaan, gelijk de
kp000uXot Izaipta van Aphrodite te Corinthe en
op den Eryx. In Azië was de hierodulie tot den
hoogsten trap opgevoerd; dikwijls waren bij éën
heiligdom 3-6000 hierodulen, die, in verschillende
klassen verdeeld, zorg droegen voor de muziek en
het gezang bij de offers, voor den landbouw en
de veeteelt op de bij het heiligdom behoorende
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Hieroglyphen --Hierosolyma.

landerijen, voor het water dragen, houthakken
enz. Bij vele tempels bragt het vrouwlijk personeel ten voordeele van het heiligdom hare kuischheid ten offer.
Hieroglyplien of „ heilige ingriffelingen"
(ep à )'núµµa ra, ispoTXupexcc) heetten in 't bijzon
beelden en opschriften,-dergnkt i
die men bijna op alle bewaard gebleven aegyptisehe monumenten, mumiënkisten en papyrusrollen,
nu met meer dan met minder kunst bewerkt, heeft
gevonden, en wel op dezelfde wijze geheel Aegypte door, van de oudste tijden der aegyptische geschiedenis af tot aan het tijdvak der Ptolemaeën
en romeinsche keizers. Wat den vorm dezer
inschrijvingen betreft, wij ontmoeten hier afbeeldingen uit de geheele schepping, hem.elligchamen, menschengedaanten, deelen des menschlijken
ligchaams, dieren, planten, wapens, en overigens
allerlei gereedschappen in de bontste mengeling
door elkander. Men heeft tot heden 1000 bepaald
van elkander verschillende karakters geteld. Ver
onderscheidt men drie soorten van dit beeld -der
i e r o g l y p h e n in engeren zin-schrift.1)De
zijn vaste, meer of min uitgewerkte beelden, die
men op de oudste bouwwerken vindt, die afkomstig zijn uit de tijden voor de grieksche en roaneinsche heerschappij; zij zijn met zorg, ja niet
zelden fraai geteekend, op verschillende wijze ingesneden en door levendige kleuren opgeluisterd.
3De kleuren zijn of overeenkomstig de natuur van
het voorwerp dat zij nabootsen of willekeurig en
louter conventioneel. In de uitvoering kan men
verschillende klassen waarnemen. De zuivere H.
zijn de zoodanige waarin het geheele voorwerp
met de meeste naauwkeurigheid en zoo getrouw
mooglijk naar de natuur geteekend en geschilderd
is. De figuren steken of een weinig boven de
oppervlakte uit, of zij staan in een uitgehold vak,
doordien men den steen rondom de figuren uitbeitelde, zoodat de karakters zich meermalen drie

den gemaakt (verg HDT . 2, 36, 106 . DIOD .I, 81.).
'Ispox jpu^,^ z. Eleusinia, 4. kol.
Iepoµav t a en lepoaxonta, z. divinatio,
6. en 8. kol.
`I s p o t rl v c a, wapenstilstand tusschen oorlog
staten, ten einde openbare godsdienstige-voernd
feesten te kunnen vieren. Een verzoek om een
wapenstilstand voor dat doel werd in den regel
niet afgeslagen.
Hieronymus, `Iepwvu Lo;, 1) een overwin naar in de olympische spelen van het eiland Andros, vermeld bij Herodotus (9, 33.). -- 2) Treurspel- en dithyrambendichter, zoon van Xenophanes. — 3) Tijdgenoot van Alexander den G. uit
Cardia. Na diens dood werd hij in een strijd
met Antigonus gewond en gevangen genomen,
doch werd door Antigonus gespaard en tot opzigter over de asphaltvisscherijen aan de doode
zee aangesteld. Na den dood van Antigonus
werd hij door Demetrius als polemarch naar Thespiae verplaatst en overleefde dezen niet alleen,
maar ook Seleucus en Pyrrhus en stierf als aanhanger van Antigonus Gonatas. Bij vervaardigde
eene levensbeschrijving van Alexander den (i . en
de geschiedenis zijner opvolgers tot op Antigonus
Gonatas. — 4) Uit Rhodus, leerling van Aristoteles. Behalve een werk T`sjpl µírtlri;, wordt vooral
dikwijls melding gemaakt van zijne úrouviutu.
Ook Cicero maakt van hem gewag wegens zijne
grondstelling dat bevrijding van smart het hoogte goed is , (FIN . 5, 5, 14. Tuse. 2, 6, 15 ). —
5) Uit Syracuse, zoon van Gelo, kleinzoon van
Hiero II., na wiens dood hij in 215 v. C. beheerscher van Syracuse werd. Door ongebonden
wreedheid maakte hij zich spoedig gehaat-heidn
en werd in eene zamenzwering in het tweede jaar
zijner regering vermoord. In den tweeden punischen oorlog hield hij het met de Carthagers tegen de Romeinen. -- 6) Latijnsch kerkvader
.

(331-420 n. C.), beroemd door zijne latijnsche bij

duim verhieven, zonder buiten den wand uit te
andere werken tot de kerklijk-chris--belvrtaing
steken. Hiervan verschilt een tweede klasse, die telijke letterkunde behoorende. Hij maakte zich
slechts de omtrekken der beelden voorstelde, en
"die men gebruikte op kleine zuilen, grafurnen
enz. De derde klasse zijn verkorte lijn-hieroglyphen, die de bijzondere type van elk beeld door
nog eenvoudiger omtrekken en lijnen zonder

eenige kleur uitdrukten. Men vindt ze op mumiënkisten, papyrusrollen en kleinere monumenten. Men ging echter nog verder in het vereenvoudigen en verkorten der beelden, en zoo ontstond 2) het hieratische schrift, een soort
van hieroglyphisch snelschrift, welks teekess in 4
bepaald verschillende klassen kunnen gesplitst
worden. De eerste sluit zich nog wel aan het
lijnhieroglyphenschrift aan, doch is toch inderdaad een verschillend schrift; de vierde gaat geheel over op het gebied van willekeurige teekens.
Het ontcijferen er van is zeer moeilijk en ver
een geoefend oog. Nog veel moeilijker-eischt
wordt dit 3) bij de 3. soort, het zoogenaamde
enchorische of demotische schrift, hetwelk de fijnste beeldenteekens en in nog eenvoudiger afkortingen voorstelt. In de plaats der beelden en teekens zijn in dit schrift, dat voor het
volksgebruik bestemd was, niet anders dan een soort
van letters gekomen. Deze drie onderscheidingen
der hieroglyphen, zijn, hoewel minder naauwkeurig en niet in hare verschillende overgangen en
schakeringen aangewezen, toch ook reeds door de ou-

bijzonder verdienstelijk door eene latijnsche vertaling van de chroniek van Eusebius, die hij gedeeltelijk ook omwerkte en verder voortzette.

`IspocívTrs, z. Eleusinia, 4. kol.,
`I e p o n o t o í, beambten te Athene, die zorgen
moesten voor de viering der godsdienstige feesten, deels werden zij door keuze benoemd (de
íspoToto rwv attvwv aswv.). Van de overige
ispoTocoí is de wijze van benoeming niet zeker bekend.
ierosolyma, ra Ispoa6Xuta of enkel
Z6Xv ¡aa, hebr. Jerusjalajim, t. Jerusalem, de wel
versterkte hoofdstad van Palaestina, bijna in het
midden van Judaea, in den stam Benjamin, op
verscheiden heuvels aan den westelijken oever van
den beek Kidron. Oorspronklijk was het de stad
Jebus, de hoofdplaats der J e b u s i t e n, waarschijnlijk op den heuvel Z i o n (het zuidelijkste gedeelte
der latere stad), ten N. van het dal Hinnom;
David veroverde de stad omstreeks 1050 en maakte.
haar tot zijne residentie. Salomo voegde er nog
den noordoostelijk gelegen heuvel Moriah bij en
bouwde daarop den tempel (verwoest door de
Babyloniërs in 5S8, na de ballingschap herbouwd,
later door Herodes den G. in een wezenlijk praal gebouw herschapen); beide deelen omringde hij
met een genieenschaplijken muur. Onder de koningen Jotham, Hiskia en Manasse werd de zuid
oostwaarts van Zion gele--wartsvnMoihe

Hilaira---Himilco.
gen heuvel Ophel en ten N. de benedenstad
er bij getrokken en door een tweeden muur
versterkt. Na de verwoesting in 588 werd de
stad, omstreeks 438 door de uit de ballingschap
terugkeerende Joden onder Esra, in haar vorigen
omvang herbouwd en voorzien met een dubbelen
muur en torens benevens 12 poorten. Onder de
Heerschappij der macedonisch- syrische koningen
(Antiochus Epiphanes) 161 v. C. werd op eene
hoogte ten N. van den tempelberg een burg voor
de bezetting aangelegd, A c r a, later werd deze
naam aan dat geheele gedeelte der stad gegeven.
Onder de Maccabaeërs werd vervolgens op Moriah,
ten N. W. van den tempel, de burg des tempels,
B a r is, gebouwd, die later ter eere van Antonius,
Antonia genoemd werd; terwijl in het N. en
W. der toen bestaande stad op de hooge vlakte

tusschen het Kidrondal (Josaphat) en het dal
Gihon de nieuwe stad B e z e t h a ontstond (zoo
groot als geheel de overige stad) die in 't jaar
45 n. C. door Herodes Agrippa met een afzonderlijken derden muur omringd werd. In 't jaar
71 n. C. werd de stad (longe clarissímam urbem
orientis non Judaeae nodo noemt Plinius (5, 15.)
haar) door Titus verwoest, later in 136 herbouwd ,
door Hadrianus onder den naam Aelia Capitol7na, hoewel niet in de vorige uitgestrektheid. Het
koninklijk paleis stond op Zion, het raadhuis in
liet Tyropoiondal (d. i. kaasmakersdal) tusschen
Zion en Moriah naast Ophel, ten W. van den tempel ;
de beek Bethesda lag ten N. van den burg Antonia.
De overlevering plaatst Golgotha binnen de stad
(in den hoek der nieuwe stad, die gevormd wordt
door den eersten en tweeden muur) op den Calvariënberg; -- de juiste plaats was zeker buiten
de stad op den weg naar Jericho (ten N. 0. van
Jerusalem); Gethsemane en de olijfberg liggen
5 stadiën ten O. van de stad, daarvan gescheiden
door het Kidrondal. Zie over het beleg der stad
door Titus, TAC. HIST. 2, 3,9,12. DIO cASS. 56, 4 en v.
Hilaira, z. Leucippus.
Hilarotragoedict, z. R h in t h o.
Himéra, j `llL Pa, 1) aanzienlijke stad op
de N. kust van Sicilië, ten 0. van Panormus,
werd in 648 v. C. door Chalcidiërs uit Zancle
gesticht (THUG. 6, 5.). Het schijnt dat de stad
omstreeks 560 onderworpen geweest is aan Phalaris, tyran van Agrigentum. Later regeerde hier
Terillus, doch door Thero van Agrigentum ver jaagd wendde hij zich daarop tot de Carthagers (HDT. 7, 165.) die onder Hamilcar een aan
afzonden, maar door Thero,-zienljkgrmat
bijgestaan door Gelo van Syracuse, in 480 v. C.
geslagen werden. Na eene vergeefsche poging
der Himeraeërs om de dwingelandij van Thrasydaeus (Thero's zoon) af te schudden, gelukte, dit
hun later met behulp van Hiero van Syracuse.
Himera verkreeg toen weder hare vrije staatsregeling en geraakte in verbond met Syracuse tot
hoogen bloei (THUG. 7, 1.). Doch toen in 409
Hannibal, Gisgo's zoon, een nieuwen togt tegen
haar ondernam, bezweek zij na wanhopigen tegenstand en werd tot den grond toe geslecht. Op
de plaats waar in 480 Hamilcar gesneuveld was,
werden 3000 gevangenen geofferd. Aan den reg ter oever der gelijknamige rivier verrees weldra
tegenover de oude stad, de carthaagsche colonie
Thermae (Tá ©sp1Mí, DIOD. 13, 59-62.), bekend door de aan Hercules gewijde warme zout bronnen (Os o;i.ui cd `J;J.Ihrl. ►c«), vooral door dc Roj
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meinen zeer geroemd; om hare trouw behield
Thermae haar eigen gebied en vrije staatsregeling (cie. VERR. 2, 35, 37.). Scipio gaf aan de
stad een groot gedeelte der geroofde beeldhouw
terug ; tegenw. heet de plaats Termini.-werkn
Himera was de geboorteplaats van den dichter

Stesichorus, Thermae van den tyran Agathocles. —
2) Naast deze stad ontlastte zich in zee de n o o rd e l ij k e H i m e ran i vi er, die op de Gemelli colles
ontsprong, t. Fiume di S. Lionardo. -- 3) De
z u i d e l ij k e H i m e r a, t. Fiume Salso (wegens de
zoute bronnen die hij opneemt) stroomt van de
Nebroden in eene zuidelijke, rigting, door het gebied van Agrigentum en valt aan de Z. kust in
zee. Oudtijds verkeerde men in de dwaling dat
hij deze 1 f d e bron had als de noordelijke rivier.
Himer us, `ltuptos, grieksch sophist, zoonn
van den rhetor Aminias uit Prusias in Bithynië,
omstreeks 3l5-386 n. C. Reeds vroeg begaf hij
zich tot zijne vorming naar Athene, deed ver
hetzelfde doel verscheiden reizen,-volgensmt
keerde daarop naar Athene terug en trad hier als
rhetor op. Zijne beroemde leerlingen waren Basilius
en Gregorius van Nazianzus. De keizer Julianus
ontbood hem tot zich naar Antiochië en maakte
hem tot zijn geheimschrijver. Na diens dood
keerde hij weer naar Athene in zijne vroegere betrekking terug en leefde daar tot aan zijnen dood.
Himerius was en bleef een heiden, doch toont in
zijne schriften gematigdheid en verdraagzaamheid
jegens de Christenen. Zijne werken zijn slechts
gedeeltelijk tot ons gekomen. Photius kende 71
redevoeringen en verhandelingen van verschillenden inhoud, van 36 heeft hij uittreksels medegedeeld. 24 redevoeringen zijn volledig bewaard
gebleven, en van andere nog eenige brokstuk
Meest zijn het gelegenheids- en pronkrede--ken.
voeringen, in den toon en den geest der latere
rhetorica, en hoewel van tijdgenooten bewonderd,
gaan zij mank aan overdreven sierlijkheid, aan
duistere zinspelingen, aan gezwollenheid en gekunsteldheid. Daarbij pronkt Him. gaarne met
zijne geleerdheid.

"Iµspoc, Z. Aphrodite en Eros.
Hitnilco, `1µdXxwv, carthaagsche naam. 1)
Zeeman, die een langen en verren togt langs de
kusten van Africa ondernam. -- 2) Carthaagsch
veldheer streed in 406 v. C. ongelukkig op Sicilië
en stierf een vrijwilligen hongerdood (JUSTIN. 19,
3.). — 3) Bevelhebber der Carthagers op Sicilië
ten tijde van Agathocles, ten wiens voordeel hij
een vrede tot stand bragt tusschen hem en de
grieksche steden, waarover de Carthagers hem met
den dood bedreigden (JUSTIN. 22, 3.). -- 4) Overwon een leger van Agathocles in Africa. -- 5)
Verdedigde I.ilybaeum tegen de Romeinen (POL.
1, 42 en v.). -- 6) Carthaagsch vlootvoogd, beschermde in 't jaar 217 de kusten van Spanje,
voerde vervolgens daar het bevel over een leger
te land (Liv. 22, 19. 23, 28.) en stierf na een
roemvollen strijd tegen de Romeinen op Sicilië
aan de pest in 't jaar 212 (Liv. 25, 26.). — 7)
H. Phamaeas, een bekwaam veldheer, verontrustte
in den laatsteni punischen oorlog de Romeinen
door talrijke, wel uitgevoerde strooptogten, liep
vervolgens (148) met 2200 ruiters tot de Romeineu over, verkreeg daarvoor van den senaat groote
geschenken en vocht vervolgens tot aan het einde
van den oorlog voor zijne nieuwe bondgenooten. -- 8) II., omstreeks 500 v. C., bekend door
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zijne zeereizen langs de kusten van westelijk Europa (PLIN . 7, 67.).
"I ,t ;t a p ) o s. 1) Te Athene waren de beide jaar
benoemde hipparchen de bevelhebbers der-lijks
ruiterij. Onder hen voerden bevel de 10 phylarehen (cpúXapxot) insgelijks door keuze benoemd,
-die bij de ruiterij denzelfden rang hadden, als de
taxiarchen bij het voetvolk. In hunnen werkkring
hadden de hipparchen ook het regterlijk voor
(hegemonie, z. a.). -- 2) In het aeto--ziterschap
lische en achaeïsche bondgenootschap was hij de
voornaamste ambtenaar van den bond na den
strateeg, of in 't achaeïsch na de beide strategen. — 3) Ook in Boeotië vinden wij naast de polemarchen hipparchen als een aanzienlijke overheid.
lH ipparciius, "Irt crup o;, 1) z. Hippias. —
2) Wis- en sterrekundige, geboren te Nicaea,
bloeide 160-125 v. C. te Rhodus en Alexandrië.
Bij bezat een onvermoeiden ijver en groote waar
-heidslfnorauwkeignmgen, die hij met zijne zelf uitgevonden werktuigen
(astrolabium) maakte, en de daarop steunende berekeningen en bepalingen werd hij de schepper
der eigenlijke wetenschaplijke sterrekunde. Zijne waarnemingen hadden vooreerst betrekking op
den opgang en ondergang der sterren, vervolgens
onderwierp hij de geheele astronomische kennis
van zijnen tijd aan een naauwkeurig onderzoek,
bepaalde de lengte van het zonnejaar op 5 miauten minder dan den destijds aangenomen tijd van
365 dagen en 6 uren; berekende de grootte, den afstand en de beweging der zon, maan en aarde, beproefde het eerst eene optelling der vaste sterren,
alsmede de bepaling der ligging van plaatsen naar
lengte en breedte. Van zijne talrijke schriften
bezitten wij nog twv `Apcutou xal E6 ou cpatvottgvwv ^rj Ystc in 3 boeken en ExDsrity A6Ta(ptaµwv, een fragment, dat bij Ptolemaeus gevonden
wordt.
fipparinus, `Iî:itaplvoç, zoon van Dionysius
den oude bij Aristomache, zuster van Dion, werd
na Callippus tyran van Syracuse. Hij werd in dronkenschap vermoord 350 v. C.
HippIris, "Iz7:apt,, rivier van Sicilië, die
door het moeras van Camarina stroomt en beneden de stad in zee valt; t. Camarino (FIND. OL.
`

5, 12.).

`I z s c , te Athene de tweede klasse der burgers volgens de volksverdeeling van Solon, z. w u k rj .
Hippemolgi , `I-nnriii.okyot', d. i. paarden
waren zeker scythische-melkrs(HO^1.IL3,5)
nomaden, die even als de galactophagen van merriemelk leefden. Strabo plaatst hen in het hooge
Noorden en rekent ze tot de Citnmeriërs.

de. Aan Hipparchus wordt eene bijzondere belangstelling voor geestbeschaving toegeschreven
(HDT. 7, 6. PLAT.? HIPPARCH. 228, 6. C.); ceno
menigte dichters, Anacreon, Simonides en a. ver
zich te Athene, en voor de kennis der-zameld
homerische gedichten werd groote zorg gedragen.
Nadat echter Hipparchus door de hand der wraak
(z. Harmodius) gevallen was (514), werd de rege
strenger, en voor cene omkee--ringvaHps
ring van zaken bekommerd knoopte hij verbindingen aan met het buitenland, onder anderen met
Aeantides, regent van Lampsacus, die invloed had
bij Darius (TRUC. 6, 59.). Doch de voortvlugtige
Alcmaeoniden, die vergeefs beproefd hadden door
eigen magt terug te keeren, wisten, nadat zij op
bevel der Amphictyonen den tempel te Delphi
prachtig herbouwd hadden, een orakelspreuk uit
te lokken, die den Spartanen beval hen terug te
voeren en de tyrannie ten val te brengen (HDT.
5, 62, 63.). De eerste veldtogt onder Archimolius mislukte, voornamelijk door de thessalische
ruiterij die den Pisistratiden te hulp was gekomen. Koning Cleomenes ondernam nu zelf een
tweeden aanval, en Hippias werd, nadat zijne
kinderen, die hij veiligheidshalve had weggezonden, gevangen genomen waren, genoodzaakt Attica te ontruimen in 't jaar 510 (HDT. 5, 65.).
Hij begaf zich naar Sigeum tot zijn stief broeder
Hegesistratus en van daar naar Lampsacus, nog
steeds in de hoop van naar Athene terug te keeren;
daartoe knoopte hij zelfs onderhandelingen met
de Lacedaemoniërs aan (HDT . 5, 91.). Eerst
later wendde hij zich door tusschenkomst van Artaphernes tot Darius (HDT . 5, 96. THUG. 6, 59.).

Dezen hitste hij op tot een oorlog tegen Athene, voerde de Perzen naar Marathon (HDT.
6, 10 7) en sneuvelde volgens sommigen in den
slag (JUSTIN . 2, 9.), doch meer waarschijnlijk is
het dat hij kort daarna in hoogen ouderdom op
Lemnos aan cene ziekte is gestorven. — 2) Sophist
uit Elis, tijdgenoot van Socrates, hield de av rápxzta (zelfgenoegzaamheid) voor het hoogste goed,
doch was daarbij tevens een man van de grootste
ijdelheid, wilde als veelweter en duizendkunstenaar schitteren en maakte zich sterk om niet alleen over elke voorgestelde vraag in e ene aaneen geschakelde rede uitvoerig te handelen, maar was
er ook trotsch op dat hij alles wat tot de kleeding van een beschaafd man behoorde, zelf kon

vervaardigen (XEN. MEI. 4, 4. etc. DE OR. 3, 32.).
Hippo, 'lint, 1) H. r eg i us,. (3^,catktxóy, later
Hippone, in Numidië aan een gelijknamige golf,
gesticht door Tyriërs, later romeinsche colonie
(Liv . 29, 3. 4, 32.). De stads werd in 430 n. C.

J
Hipps as, ITcrttas, en HipparcILus, Iap- door de Vandalen verwoest, . waarbij de heilige
.OS, de zonen van Pisistratus (een derde, Thessa- Augustinus omkwam; in de nabijheid waren groote
lus, wordt zelden vermeld), stonden reeds bij de ijzermijnen. — 2) H. D i a rr h y t u s, &t4ppuro;,
tweede verdrijving (550 v. C.) van den vader hem juister Zarytlius, t. Benzert, in de romeinsche proter zijde (HDT. 1, 61.). Na dery dood van Pisi- vincie Africa (in Zeugitana), aan een diepen instratus volgde Hippias hem op als tyran (HDT. 5, ham en een meer, ten W. van Utica, tyrische
55 TRUC . 1, 20.), doch ook Hipparchus bekleedde colonie, goed versterkt. -- 3) Stad der Carpeta
-neiHspaTrcon,teO.vaCcan aanzienlijken rang. Hippias toonde zich een
verstandig en degelijk regent, regeerde met zacht- letum (LIV. 39, 30.); een andere gelijknamige stad
heid, verminderde de door zijn vader gevorder- lag ten Z. van de rivier Baetis. -- 4) Z. V i b o.
`I 7r T a3.ó. T a, naam van de aristocraten en de
de opbrengst van 1/ o op 1,4, en liet de meeste
wetten van kracht blijven (THUG. 6. 54.). Evenwel adellijken op Chalcis (oi ' b.tiro3ó rae ¿xaXEovro of
worden van hem ook gewelddadige maatregelen ver 7LaygL; T(wv XaXXtlE'wv, HDT. 5, 77.).
Hippticles, `IrzoxXrjs, atheensch scheepsbezelfs aanslagen tegen den eigendom en de-meld,
belangen van bijzondere personen. Daarbij toont veihebber, die in 412 v. C. de spartaansche
.

zich een streven naar uiterlijke pracht en weel_

schepen, die onder Gylippus uit Sicilië terugkeer-
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meest bekend. Zij bevatten als het ware de kern
der geheele geneeskunde van H., wiens groote
Hippoelides, `Irmo-Jd8rlt., een door schoon- verdiensten in deze wetenschap hierin bestaan, dat
heid en rijkdom uitstekend Athener, dong met hij de grondslagen voor haar als wetenschap gevele anderen naar de hand van Agariste, de doch legd heeft, daar hij evenzeer afkeerig was van
ter van Clisthenes van Sicyon, doch verspeelde een geesteloos empirismus als van feilbare hypodoor overdreven uitgelatenheid (dvca^ia) de reeds thesen. Zijne theorie en practijk steunden op
gewonnen gunst van Clisthenes (HDT . 6, 128 langdurige en naauwkeurige waarnemingen en
onderzoek van de ongesteldheden des menschlijen v.).
J[fppocóon, `Inzto-^cácov, 1) zoon van Oeba- ken ligchaams. Daardoor gaf hij aan de pathololus en de nymph Batea, kalfbroeder van Tynda- gie en therapie grooter volmaaktheid. Ook de
reus en Icarius, te Sparta. Hij verdreef zijne chirur gie bragt hij vooruit. Zijne voor echt gehouden
broeders om zelf aan de regering te komen; doch schr iften zijn in het ionisch dialect geschreven en
Hercules bragt Tynd areus terug en versloeg Hip- later - meermalen verklaard geworden door Grieken,
pocoon met zijne talrijke zonen. Icarius bleef in Romeinen en Arabieren. H. stierf omstreeks 364
Acarnanië, waarheen de broeders gevlugt waren; v. C. in hoogen ouderdom te Larissa in Théssahier verwekte hij bij Polycaste of bij de Najade Peri- lië, waar hein een gedenkteeken werd opgerigt. ---boea Penelope, vrouw van Ulysses, Alyzeus, Thoas 6) Zoon van Thessalus en kleinzoon van den
en a. --- 2) Zoon van Amycus, calydonisch ja- grooten arts. IIij zou over verscheiden deelen der
ger. -- 3) Thracisch vorst, bloedverwant en togt- geneeskunde geschreven hebben. --- 7) Zoon van
genoot van Rhesus naar Troje (HOM. IL. 10, I)raco en ook een kleinzoon van den beroemden
518.). -- 4) Zoon van Hyrtacus, togtgenoot van Hippocrates. Hij was een tijdgenoot van AlexanAeneas, ervaren boogschutter (vIRG . AEN . 5, 492.). der den G., arts in Macedonië en schrijver van
Uippocrates, `Ircrcoz.,orx rij ;, 1) vader van
eneeskundige werken. — Nog vond men onder
Pisistratus. — 2) Zoon van den Alcmaeonide Me- dezen naam twee schrijvers over geneeskundige
gaeles en grootvader van moederszijde van Peri- onderwerpen, de zonen van Thytnbraeus uit Cos
cles. -- 3) Broeder en opvolger van Cleander, en eindelijk een pythaorist uit Chios, die zich
tyran van Gela, die in 498 v. C. vermoord werd. verdienstelijk zou gemaakt hebben in de geoDoor trouweloosheid tegen de inwoners van mctrie.
Zancle vergrootte hij zijne magt, beoorloogde en
Hippocrene, "I rr tov xp rl vrl of `Iirroxprvr,
overwon de Syracnsers en verkreeg bij verdrag bron aan den voet van den Helicon, ontstaan door
Camarina. Hij stierf in 491; zijn opvolger was den hoefslag van Pegasus en voor de muzen de
Gelo. -- 4) Atheensch veldheer, zoon van Ari- bron van ware geestvervoering. In de nabijheid
phron. Hi sneuvelde in den slag bij Delium in lag het bekoorlijke muzenbosch, dat met heerlijke
424 v. C. -- 5) De beroemde grieksche arts uit standbeelden prijkte (HESIOD . THEOG. 6 . OVID .
Cos. Wij weten maar weinig van zijn leven. FAST. 5, 7. PAus. 2, 31, 8. 9, 3., 3.).
,den, bij Eeucadië opwachtte en hevig havende
(THUG. 8. 13.).

Zijne geboorte wordt gesteld in 't jaar 470 v. C.
Hij behoorde tot het geslacht der Asclepiaden
en zijn grootvader Hippocrates I. Ieefde ten tijde
der perzische oorlogen; zijn vader heette Heraclides, zijne moeder Phaenarete. Zijn eerste opleiding ontving hij van zijnen vader en van andere
coïsche artsen; buitendien worden als zijne leeraars vermeld Herodicus van Selymbria, de sophisten Pro^licus en Gorgias van Leontini en ook
Democritus van Abdera, ofschoon het niet geheel
zeker is dat hij het onderwijs van dezen genoten heeft. Reeds vroeg schijnt hij zijn vad rstad verlaten te hebben, doch hoe hij zijne reizen
genomen heeft en hoe lang hij zich op de verschillende plaatsen die hij bezocht, heeft opgehouden is moeilijk te bepalen. Ook zijn verblijf
te Athene gedurende de pest in. den peloponnes.
oorlog is niet juist op te geven, hoewel hij er
zich misschien eenigen tijd gedurende den oorlog
opgehouden heeft. Over 't algemeen zijn de berigten over zijn leven zeer uiteenloopende en met
fabelen vermengd. Ook van de hem toegeschreven werken (52 groote en kleine) zijn zeker
vele ondergeschoven, deels reeds vroegtijdig door
vreemde toev oegsels vermeerderd , voornamelijk
door zijne zonen Thessalus en Dra-co en zijnen
schoonzoon Polybus. Reeds Galenus beproefde
de echte en onechte werken te schiften en een
canon vast te stellen; elf hield hij voor echt. De
tegenwoordige verzameling is afkomstig uit den
alexandrijnschen tijd; de echtheid kan met volkomen zekerheid van geen enkel geschrift worden
aangetoond; hoewel gewoonlijk zes voor echt
doorgaan. Onder deze zijn de 'Apop!aioí het

H ipp o d ninin, 'Innoó utJ ZvL, 1) Z. A c h i lleus. --- 2) Z. Pelops. — 3)Z. Pirithous. —
4) Z. Aeneas,
ft ip poditinus , `Izrrcóiuo;, z. bouwkunst,
aanhangsel.

Hippoodromus, `It n6ó pop.o5, z. Olympia.
H ¡pp t)ióclius, `IrcróXoyo„ z. Glaucus.
Hippoiyte, IrroX Til, z. A m a z o u a e en
Her cules (e. 6.),

HippOi tus, `Ir rcóXuTo , 1) zoon van Theseus en van de Amazone Antiope of Hippolyte.
Zijne stiefmoeder Phaedra belasterde hem bij
Theseus; deze ontweek hein en bad zijnen vader
Poseidon horn in het verderf te storten. Toen
Hippolytus eens langs het zeestrand reed, deed
Poseidon een monster uit zee opkomen, waardoor
de paarden schichtig geworden op hol gingen en
llippolytus omkwam. Toen de onschuld van den
jongeling later bleek, doodde Phaedra zich zelve;
doch Hippolytus werd door Aesculapius uit den
dood opgewekt en door Artemis naar Latium gebragt in het woud van Egeria bij Aricia, waar hij
onder den naam Virbius regeerde (z. Artemis). —
2) Een der Giganten.
Hippomedon, `I1rro L &ov, zoon van Talans of van Aristomachus, cenen broeder van
Adrastus, uit Argos, trekt met Adrastus (z. a.)
tegen 'Thebe op, waar hij sneuvelt.
Hippomenes, Ir..rop wi, z. Atalante.
Hippönax, `17rnwva , Z. Jam bograp/ .
Hipponicus. z. C a l l ia s.
Hipponous, Irr7r6voo;, z. Bellerophontes.
Hippopllägi, `ITTocp yoc, d. i. paardeneters,
zoo worden 2 volken uit het N. van Azië ge-
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noemd, de s ar m a t i s c h e II. in de streken van
het tegenw. Perm, en de s e y t h i s c h e H. aan de
oostzijde van den Imaus (Altaï). Nog tegenwoordig voeden zich de in die streken wonende volk stammen op dergelijke wijze.
IIippot des en fippotes, z. Aeolus.
IHippothous, `Irc.ról}ooc, 1) z. A e p y t u s

waren, vereenigden beide consuls zich bij Bononia.
Pausa verloor wel een slag, doch Hirtius bragt
Antonius een nederlaag toe den 14. April 43 en
leverde hem later den slag bij Mutina den 27.
April, waarin Antonius het onderspit dolf. Hirtius sneuvelde, en Pausa bezweek den volgenden
dag aan zijne wonden (etc . PHIL . 14, 9 en v. AD

2. — 2) Zoon van Priamps (Isoit. IL. 24, 251.). —
3) Zoon van Lethus, kleinzoon van Teutamus, die
den Trojanen met pelasgische volkstammen uit
Larissa te hulp kwam; hij werd door Ajax Tela
gedood (HOM. IL. 2, 840. 17, 288 en v). -nloius
Uippotoxotae, Iit toto 6tcCC . In het attisehe leger, dat in het begin van den peloponnesisehen oorlog 1200 man ruiters telde (TRUC . 2, 13.
verg. e x e r c i t u s), bevond zich ook een corps ligte
ruiterij van 2000 boogschutters (LïTïCGTO^ótn^, THUC .
5, 84. 6, 94.) uit huurlingen bestaande. Ook in
de latere tijden der romeinsche keizers hadden de
aziatische volken boogschutters te paard (hippotoxotae, of sayittarii equites), die even als hunne
paarden over het geheele ligchaam met een schub
(verg. l o r i c a t i) bedekt waren.
-benpatsr
Hirpini , `Ip n' oí, de zuidelijkste volkstarn van
Samniurn, bewoonden de tegenwoordige napolit.
provincie Principato Ultra, een grooten bergketel
der Apennijnen, ten W. ingesloten door Campa nië, ten Z. door Lucanië. ten 0. door Apulië, ten
N. door de Caudini, met de steden A eculanum,
Equus Tuticus, Aquilonia, Compsa (LIV . 22, 13.

FAM. 10, 30. 12, 25. OVID. TRIST. 4, 10, 6.). Som-

23, 37. 27, 15.).

Hirtius, naam eener plebejische familie. A.
H irti u s, aanhanger van Caesar, diende onder
hem in Gallië 58 v. C., waar hij zeer verwijfd
leefde (volgens Cicero AD FAM. 16, 27, 2.). Meer
stellige berigten vinden wij van hein eerst in la.
teren tijd. Bij vergezelde Caesar naar Rome,
naar Aegypte en in 't jaar 47 naar Antiochië,
waar hij voor Q. Cicero van Caesar ver giffenis
verwierf (cic. Al) ATT. 11, 20 .). Gedurende den
oorlog in Africa leefde hij op zijn landgoed bij
Tusculum, vierde prachtige spelen te Praeneste
en ontving vervolgens Caesar bij zijne terugkomst.
Cicero ging met Hirtius vriendschaplijk om (AD
FAM. 9, 20.). In het jaar 46 stelde Hirtius als
praetor cene wet voor om de aanhangers van
I'om j`ejus van alle openb are ambten uit te sluiten, volgde in 45 Caesar naar Spanje in den
strijd tegen den jongen Pompejus, doch voerde
minder het zwaard dan de pen (cie. AD ATT. 12,
40.). Met zijnen vriend Pansa werd hij voor het
jaar 43 tot consul benoemd; doch na den moord
van Caesar, trok hij zich, hoewel hij meer tot
Antonius overhelde, meer en meer terug en leefde, ofschoon hij zich nu en dan te Rome vertoonde,
stil op zijn landgoed, waar hij een drukken omgang met Cicero onderhield, die toen hij zijn
schoonzoon Dolabella naar Syrië wenschte te
vergezellen, dringend door hem verzocht werd om in
zijne nabijheid te blijven. Het overige gedeelte van
het jaar werd hij door een zware ziekte aan zijn legersteê gekluisterd. Eindelijk aanvaardde hij na
zijne herstelling op den 1. Jan. 43 met Pansa
het consulaat, deed den senaat besluiten nemen ter
belooning van hen, die zich tegen de aanmatigingen van Antonius verzet hadden, vooral ten gunste
van den jongen Octavianus, en trok daarop met
een leger te velde, evenwel met het plan, om den
uitslag van de met Antonius aangeknoopte onder
af te wachten. Toen deze verijdeld-handelig

migen verweten aan Octavianus, dat hij den dood
der consuls veroorzaakt had, om op hunnen ondergang zijne magt te grondvesten (SUET. AUG .
11.). Van hem, die een wetenschaplijk gevormd
man was, is het 8. boek de bello Galileo, achter
de commentarién van Caesar, afkomstig. Andere
geschriften bij Caesars werken gevoegd en hem
toegekend zijn zeker niet van hem.
Hirtalëjus, waarschijnlijk quaestor in 't
jaar 36 v. C. (CIC . FONT . 1, 2.) die het eerst het
houden van dubbele rekeningen invoerde, naar
aanleiding van de in hetzelfde jaar gemaakte wet
van den consul Valerius over de vermindering van
schuld. Misschien is hij dezelfde als die quaestor
L. Hirtulejus, die zich onder Sertorius in Spanje
roemvol in den oorlog onderscheidde en in 't jaar
79 Domitius in Spanje, alsmede in 78 Manilius
overwon. Insgelijks bragt hij in 76 een leger van
Pompejus de nederlaag toe, doch sneuvelde in 75
in een bloedigen slag tegen Metellus.
f isp^Ltis , "Ictru)a ;, t. Sevilla, beroemde han
aan den-delstarTu'inHpaBetc
Baetis, die hier, 500 stadiën van zijne monding,
nog bevaarbaar voor zeeschepen was, naast Cor
belangrijkste stad der provincie-dubaenGs
en zetel van een conventusjuridicus. Caesar maakte haar tot Bene colonie onder den naam Julia
Rornula of Roneulensis (CAES B. C. 2, 18, 20. B.
.

IiISP .

27, 35, 42.).

Hispania, `Ia avía, door de Grieken vroeger
'I rlpíu, door de dichters ook Hesperia genoemd,
bevatte in de oudheid het geheele pyrenaeïsche
schiereiland en is slechts in het N. door de Pyrenaeën met Gallië verbonden, terwijl het langs het
westelijk deel der noordzijde door de aquitanische
golf, ten W. en ten Z. tot aan de zuilen van
Hercules door den atlantischen oceaan, en van
daar af ten 0. door de Middellandsche zee bespoeld wordt. Behalve de Pyrenaeën als noorde lijke grens zijn onder de bergen noemenswaardig;
aan de N. kust in het gebied der Vasconen, Cantabriërs en Asturen de Saltos Vasconum en de
V i n d i u s, van deze keten scheidt zich af in zuid
langs den regteroever van den-ostelijkrgn

Iberus voortloopend de I d u b d a ('l^oúßzda), t.
Sierra de Oca, Sierra de Lorenzo en S. de Albaracin, met verscheiden takken. De O r o s p e d a
of O rt o s p e d a (`0p tóßtzóu), t. Sierra del Mundo
en S. de Alcaraz, begint in het midden van den
Idubeda, eerst ruw en kaal, vervolgens boschrijker
aan de kusten, en strekt zich uit tot in Baetica
bij de bronnen van den Baetis; het zuidelijk gedeelte heette Mons Argentarius. Langs de Z. kust
van Baetica strijkt de Solorius .(t. S. Nevada),
waarbij zich in het W. aansluit tot aan het voor
i p u 1 a (t. las Alpujarras).-gebrtCalpd1
Tussehen de Baetis en Anas ligt de Mons Marianus (t. Sierra Morena) steil en rijk aan metalen,
door den oostelijken tak Salus Castulonensis (S.
de Cazorle) met den Ortospeda verbonden. In
Lusitanië tusschen de rivieren Durius en Tagus
loopt de Mons Herminius (t. S. de la Estrella) in
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zuidwestelijke rigting, langs de kusten tusschen den
Iberus en de Pyrenaeën breidt zich de Mons
Eddies uit. De belangrijkste voorgebergten zijn,
beginnende in het N. 0. langs de 1Vliddellandsche
zee: Pyrene (t. Cabo Creuz) met een tempel
van Aphrodite; T e n c b r iii m aan den mond van
den Iberus; I) i a n i u in (C. St. Martin), tegenover
de pityusische eilanden; Saturni promont. (PTOL.
I xoµß pac ( a rex px, t. C. de Palos) ten 0. van
Nieuw Carthago; voorgebergte van C h a r i d e m u s
aan de golf van Urci; C alp e (t. Gibraltar) aan
de straat van Gaditanum ; een weinig ten W. van
daar Junonis proniont. (t. C. Trafalgar); promont. Cuneus (t. St. Maria) de zuidelijke punt

van den hoek van Lusitanië door de Romeinen
Cuneus genoemd, tusschen de rivier Anas en het
promont. Sacrum (t. C. St. Vincent), de Z. W.
punt; proniont. Barbarium (t. C. Espichel) en
prone. Magnum (t. C. la Roca) aan beide zijden
van den mond van den Tagus; prom. Nerium
of Celticum (t. C. Finisterre), de N. W. punt;
Coru of Trileucuin (Kúhpou ¿(xpov ^ró aai TpíXeuxov,
t. C. Ortegal) de N. punt. -- Onder het groote
aantal rivieren (de ouden kenden er meer dan 60)
zijn merkwaardig, aan de N. kust : Alba, Rubricatus (Llobregat), Iberus met zijne bijrivieren
(z. die art.), Turia (Guadalaviar), Suero (Jucar),
Tader (Segura); aan de Z. W. kust naar het W.
heen: Baetis (Guadalquivir) met zijne bijrivieren, Urium (Tinto), A n as (Guadiana), Callipüs
(Sado), in Lusitanië, Tagus (Tajo), Munda (Mondego), Vacua (Vouga), Duriuss (Duero) met

zijne bijrivieren (z. die art.), M i n i u s (Minho) of
Baenis, Tamaris (Tambre) ; aan de N. kust : Mavíus (Navia), Melsus (Marcea), Nerva (riv. van
Ordunna). -- Hispanië was vooral in het zuidelijk gedeelte zeer vruchtbaar, de streken in het
midden waren zeer ongelijk, de noordelijke streken dikwijls woest en leverden minder op. Hare
voortbrengselen, inzonderheid uit het mineraalrijk,
verschaften aan het land welvaart, nog vergroot
door een aanzienlijken handel, vooral met Rome.
De bewoners I b ë r e s ('I¡trlpes) of Ib^ri waren van onbekende afkomst en gingen bij de
ouden voor een oorspronklijke bevolking door; bij
hen voegden zich Celten, die over de Pyrenaeën
het land binnen trokken en waartoe bijna al de
volken der noordkust behoorden : Cantabriërs,
Artabriërs, Callaeciërs, en die van het binnenwaarts gelegen hoogland : V ac e a e ë r s, P e l e ndonen, Arevacers, Beronen en Lusonen,
alsmede in het Z. O. gedeelte, op den zoogenaamden
Cuneus, de Ce l t i c i, waarschijnlijk de Cyneten of
Cynesiërs, die Herodotus (2, 33. 4, 49.) op den
uitersten W. hoek, als naburen der Celten kende,
die zich met hen tot e e n volk vermengden en
toen Celtibêri, -es (KekríÇ T1psc) genoemd werden,
inzonderheid in het binnenland gevestigd, terwijl
aan den voet der Pyrenaeën, in het land der tegenwoordige Basken, de iberische bevolking zich
tot op den huidigen dag onvermengd heeft

staande gehouden. Langs de kusten waren ook
vele, deels phoenicische (en carthaagsche), deels
grieksche coloniën ; van latere dagteekening maar
duurzamer was de invloed der Romeinen. Tot
op het jaar 238 v. C., toen de Carthagers zich
voor het verlies van Sicilië en Sardinië in Spanje
schadeloos wilden stellen, droeg men slechts duistere kennis van de phoenicische coloniën Tartessus en Gadëra. In 't jaar 29 werd N i e Lz w-

Carthago gesticht, en allengs het zuidelijk gedeelte van het land veroverd. Nadat Hannibal,
in strijd met het in 228 met de Romeinen gesloten verdrag, Saguntum verwoest had en den
Iberus was overgetrokken, begon de 2. punische
oorlog, die de Romeinen sedert 206 in het bezit
bragt van het zuidelijk gedeelte; de overige tot
dusver vrije landen werden eerst na 200 jaren
geheel onderworpen : Tiberius Gracchus onder
een gedeelte der-wierpvan1807dCltberiës,
Lusitaniërs onderwierp zich na den val van Numantia in 133, liet noordelijke gedeelte niet voor
61 (Jul. Caesar), en de Asturen en Cantabriërs
werden eerst 22 v. C. door den veldheer van
Augustus Vipsanius Agrippa bedwongen. De
loop van den Iberus was de grondslag van de
vroegere verdeeling in Hispania citerior en ulterior;
door Augustus werd de provincie Citerior -- naar
de hoofdstad Tarraco ook T a r r a c o n e n s i s ge
vergroot, dat zij het noordelijke en-hetn—zo
oostelijke deel des lands bevatte (grenzen: de
Durius tot aan de stad Septimanca, t. Simancas;
verder langs cene lijn die zuidwaarts den Anas
raakt, zich vervolgens oostwaarts wendt en langs den
Saltus Castulonensis in het Z., beneden Carthago
de zee bereikt); Ulterior was gesplitst in 2 deelen, waarvan de Anas in zijn loop de grenzen
vormde : de westelijke provincie Lusitania, en
de zuidelijke Baetica, naar den Baetis genoemd.
Buitendien was het land naar de hooge geregtshoven in 14 conventusjuridici verdeeld. De hoofd volken in Lusitania waren: de Lusitaniërs
tusschen Tagus en Durius, ten 0. bij den Saltus

Herminius de V e t t o n e n, ten Z. van den Tagus
de C el t i c e r s. De voornaamste steden: Balsa,
t. Tavira, rom. municipium aan de Z. kust,
M y r t i 1 is, t. Mertola, aan den Anas, Pax J u1 a, t. Beja, ten W. van den Anas, rom. colonie
en zetel van een hoog geregtshof; S a 1 ac i a, t.
Alcacer do Sal, aan den Callipus ; August a
E m e r i t a, t. Merida, aan den Anas, een der belangrijkste steden van Spanje, zetel van een
hoog geregtshof; E b b r a, t. Evora; No r b a Caesarea aan den Tagus, t. Alcantara, O l i s i p o, t.
Lisboa, aan den Tagus niet ver van den mond;
S a l m a n t i c a, t. Salamanca. De hoofdvolken in
Baetica waren : de T u r d e t a n e r s aan beide
zijden van den Baetis, de T u r d u l e r s aan de
L. kust, waaraan oostwaarts de B a s t e t a n e r s
grensden. Tusschen den Anas en het Marianusgebergte eindelijk woonden in het N. W. in het
landschap Baeturia de baetische Celten.
Onder de 175 (200) steden van het sterk bevolkte

land waren de belangrijkste : Asta, G a d e s,
Carteja, Malaca, Illiturgis, Munda, Hispalis, Italien, Corduba, Baecula (z. die art.).
Hispania T a r r a c o n e n s i s (grooter dan de beide
andere deelen te zamen) was bewoond door de
volgende volken : aan de 0. kust de B a s t i t ariers, de Contestaners met de steden Carthago nova en Santabis, de Edetaners of
Sedetaners met de steden V a l e n t i a, S a g u nt u m, Etovissa, S a l d u b a of Caesaraugusta; de
I l e r c a o n e n aan beide zijden van den beneden
Iherus met Dertosa, de Cosetaners met
T a r r a c o n, de hoofdstad der geheele provincie,
de L a l e t a n e r s langs den Rubricatus met Barein o (t. Barcelona) aan den mond der rivier. In
het binnenland bij de Pyrenaeën de Ausetaniërs,
Cerretaners, Lacetaners, de I 1 e r g e t e n met
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Osca en Ilerda; de Vasconen met Cala- verband bragt, terwijl T li n e y d i d e s als 6u pues ►^ ,

g u r ri s (stormenderhand genomen in den sertoriaanschen oorlog 71 v. C., geboorteplaats van Quinctilianus) en Pompelo; de V a r d u l e r s en A u t r igonen met Flaviobriga; de Cantabríërs met
Juliobriga, Concanum en Blendium; de Asturen
van de N. kust tot aan den Durius met Lancia
Legio VII Gemina (Leon), Asturica Augusta (Astoria); cle Callaeciërs in het N. W.
in het landschap Callaecia (of Gall.) en de Art ab r i ë rs met B r i g a n t i u m, Lucus Augusti, Bracara Augusta. Ten Z. van de Asturen binnen
-wartsdeBcëmPalntieSptimanca; verder naar het Z. O. de in het hart van
het land wonende C e l ti b e r i ë r s (z. a.), die verd eeld zijn in de eigenlijke Celtib. in het Z., de
Arevacers in het N. W., de Pelendon en en
Veronen ten 0. met de steden Chinin, Numantia, Segontia, Bilbilis, Segobriga,
C o n t r e b i a. De Z. westelijke naburen der Cel
waren de Carpetaners tusschen Tagus en-tiberës
Anas, met T o l et u m; de O r e t an e r s woonden
op de grenzen van Baetica.
UIistiaeus, `kttuios, tyran van Milete onder
perzische heerschappij, zoo als er omstreeks 500 v.
C. in vele ionische 'steden regeerden, verzette zich
uit eigenbelang, daar het belang der tyrannen met
dat des konings zamensmolt, tegen het voorstel
van Miltiades, om in den rug van Darius die in het
land der Scythen was binnengedrongen, den brug
over den Ister af te breken, ten einde alzoo door
den ondergang van het perzische leger de bevrijding
der aziatische Grieken te bevorderen (HDT. 4, 137,
138. N EP. M1LT . 3.). Ter belooning hiervoor ontving hij een streek lands langs den Strymon, doch
werd later door Darius verdacht en onder een
eervol voorwendsel naar Susa ontboden (nDT. 5,
11, 23 en v.). Toen zijn schoonzoon Aristagoras
een opstand voorbereidde, werd hij door Histiaeus,
die over de ondervonden behandeling zeer ver
geheim daartoe aangespoord-torndwas,ihe
(5, 35.). Hij werd door Darius afgezonden om
den opstand te dempen (5, 105 en v.); doch door
den satraap Artaphernes met wantrouwen ontvangen, vlugtte hij naar de kust, werd door de
Chiërs gevangen g ; romen; weer vrij gelaten en
door de Milesiérs afgewezen ging hij daarna
op mitylenaeïsche schepen naar Byzantium (6,
1-5.), pleegde van hieruit zeerooverij, doch werd
door Harpagus gevangen genomen en door Artaphernes te Sardes ter dood gebragt (6, 26-30.).
Historia t6To0(u, de navorsching of het geschiedkundig onderzoek, vervolgens de geschied
zelve, waarmede in de geschiedenis der-schrijvng
grieksche letterkunde het proza een aanvang
neemt. Eerst kort voor de perzische oorlogen ontwaakte bij de 'Grieken uit practischen zin en
lust in de lotgevallen van het voorgeslacht het
verlangen om de sagen van den voortijd op te
teekenen. Het eerst verdienen hier de L o g o g r ap h e n melding, die zich aan de dichterlijke voor
overlevering en mythen hielden en-stelingva
gedeeltelijk slechts het poëtisch gewaad met een
prozaïsch verwisselden. Als de eerste komt voor
Cadmus van Milete, uitstekender was reeds
H e c a t a e u s. Spoedig echter werd hunne werk
verduisterd door den vader der historie-zamheid
H e r o d o t u s, die als iaroptoypayo; de op reizen en
uit mondelinge berigten verzamelde stof met de
nationale oorlogen der Hellenen tegen de Perzen in
-

,

-

-

de door hem zelven beleefde geschiedenis der binnenlandsche oorlogen tusschen de Hellenen schilderde, die hij in zijn ballingschap begon te schrijven, doch niet volledig afwerkte. Tevens heeft hij
zich doen kennen als de schepper der pragmatisehe wijze van behandeling en der volmaakste
karakterschildering. Een voortzetting van zijn werk
gaf Xenophon in de `EXAr^vtxcc, die tevens in de
Anabasis een eenvoudig en aanschouwlijk tafereel
leverde van een grootendeels door hem zelven bestuurden krijgstogt en in de Cyropaedie een vor
opstelde. De geschiedboeken van-stenpigl
C t e s i a s, die lang aan het hof van Susa leefde,
helderden de oude geschiedenis van Azië op;
E p h o r u s beproefde het eerst Bene algemeene
geschiedenis, doch bleef, even als P h i l i s t u s en
T h e o p o m p u s, verre bij de groote meesters ten
achteren. In het alexandrijnsche tijdvak wisten
Nearchus en Onesicritus in de schildering
van Alexander, de noodige onpartijdigheid niet te
bewaren, T i m a e u s uit Sicilië, hoewel niet geheel
vrij van hartstogtlijkheid, maakte zich echter voor
de chronologie zeer verdienstelijk; de babylonische
geschiedenis werd beschreven door den Baälpriester B e r o s u s ter eere van het geslacht der Seleuciden, de aegyptische door M a n e t h o. --- Bij
de Romeinen wordt als de vroegste geschiedschrijver Q. Fabius P i c t o r (ten tijde van den 2.
punischen oorlog) genoemd, die echter waarschijnlijk, even als L. Cincius Alimentus in 't
grieksch schreef. Belangrijker waren C at o's
origines, droog en ruw de schriften van L. C a lpurnius Piso en Cassius Hemina. Van des
te meer waarde was de arbeid van P o l y b i u s,
omstreeks het midden der 2. eeuw, die vertrouwd
met romeinsche instellingen en het romeinsche
leven cene poging beproefde om den tijd van den
2. punischen oorlog af tot aan de onderwerping
van Griekenland uit een algemeen geschiedkundig
oogpunt pragmatisch te behandelen. Van toen af
verhief zich de geschiedschrijving van de dorre
opsomming der feiten tot historische kunst. A ntipater en Valerius Antias waren wel is
waar nog droog en ouderwetsch en L. Corn.
S i s e n n a beschreef den bondgenooten en burgeroorlog in gezochte, harde taal en niet zonder partij digheid. S u l l a en C a t u l u s beschreven hun
eigen leven. Julius Caesar echter gaf aan de
behandeling van gedenkschriften, bij wat veel op
den voorgrond treden van den schrijver, een vol
vorm, die door zijne navolgers H i r t i u s-makten
en -de schrijver van den bellum Hispaniense niet
kon bereikt worden. Daarentegen -schittert door
zijne objectiviteit C. S a 1 u s t i u s C r i s p u s in zijn
bei/uni Juyurthinum en Catilinariuwn, doch bovenal
in zijne Ilistoriae, die helaas l slechts bij gedeelten
tot ons zijn gekomen. Corn. N e p o s (tenzij zijn
bewaard gebleven werk veeleer een door Aemilius Probus vervaardigd uittreksel is) heeft grieksche modellen nagevolgd, behalve in het leven
van Cato en Atticns. L i viu s daarentegen heeft
in een uitgebreid ontwerp het julische geslacht en
het huis van Augustus door zijn groot geschied
werk in 142 boeken willen verheerlijken.-kundig
lloch terwijl de eigenlijke geschiedenis van zijnen
tijd slechts in de nctis diurnis werd behandeld, bepaalde de vlijt van den schrijver zich met voor
tijd. V e 11 e j u s P a t e r c u 1 u s-liefdtovrgn
beproefde eene schets der romeinsche geschiedenis
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zonder groote zelfstandigheid van oordeel ; Val er i u s Maximus gaf eene verzameling van gebeurtenissen met een zedelijk, leerzaam doel;
C u r t i u s Rufus behandelde met rhetorische opsmukking de geschiedenis van Alexander den G.
Als een toonbeeld van zedelijken ernst, van voor
meesterlijke voor-treflijkaschdnge
schittert T a c i t u s, die met prophetischen-steling
blik in de toekomst van zijn volk doordringt en daarbij de belangrijkheid der tegen de Romeinen overstaande germaansche stammen aanwijst ; hij munt
evenzeer uit in de biographische en beschrijvende,
als in de zuiver historische wijze van voorstelling.
Van minder waarde, uit het oogpunt der kunst beschouwd, doch belangrijk voor de juiste kennis der
feiten zijn de in het grieksch geschreven werken
van Diodorus van Sicilië, Dionysius van Halicarnassus, Dio Cassius, Appianus en a. vooral van
P 1 u t a r c h u s. Iets later leefden Arrianus en onder de romeinsche schrijvers Suetonius, Florus,
Justinus, Aurelius Victor, Eutropius; voor enkele
tijdvakken zijn belangrijk Amm. Marcellinus en de
zes geschiedschrijvers der keizers. -- Dit is het
algemeen overzigt over den grooten rijkdom der
historiographie in de oudheid, waarbij de afzonderlijke artikelen voor meer naauwkeuriger opgaven
moeten worden nageslagen.
HUtrïo, z. tooneelspelers.
Homeriden, z. Homerus.
Homérus, "Uu.rlpoç De berigten der ouden
over den leeftijd, de lotgevallen en levensomstandigheden van Homerus zijn grootendeels gissingen en fabelachtige vertellingen uit lateren griekschen tijd, waaruit het geschiedkundig onderzoek
slechts tot geringe en onzekere uitkomsten geraken kan. Over den 1 e e ft ij d des dichters wijken
(Ie ouder. zeer van elkander af; terwijl Crates van
Pergamum beweert, dat hij voor de terugkomst
der Heracliden geleefd heeft, stellen Theopompus
en Euphorio zijn leeftijd 500 jaren na den trojaanschen oorlog, zoodat tusschen de beide uiterste grenzen van de bepaling zijns leeftijds eene
tijdruimte van niet minder dan 460 jaren inligt.
Het naast bij de waarheid komt misschien de mee
(2,53.), dat de bloei van Ho--nigvaHerodtus
merus 400 jaren voor zijn tijd en dus omstreeks
880 v. C. moet gesteld worden. Evenzeer als over
den leeftijd wordt ook over het v a d e r l a n d van
Homerus getwist. Gewoonlijk worden 7 steden
genoemd die elkander die eer betwisten. Een
epigram bij Gellius (3,11.) geeft ze aldus op:
Smyrna, Rhodus, Colophon, Salamis (op Cyprus),
Ios, Argos, Athene, terwijl varianten op dit epigram nog bovendien Cyme, Chios, Pylos en Ithaca vermelden. Verscheiden dezer plaatsen eigenden
zich Homerus toe, dewijl daar homerische poësie
inzonderheid beoefend werd, de aanspraken van
anderen zijn gegrond op colonie-betrekkingen. De
oudste getuigenissen wijzen op de ionische kusten
en de naburige eilanden, inzonderheid op Smyrna,
Ios, Chios, en Colophon. Deze verschillende aan
kan men op de eenvoudigste wijze in-spraken
overeenstemming brengen, wanneer men, het in
den bloeitijd der oudheid algemeen verbreid geloof aannemende, Smyrna voor de vaderstad van
Homerus houdt, eene stad die te zamen door Cyme
en Ephesus, dat voor eene atheensche colonie werd
gehouden, gesticht en later door Colophoniërs, die
zich voor pylische colonisten hielden, in bezit genoinen werd; in deze stad nu, bragten de inwoners,
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uit Aeoliërs, Ioniërs en Achaeërs zaamgesteld,
eene menigte oude stamsagen, vooral uit den kring
van den trojaanschen oorlog, bijeen en werden
juist door die vermenging van verschillende bestanddeelen al vroeg tot hoogere geestontwikkeling opgewekt. Zoo werd Smyrna een vrucht
bodem voor de epische poësie, waarin een-bare
Homerus ontkiemen kon, dien wij met het oog op
den algemeenen aard en op de bijzondere trekken
zijner gedichten voor een Ioniër moeten houden.
Over den toestand der epische poësie vóór Homerus z. epos. De groote schrede, die Homerus
in de ontwikkeling der epische poësie voorwaarts
deed, bestaat daarin dat, terwijl de dichters voor
hem slechts kleinere gedeelten uit het wijde gebied
der sage in korte zangen behandelden, hij grootere
afgesloten kringen der sage te zamenvatte en die
volgens de wetten der poëtische eenheid in kunstmatigen vorm behandelde. De kring der sagen,
waaruit Homerus de stof putte voor zijne beide groote heldenzangen, Ilias en Odyssea, is die van den
trojaanschen oorlog. -- De Ilias behandelt van het
I Ojarig tijdvak des eigenlijken oorlogs slechts een
klein gedeelte van 51 dagen, namelijk den toorn van
Achilles en de gevolgen daarvan tot aan den dood
van Hector. Achilles is door Agamemnon hevig
beleedigd en onttrekt zich daarom, op alle Grieken
gebeten, aan den strijd, totdat zijn trouwe vriend
Patroclus door Hector in den slag geveld is.
Deze gebeurtenis is het eigenlijke keerpunt van
het geheel, waarop de dichter langzamerhand en
met groote kunst den hoorder voorbereidt. Terstond in den aanvang van het gedicht worden wij
met de oorzaak van den toorn bekend gemaakt,
waarop dan de tooneelen van den strijd volgen,
waarin het den dichter mooglijk wordt om, terwijl
Achilles morrend en wrokkend in zijn tent zit, de
afzonderlijke hoofdhelden der Grieken op den
voorgrond te doen treden. Doch alle heldenmoed
en dapperheid is vruchteloos, zoodat men niet
klimmend verlangen het eindelijk weer optreden
van Achilles te genloet ziet. Zoo wordt de groote
held ook in zijne afzondering verheerlijkt; eindelijk
treedt hij op uit een verzoenden vijand der Grieken
een vreeslijk woedende vijand der Trojanen geworden, hij brengt met onweerstaanbaar geweld de
lang gewenschte omkeering in het krijgsgeluk tot
stand, en wreekt zijn gesneuvelden vriend door
den dood van Hector. Terwijl het eerste gedeelte
der Ilias langzaam en slepend voortgaat, spoedt
het laatste snel ten einde. Evenwel eindigt het
dichtstuk niet met den dood van Hector; eerst in
de uitlevering en begrafenis van het lijk, nadat de
woeste toorn van Achilles in een zachten weemoed
is overgegaan, vindt het geheel een gepast einde
en de opgewekte belangstelling van den hoorder
volkomen bevrediging. — De Odyssea behandelt
de terugkomst van Ulysses in een smalle lijst van
40 dagen ; doch ook binnen deze naauwe grenzen
is, even als in de Ilias, eene menigte van gebeurtenissen zaamgevat, zoodat beide gedichten ons
een overzigt over den geheelen kring der trojaansche sagen verschaffen. De Odyssea splitst zich
in 4 hoofdafdeelingen. De eerste ( de afwezige
Ulysses") bevat b. 1-4. Terwijl Ulysses op ver
afstand op het eiland Ogygia verwijlt, dreigen-ren
in zijn huis de vrijers van Penelope zijn geheel
vermogen te gronde te rigten : doch zijn zoon Telemachus, die op dat tijdstip zijne waarde als man
begint te gevoelen, is vast besloten, hunne pol;iic-
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gen te bestrijden, en onderneemt een reis naar
Pylos en Sparta, om naar zijn vader onderzoek
te doen. Het tweede gedeelte, b. 5-13, 92. („ de
terugkeerende Ulysses"), brengt Ulysses van Ogygia naar het land der Phaeaciërs, aan welke hij
zijne vroegere omdolingen en avonturen vertelt,
en van daar naar Ithaca. In het derde, b. 13,
93— b. 19. (,, de wraak beramende Ulysses") smeedt
hij met zijn teruggekeerden zoon en zijn trouwen dienaar Eumaeus het plan om zich op de
vrijers te wreken, hetwelk in het vierde gedeelte,
b. 20-24. („ de wraak oefenende Ulysses"),
volvoerd wordt. Ook de Odyssea is even als de
Ilias een naar een kunstvol plan aangelegd geheel,
waarin alle deelen op een vast doel, de terug
wraak van Ulysses, uitloopen, terwijl ove -komsten
belangstelling op den hoofdheld gevestigd-ralde
blijft; het plan is des te kunstiger en ingewikkelder, omdat met de eenvoudige geschiedenis van
de terugkomst van Ulysses een tweede handeling
is zaamgevlochten, het optreden namelijk van Telemachus tegen de vri3ers en zijne reis. Zoo spe
gebeurtenissen en de handelingen op een-lend
verschillend tooneel, en terwijl de dichter ons aan
de eene zijde in de wonderbare wereld van veraf
landen voert, doet hij ons aan de andere-geln
zijde een blik werpen in den verwarden toestand
van Ithaca en tevens, als in vergoeding daarvoor, in
den vreedzamen, stillen, huislijken kring van andere reeds van Troje teruggekeerde helden. —
Hoewel de Ilias en Odyssea in toon, taal en versbouw over 't algemeen overeenstemmen, behoort
evenwel de Odyssea, wat maatschaplijk, godsdienstig en zedelijk leven betreft, tot een meer ontwikkelden tijd, zoodat men het ontstaan der Odyssea later dan dat der Ilias stellen moet; hierom
is men evenwel nog niet genoodzaakt om het gevoelen te omhelzen der zoogenaamd.e C h o r i z o nt e n (Xwp yovrt , de afscheiders) onder de oude
grieksche grammatici en van verscheiden latere
geleerden, die beweren dat de Ilias en Odyssea

aan twee geheel verschillende makers (die mis
wel een eeuw van elkaar verschilden) toe--schien
behooren. Het verschil is niet zoo groot, dat men
niet zou kunnen aannemen, dat het deels een gevolg is van den aard der behandelde onderwerpen, deels een uitvloeisel van de veranderde wijze
van beschouwing en gemoedsstemming van denzelfden dichter in jeugdiger en rijper leeftijd. Wij
houden Homerus voor een historisch persoon
en wel voor den vervaardiger der Ilias en Odyssea; want men kan volstrekt geen zekeren grond
aanwijzen voor de in lateren tijd opgeworpen-slag
hypothesen over de persoonlijkheid van Homerus
en over het daarmede zamenhangende ontstaan
der homerische gedichten, dat zij namelijk het
werk zouden zijn van eene zangersschool of zangersvereeniging (Homeriden) die zich eenen Homerus als hunnen beschermheros geschapen heb
wel, dat de Ilias en Odyssea bijeen zouden-ben,of
gevoegd zijn uit een aantal kleinere gedichten,
die op verschillende tijden, door verschillende personen gemaakt, 't zij reeds in ouden tijd, 't zij
eerst onder Pisistratus tot een geheel vereenigd
zouden zijn. — Het is in der daad moeilijk voor
ons, om ons een juist begrip te vormen van het
ontstaan en het verspreiden van zoo groote dicht
een tijd, dat de schrijfkunst nog niet-werkni
algemeen • in gebruik was; doch wanneer wij bedenken dat er ook no, in lateren tijd te Athene

mannen gevonden werden, die de geheele Ilias en
Odyssea van buiten konden opzeggen, dan mogen wij ook aan dien ouden tijd de geschiktheid
niet ontzeggen om zulke groote gedichten in het
geheugen te bewaren. I)e door den grooten meester vervaardigde kunstgewrochten werden door ver
geesten opgenomen en door mondelinge-wante
voordragt verder voortgeplant. Omtrent de bewaring en verspreiding der homerische gedichten
maakten zich zeer verdienstelijk de zoogenaamde
Homeriden, zangersvereenigingen, die Homerus
als hunnen naamheros beschouwden en vereerden.
Het beroemdste zangergenootschap van dien aard
waren de Homeriden op Chios, die waarschijnlijk
uit Smyrna, waar Homerus leefde, door Aeoliërs
verdreven, zich op dat eiland nederzetten. De
naam Homeriden ging weldra op alle zangers
over, die homerische gedichten voordroegen, met
name op de homerische rhapsoden (z. a.), welke
naam over 't algemeen eiken zanger te kennen
gaf, die een episch onderwerp, 't zij eigen 't zij vreemd
werk, op de gebruiklijke wijze voordroeg. Zulke
zangers droegen, behalve andere epische gedichten, vooral de gezangen van Homerus bij feestlijke
gelegenheden voor, en wel deels geheel en in
hunnen oorspronklijken zamenhang, deels afzonder
gedeelten. Doch toen later naast de rhapso--lijke
dische manier van voordragen ook andere wijzen
van poëtische voordragt in zwang kwamen, was bi,
zulke bijeenkomsten de tijd niet meer toereikende
voor het opzeggen der geheele dichtstukken, en
van toen af werden de Ilias en Odyssea verbrokkeld
en slechts nog bij kleine afzonderlijke gedeelten
voorgedragen en verspreid. Bij de vroegere zoowel als bij de latere wijze van verspreiding gebeurde het ligt, dat door rhapsoden, die zelf de
gave der poësie bezaten aan het oorspronklijke
stukken ter uitbreiding of volmaking werden toegevoegd, en dat de afzonderlijke zangen, waarin

het geheel verbrokkeld werd, bij de voordragt der
rhapsoden vele veranderingen in taal en vorm
ondergingen en dikwijls willekeurig verbonden
werden. Op deze wijze zal men het best de ver
ongelijkheden, die men nog he--scheidn
den in de afzonderlijke deelen der Ilias en Odyssea ontdekt, kunnen verklaren. Om de door de
rhapsoden ontstane verwarring te keer te gaan,
bepaalde S o 1 o n te Athene dat de gezangen van
Homerus bij de openbare voordragt &S (toi3oXriy
(DIGO. LAëu,T. 1, 57.), d. i. uit schriftlijke exemplaren zouden voorgedragen worden. Deze handschriften behelsden waarschijnlijk slechts enkele
gedeelten der homerische gedichten ; eerst aan
Pisistratus, geholpen door meer dichters, aan
wier hoofd de orphische zanger O n o m a c r i
stond, komt de lof toe, van de Ilias en-tus
Odyssea, uit de verstrooide en losgerukte deelen,
met enkele ten gunste van Athene gemaakte
kleine invoegsels, weder tot een zamenhangend
geheel bijeengevoegd te hebben. Tevens verordende hij, tenzij zijn zoon Hipparchus zulks deed,
dat de rhapsoden de aldus herstelde gedichten
op de panathenaeën volledig en in zamenhang
zouden voordragen, en wel &; atok aw^, d. i,
door elkaar af te lossen (PLAT.? HIPPARCH. p. 221.
B.). De atheensche door Pisistratus bezorgde
verzameling vormde waarschijnlijk den grondslag
voor al de uitgaven der Ilias en Odyssea die op
verschillende plaatsen' in Hellas gevonden werden,
en later grootendeels in oorspronklijke hand-
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schriften of afschriften in de alexandrijnsche
bibliotheek vereenigd werden : en nadat sedert
Pisistratus tot op het alexandrijnsche tijdvak
sommigen zich zonder regel of vasten grondslag
voor hunne critiek vele tekstveranderingen en invoegsels (d i a s k e u a s e n) veroorloofd hadden,
beijverden de geleerde alexandrijnsche critici zich,
om weder tot de tekstuitgave van Pisistratus
terug te keeren. De alexandrijnsche grammatici hebben veel zorg en geleerdheid besteed aan
de critiek en verklaring van Homerus; behalve
Zenodotus van Ephesus en Aristophanes
van Byzantium, noemen wij hier vooral Arista rc h u s van Samothrace (omstreeks 160 v. C.), een
leerling van Aristophanes, den geleerdsten en omtrent Homerus meest verdienstelijken grammaticus
der oudheid, die door zijne critische uitgaven den
grondslag gelegd heeft van den sedert gebruiklijken tekst. Aan hem wordt ook de indeeling der
beide groote dichtstukken van Homerus in 24
boeken toegeschreven. — De gedichten van Homerus waren voor de geschiedenis der beschaving
der Grieken van buitengewoon gewigt; zij waren
bij dit volk de grondslag van alle hoogere beschaving in kunst en wetenschap en het eerste boek
dat den knapen bij het onderwijs in handen werd
gegeven. Zoo als Herodotus (2, 53.) zegt, heeft
hlomerus benevens Hesiodus voor de Grieken
hunne goden gemaakt, d. i. de godsdienstige voorstellingen door deze dichters aan de goden gegeven bleven het rigtsnoer voor al de volgende tijden; en even als op het godsdienstige, zoo had
Homerus ook op het zedelijke en staatkundige leven
den grootsten invloed, zoodat het ons geene ver
baren moet, wanneer wij hem als een-wonderig
heros met tempels en altaren zien vereerd worden.
En nog heden ten dage heeft de geest van den
grooten meester zijn ontwikkelenden invloed op
de menschheid niet verloren; nog zijn zijne wer
grondvorm voor alle soort -kenhtmodl
homerische gedich--gelijkunstwroch.-De
ten munten vooral uit door den onuitputlijken rijk
voorstellingen en schilderingen; eenvou--domvan
dig, natuurlijk en waar voert Homerus ons in steeds
klimmende verwachting en toenemende verbazing,
niet nimmer verflaauwende levendigheid een veel bewogen wereld binnen, terwijl hij zich zelven nederig op den achtergrond houdt en verbergt. Bewonderenswaardig is de verscheidenheid van karakters zijner helden; ofschoon de grondtoon van
alle dezelfde is, namelijk heldenmoed, zoo is toch
elk op zich zelf door een bijzonderen trek onder
grootmoedigheid of door wijsheid,-scheidn,or
door slimheid, door ruwen trots, overmoed, nederigheid, bezadigdheid enz. En even als op aarde
zoo openbaart zich dat zelfde leven in de grootste verscheidenheid ook op den Olympus. Doch
de louter zinlijke natuur en de soms aan ruwheid
grenzende kracht worden weder veredeld door een
zachten geest van zedelijkheid, die over het geheel
verspreid ligt. De taal vloeit ongedwongen als
een gelijkmatig kabbelende stroorn voort, eenvoudig, welluidend, bevallig. Zij is het model voor
alle latere epische dichters en zelfs de grondslag voor
de taal der lyrische en dramatische poësie en van
liet proza. Behalve de Ilias en de Odyssea werden door de ouden aan Homerus nog toegeschreven de zoogenaamde homerische hymnen.
Doch deze, zeer ongelijk in taal en poëtischen
vorm en op zeer verschillende tijden oiitstaan,
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behooren tot de eeuwen na Homerus. Zij zijn
het werk van rhapsoden die ze als korte inleidingen aan hunne dichterlijke voordragt deden
voorafgaan; de grootere hymnen daarentegen (op
den delischen Apollo, den pythischen Apollo, op
Hermes, Demeter en Aphrodite), die sagen aan
bijzondere plaatsen eigen soms met groote
bekoorlijkheid op eenvoudige oud epische wijze
uitvoerig behandelen, schijnen op de feesten der
bezongen goden gediend te hebben tot inleidingen
der rhapsodenwedstrijden. Buitendien bezitten wij
nog onder den valschen naam van Homerus 16
kleinere gedichten 'E ttTpcí n ra geheeten, waaronder K .tvos en Eip t ttw het meest bevallen,
verder de Barpaxoµvoµaxfa (Kikvorsch-muizenkrijg) Bene kleine- parodie op de Ilias, waarschijnlijk in de 5. eeuw v. C. ontstaan.
"O µ o t o t. De dorische bevolking die Laconië
bezette en onderwierp vormde, volgens de wetgeving van Lycurgus, de eigenlijke heerschende
burgerij, in tegenstelling van de oorspronklijke,
eigendom bezittende maar onderworpen bevolking, de perioecen, en de lijfeigenen, Heloten (z.
a.). De ten gevolge van de verordeningen van
Lycurgus herstelde gelijkheid van grondbezit, was
de grondslag der gelijke staatsregtlijke bevoegd
ieder voor zich verkreeg door de spar--heid,
taansche opvoeding, de levenswijze, de gemeen
maaltijden en andere instellingen, die-schaplijke
ten doel hadden om ieders individuele bevoegdheid in de groote gemeenschap van den staat
op te lossen. De vermindering van het aantal
burgers door oorlogen en de door de wet van
Epitadeus (na den peloponnesischen oorlog; naauwkeurig is de tijd niet te bepalen) toegestane vrije
beschikking over het ! grondbezit door schenking
bij zijn leven of na zijn dood, bragt ongelijkheid
van bezit te weeg, welke de oude staatsinrigting onderrnijnde. Want terwijl door de ongelijkheid van
bezittingen de armen niet meer in staat waren in
alle opzigten aan de oude opvoeding en de gemeenschaplijke levenswijze deel te nemen, was
het een natuurlijk en regtmatig gevolg, dat zij
ook in hunne staatsregtlijke bevoegdheid beneden
de meer vermogenden geraakten; de laatsten be¡

hielden nu uitsluitend den naam van gelijken
(ó cotot); de mindervermogenden werden ó' noi.cíovt;
(geringeren) genoemd. De homoeën vormden nu
de .ctxpa &xxXr^aía, en uit hen werden de geronten
gekozen, de hypomeionen konden slechts tot ephoren benoemd worden. (Z. verder uitvoeriger
onder &xxkr1 ata, spartaansche, 9cpopot, ytpou-

a ía). --- Een derde klasse van burgers waren de
µólaxss of ói}cuvzs, helotenkinderen (meest van
spartaansche vaders), die door de spartaansche opvoeding tot verkrijging van het burgerregt bevoegd, meermalen onder het getal der burgers
werden opgenomen.

foxhole, `O^óXi, 1) een hooge berg in Thessalië bij Tempe met een heiligdom van Pan. --2) Ook Homolium, '(Jt.LÓXIOV, stad in Magnesia aait
de helling van den Ossa, niet ver van den Penëus.
Hoinona, Honconadenses, stad en bergvolk
in Pisidië, onderworpen door den romeinschen
veldheer Quirinus (TAC. ANN . 3, 48.).
Honor, Honos, personificatie der eer, staat
in naauw verband niet virtus, de personificatie van
oorlogsdapperheid. Marcellus bouwde voor
beiden te zamen een tempel voor de porta collina,
tivaartoe hij in den slag bij Clastidiuni in 't jaar
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222 v. C. eerie gelofte gedaan had. Doch daar
de pontifices verklaarden dat twee godheden niet
te zamen een tempel konden hebben, werd naast
den eersten nog een tweede gebouwd (Liv. 27, 25 .).
Beide godheden kregen nog een gemeenschaplijken
tempel van Marius, na de overwinning op de
Cimbren.
Honorarium, grieksch 'rt^.rj of V taaós, reeds
in de tijden der republiek werd dit als een geschenk aan de romeinsche beambten gegeven en
bestond in natuurlijke voortbrengselen. Onder de
keizers was het geld, dat de provincialen betalen
moesten, wanneer zij een ambt, vooral dat van
decurio (decurionatus) verkregen. Bij de onderwijzers in de welsprekendheid en wijsbegeerte was
het het loon voor het onderwijs (at8axTpóv, pretium disciplinae), dat 50-1000 drachmen bedroeg, ja zelfs tot 100 minen opklom; eerst later
toen er professores publici aangesteld werden, had
er Bene bezoldiging van staatswege plaats, hoewel tevens nog, vooral bij regtsgeleerden, van
een honorarium door de toehoorders betaald, gewaagd wordt. Insgelijks ontvingen ook de artsen
(z. a.), inzonderheid de grieksche, behalve hunne
bezoldiging van den staat, nog Bene vergoeding
van den behandelden lijder (a i arpov).
Honorius, F 1 a v i u s, zoon van Theodosius I.,
werd geboren in 384, tot augustus verheven in
393 en na den dood zijns vaders in 395 keizer
van het westromeinsehe rijk, onder de voogdij van
Stilico. Deze schraagde door kracht en beraden
wankelende rijk, doch deed niets voor-heidt
de geestontwikkeling van den onmondigen vorst,
die tot aan zijnen dood een speelbal bleef zijner
gunstelingen. Zoo lang Stilico leefde, beveiligde
hij het rijk tegen de invallen van duitsche volken
onder Alarik en Rhadagais (406), dien hij bij
Florence geheel vernielde ; doch toen Honorius,
ofschoon met de dochter van Stilico gehuwd, in
't jaar 408 zijn schoonvader ter dood had laten
brengen, was het rijk in de jaren 408--410 aan
de invallen van duitsche volkstammen blootge-

steld, die de Bene provincie na de andere veroverden en daarin nieuwe rijken stichtten. Eindelijk
werd Honorius gedwongen om aan zijnen zege
veldheer Constantius zijne zuster Placi--viernd
dia, die vroeger met Athaulph, koning der WestGothen getrouwd was, ten huwelijk te geven (417)
en hem tot mederegent aan te nemen. Hij stierf
in 4 23.
.

Nonos, z. Honor.
`O 7t k T a t zwaar gewapend voetvolk in het leger der Grieken, in het heldentijdvak waren zij
slechts het onbeduidende gevolg van elken edel
vorst. Na de dorische volksverhuizing-manof
onderging het krijgswezen in zoover verandering,
dat de hopliten niet alleen het hoofdbestanddeel
van het leger, maar het eigenlijke leger uitmaakten, en al de overigen, zoowel als de toevallige rui
ij (verg. e q u i t a t u s), de heloten enz. voor niets-ter
golden. In een gesloten phalanx vereenigd, vocht
het leger sedert in digte drommen, in tegenstel
afzonderlijke gevechten van den helden--lingvade
tijd. Over de verdeeling van een hoplitenleger z.
exercitus en phalanx. De uitrusting van de
hopliten was slechts berekend voor den strijd van nabij,
hunne roeping was alzoo door den vijand heen te
breken en te overwinnen of te sterven. De speer
diende slechts om te stooten, niet om te werpen.
Zij was 7---9 v. lang en rustte, wanneer het er

op aankwam om een vijandlijken aanval af te
keeren, in een kloof ter zijde van het groote
ovaalschild (da7t(.), dat aan een draagband gedragen en met een handvat (7r6puy) bestuurd
werd. Buitendien droeg de hopliet als wapen van
aanval nog een zwaard, ter verdediging een metalen pantser, helm en scheenbeenplaten, -- alles
te zamen een gewigt van bij de 70 pond. In den
slag moest hij het zelf dragen, op marsch gebruikte
hij daartoe een zijner slaven (verg. e x e r c i t u s),
zoodat hij dan nog ongeveer 40 pond overhield. —
In het macedonische leger heetten de hopliten
phalangiten, en waren vrije, doch geen adellijke
Macedoniërs. Hunne uitrusting bestond uit een
rond schild van 2 voet in doorsnede en woog
van 10-12 pond, een leeren buis, ronden vilten
hoed en scheenbeenplaten, daarbij kwam nog een
kort zwaard en de macedonische lans, de sarissa,
van l4-16 v. lang.
flora, z. dies en solarium.
Horae, tS..put, de Horen, godinnen van de
orde in de natuur, der geregeld afwisselende jaar
verandering der weêrsgesteld--getijdn,or
heid ontwikkeling en vruchtbaarheid in de plantenwereld te weeg brengen. Bij Homerus staan
deze bloeijende weêrgodinnen in naauwe betrekking
tot Zeus, den beheerscher des hemels ; zij heeteit
zijne dienaressen en openen en sluiten de poorten
des hemels (xoM. OD. 24, 344. IL. 5, 749.). Namen en aantal geeft Homerus niet op; hij Hesio-dus (THEOG . 901.) heeten zij dochters van Zeus
en Themis, met name E u n o m i a (ordelievendheid), Dice (geregtigheid). en Irene (vrede).
Uit deze namen ontwaart men, dat de weêrgodin-nen bij Hesiodus reeds een zedelíjke beteekenis
gekregen hebben, die even als in de natuur zoo
ook in het leven der menschen orde en regelmaat
bevorderen en in stand houden. Gewoonlijk nam
men een drietal Horen aan, dewijl men even zoo
vele jaargetijden aannam: lente, zomer en winter;
later sprak men ook van vier Horen, in den oud
tijd telde men waarschijnlijk slechts twee. In-sten
Athene vereerde men van oudsher Bene lente Hore T h a 11 o (t)aUw' van dXXw, bloeijen) en cene
Hore van den zomer Carpo (Kap;tw van xupó;,
vrucht). De godinnen die de planten tot bloei en
groei doen komen, verleenen ook wasdom aan de
opgroeijende jeugd en brengen de ondernemingen.
der menschen tot een gelukkig einde. In de kunst
worden zij voorgesteld of alleen of gezamenlijk.
als schoone maagden in de lente der jeugd, met
de voortbrengselen der verschillende jaargetijden
versierd. Zij hadden heiligdommen te Athene,
Corinthe, Argos en op meer plaatsen.
H.orahus, een patricisch geslacht, van latijnschen oorsprong, zoo als de naam reeds aar.-duidt (z. C u r i a t i i). Het eerst worden uit dit
geslacht genoemd 1) de 3 Horatii, die tegen do
Curiatiussen in den strijd optraden (LIV. 1, 26.).
P. H o r a t i u s, de eenige die het leven er af
bragt, zou zijne zuster die den dood [mars bruidegoms, een der. gedoode Curiatiussen, beweende in
toorn gedood hebben, doch later door het volk
waarop hij zich beroepen had van de doodstraf
vrij gesproken zijn (cie MIL . 3, 7. LIV. 1, 26.) Gedenkteekenen, graven en het veld der Horatii te
Rome waren nog in de laatste tijden herinneringen
aan deze gebeurtenis. P. (of Marcus, volg cie MIL .
3, 7.) zou later Alba verwoest hebben. -- 2) M.
Ho r a t i u s, een nakomeling van der, vorige, con.
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Horatius.
stil in 't eerste jaar der rom. republiek (r.Iv. 2,
18. FLUT. PUBL. 12.) zou reeds tot de verdrijving
der koningen medegewerkt hebben. Zijn broeder,
3) P. H o r a ti u s C o c 1 e s (de eenoogige. PLIN.
11, 37.), werd volgens de sage in den oorlog met
Porsena de redder van Rome, doordien hij met
nog twee anderen de sublicische brug tegen de
Etruscen zoolang verdedigde, totdat zij achter hem
afgebroken was, waarop hij zich in den Tiber
wierp en naar den oever zwom (LIV. 2, 10. PLUT.
PUBL. 16. CIC. LEGG. 2, 4, 10. OFF. 1, 18, 61.).
Zijne dankbare medeburgers beloonden deze hel
een standbeeld en rijke geschenken. —-denamt
4) C. Horatius Pulvillus, zoon van 2), consul in 477, vocht zegevierend tegen de Volscen
en Etruscen (Ltv. 2, 51.) en bekleedde in 457
nog eens het consulaat. Hij stierf 456 (Lrv. 3,
32.). -- 5) M. Horatius Barbatus, tegen
449 v. C., na wier val-standerim ,
hij eene verzoening tot stand bragt tusschen de
patriciërs en het volk dat voor de tweede maal
was uitgeweken. In dat zelfde jaar consul (LIV.
3, 55.) maakte hij met zijn ambtgenoot Valerius
Publicola de beroemde leyes Iioratiae Valeriae
over de regtsgeldigheid van de plebiscita der
comitia tributa voor het geheele voll, over de
onschendbaarheid der volkstrihunen en van eenige
andere ambtenaren, daarop trok hij tegen de Sabijner_
te velde en bevocht hen met geluk en roem (LIV.
3, 63). — 6) Q. Horatius Flaccus, geboren
den 8. Dec. 65 v. C. te Venusia op de grenzen
van Lucanië en Apulië, in een schilderachtig
woest oord, waar de bruischende Aufidus (Ofanto)
stroomde en de boschrijke Vultur zich verhief.
Als zoon van een vrijgelaten slaaf, waarschijnlijk
uit de tribus Horatio, had hij aanspraak op den
stand van een vrijgeboren (ingenuus). Zijn vader
verkocht zijne landeigendommen, om zich naar
Rome te begeven en den knaap een betere opvoeding te geven. Het lieflijk roerend tafereel,
dat hij ons (SAT. 1, 6.) van de wijze en liefdevolle leiding zijns vaders maalt, strekt den zoon
en den vader beiden tot eer. Om zijne opvoeding
te voltooijen ging hij op den leeftijd van 19-20
jaren naar Athene en wijdde zich daar aan de
beoefening der philosophie, terwijl hij het onderwijs bijwoonde van den peripatetischen wijsgeer
Cratippus, den acade.nischen Theomnestus, en
den epicurist Philodemus, waarbij hij zich echter
van alle eenzijdigheid vrijhield om zijn geest ongedwongen te kunnen bewegen en zich later door
eigen levenservaringen geleerd een eigen eclectisch
systeem te kunnen vormen. Gelijk reeds te Rome,
zoo kwam hij ook en nog meer te Athene in
naauwe betrekking met een uitgelezen schaar van
begaafde jonge Romeinen uit de aanzienlijkste familiën. Gedurende zijn verblijf te Athene kwam daar
de tijding van den aan Caesar op den 15. haart
44 gepleegden moord, en toen nu in den nazomer
Brutus verscheen, om daar een vloot en leger ter
instandhouding van de republiek te werven, vond
hij er in eene voor vrijheid blakende jongeling
vurigste deelneming. Horatius, door-schapde
Brutus tot krijgstrihuun verkozen, brak weldra
zijne studiën af en volgde de vanen van Brutos,
't zij terstond, 't zij eerst in het voorjaar van 43,
bij welke gelegenheid hij de kuststreken van
Klein-Azië en de eilanden der aegaeïsche zee kan
hebben leeren kennen, die hij later in enkele
treffende trekken zoo juist heeft geteekend. Over
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den noodlottigen slag bij Philippi in 't jaar 42
hebben wij zijn eigen roerend getuigenis (OD. 2,
7.), van dubbele waarde, omdat het ons tot maat
kan dienen ter juiste beoordeeling van zijne-staf
verhouding tot de republiek en tot de daarvoor in
de plaats getreden alleenheerschappij. Uit overtuiging is hij een conservatief aanhanger van den
ouden vorm en de vorige inrigting des openbaren
levens ; en bij de idealen die zijn jeugdige geest
zich daarvan vormde is het hem ontgaan, dat de
oude geest sedert lang daaruit geweken is en dat
zonder dezen de ijdele vorm geen duurzaam bestaan hebben kan. De uitslag van de worsteling
bij Philippi, waarin hij den heldenmoed der ver
niet minder erkent dan het geluk der-slagen
overwinnaars, is hem een bewijs, dat de oude
vorm reddeloos verloren is; immers ook de beide
hoofdverdedigers hadden de zaak wanhopend opgegeven. Hij beschuldigde zichzelven daarbij van
geene lafheid, maar wees slechts op de wonderdadige bescherming, waardoor hij, nadat hij daar
zijn schild ongelukkig had achtergelaten, midden
door alle gevaren heen in zijn vaderland is terug
af kon zijn gezond verstand dat-gebrat.Vnu
door den kouden vinger der ervaring teregt was
gewezen slechts die pogingen en die kracht voor
waar en nuttig erkennen, waardoor de oproerige
en bruischende golven des openbaren levens gestild en bedaard konden worden. Uit dit oogpunt
was Octavius in zijne oogen de pacificator orbis
lerrarum, die eindelijk den geteisterden staat de
langgewenschte rust zou aanbrengen. -- Zijn vader
was intusschen waarschijnlijk gestorven, en het
vaderlijk erfgoed door de overwinnaars genaast;
toen spoorde hem de vermetelmakende armoede
aan, om door de eerste proeven van zijn dichter
zich de gunst van magtige beschermers-lijktaen
te verwerven. De dichters Virgilius en L. Varius
bevalen hem bij Maecenas aan, die hem ontbood,
maar eerst na 9 maanden weer tot zich liet komen en hem onder het getal zijner amici of zijn letkundig gezelschap opnam, waarschijnlijk in het
begin van 40 v. C. Eerst na dien tijd heeft hij
vermoedelijk eene aanstelling als scriba quaestorius gekregen en daar hiervoor aan het volk eene
borgstelling moest geschieden, waarvoor meestal
een grondeigendom verpand werd (van daar praedium), schijnt Maecenas hem (volgens de niet onwaarschijnlijke gissing van Zumpt) juist daarvoor
het Sabinum geschonken of het geld tot aankoop
er van gegeven te hebben. Zijn gewoon verblijf
was ook nu nog meest te Rome; echter vinden wij
hem ook bij afwisseling te Tibor, waar misschien
het heerenhuis dat bij het Sabinum behoorde
stond, en op het wel niet zeer bekoorlijk, maar
den dichter toch aangename Sabinum zelf. Hij is
nimmer gehuwd geweest; allengs werd hij in den
vertrouwden vriendenkring van Maecenas zulk een
onontbeerlijk lid, dat zijn gemis den hoogen begunstiger dikwerf in droefgeestige stemming en ziek
zwaarmoedigheid bragt. En zooals hij het zijnen-lijke
begunstiger voorspeld had, stierf hij kort na het overlijden van Maecenas, op den leeftijd van bijna vol
jaren, den 27. Nov. 8 v. C. Zijn asch werd-uit57
naast die van Maecenas op de Esquiliën bijgezet. -- Horatius heeft als dichter de groote ver
dat hij de lyrische poësie in hare schoon--dienst,
ste en volmaakste vormen, zooals zij tot op zijnen
tijd slechts door grieksche dichters was ontwikkeld
geworden, op den bodem van Latium en Italië
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heeft overgeplant. Op dit standpunt is hij in der
daad meer een poëta dan een vates; evenwel is
liet niet te ontkennen dat hem ook in een ander
opzigt de gave der poësie ontbreekt. Zijne dich
niet eene kunstma -terlijksmng i
opgewondenheid en overdreven gevoeligheid,-tige
maar een natuurlijk gevolg van eigen levens
verdwijnen van de idea--ervaing.Htok
len der jeugd bragt hem in botsing met het
werklijke leven; hij vond rust en waarheid in
eene wereld, die niet onmiddellijk rondom hem
wezenlijk bestond. Hij merkte daarin het eerst en
het meest de afzonderlijke ontaardingen op, die
zich in het daaglijksche leven van de rustelooze
wereldstad openbaarden, en die scherp afstaken
bij den geest en de deugd van het eerwaardige
voorgeslacht. Hierdoor ontkiemde in hem eene
hekelende, spottende rigting die in den beginne
zich in hare volle kracht en hevigheid vertoonde,
later met der tijd zachter, ernstiger en welmeenender werd, maar hem toch tot in zijne laatste
dichtwerken niet geheel verliet. Op het midden
zijner loopbaan slaat hij den waardigen toon aan
eener ernstige, streng zedelijke en godsdienstige
vermaning, waardoor hij, hoewel vruchteloos, den
vervlogen geest van de zuiverste en edelste tijden
der republiek tracht te doen herleven. Hiermede
is tevens de gang zijner ontwikkeling als dichter
aangewezen, zoo als hij zich in zijne overgebleven
dichtwerken onmiskenbaar aan ons voordoet. Maar
tevens is hiermede een wenk gegeven voor de
juiste waardering zijner poëtische voortbrengselen.
Niet de hooge vlugt, niet de nieuwheid van gedachten of de rijkdom van verrassende grepen,
niet de schoonheid der dictie (het is duidelijk dat
hij zich dikwijls voor zijn doel nieuwe woorden,
wendingen en woordvoegingen, soms zelfs naar de
maat van den metrischen vorm, moest scheppen)
of de schat van beelden, waarvoor het romeinsche
taaleigen moeilijk vatbaar was, is het, wat aan de

gehouden hebben, en dat men al de gedichten
b. v. van een boek der oden als vervaardigd zou.
moeten beschouwen, voor dat eenige der gedichten
in een ander boek voorkomende gemaakt werden,
terwijl toch waarschijnlijk de drie eerste boeken
der oden gezamenlijk werden uitgegeven. Diensvolgens zouden de beide boeken der satiren in
de jaren 41-28 v. C. vallen, de epoden in 41-30,
de drie eerste boeken der oden in 39-18, het
1. boek der brieven in 27-15, het 4. boek der
oden in 18---10, het 2. boek der brieven in 11-8.
Onlangs is evenwel ook deze tijdsbepaling door
verscheiden duitsche geleerden, met name door
Grotefend en Fe anke, in sommige opzigten
meermalen gewijzigd geworden. Uit elke dezer
rang schikk ingen blijkt evenwel zooveel, dat het
verschillend karakter der satiren en brieven, waarin velen eene volkomene overeenstemming hebben
willen vinden, een natuurlijk gevolg heeft moeten zijn van het verschil van den tijd der ver
betwisting door onzen geleerde-vardign.De
Peer 1 k a m p van de echtheid van vele geheele
oden en enkele plaatsen daaruit, heeft aanleiding gegeven tot een dieper doordringen in en
juistere opvatting van den vorm en het zamen stel dier gedichten, en de echtheid er van op zekerder gronden doen kennen.

Horeb, z. Arabia.
"O p o t, te Athene steenen tafels, die voor verpande grondeigendommen gezet werden, ten bewijze der verpanding. Door zulke tafels een stuk
land als voor schuld verpand aanwijzen, heette
dpop uv To xcupfov, het land of grondeigendom
zelf rzpwptßlJ.& ov. Op de tafel werd de naam v an
den archont, van den schuldeischer en de ver
som uitgedrukt (b. v. &,rl Ocoppdatov-schuldige

cípxovTOs öpos y(uPíou Tull.s &vocpstXou Yqr Pavoß Tpa no llacaveel úcaycXíwv ópuyp wv). Zij kwamen
alzoo overeen met onze hypothekenboeken.
Horologium, z. solarium.
Horrèuru (chp_tov, atropuAaizov, díTOU7^xf) ,
poësie van Horatius hare eigenaardige bekoorlijkheid en groote waarde verschaft, maar de waar eene plaats die inzonderheid bestemd was ter begevoel, de adel der gezindheid, de-heidvan't waring van graan, of boven of onder den grond
natuurlijkheid der gedachte, en dat alles in den gebouwd ( subterranea, vinaria), of op pilaren rus
(peuasilia of sublimia). Op het voorbeeld-tend
eenvoudigsten, aanloklijksten vorm. Juist daarom
is hij, zoo als hem zelfs een stout voorgevoel deed van C. Gracchus werden er te Rome openbare
vermoeden, de lieveling van alle tijden, geslachten aangelegd, ten einde de armen in dure tijden van
en wereldstreken geworden. — Niet gemaklijk is graan te voorzien, wat onder de keizers op zeer
het om van de verschillende door hem gemaakte groote schaal plaats had. Later werd deze naam
gedichten den tijd der vervaardiging te bepalen. ook gegeven aan magazijnen, zoowel voor allerlei
Dit echter staat vast: eerst maakte hij de beide soort van voorraad, koopwaren (hornea penaria), als
boeken satiren, dan het boek der epoden, ver ter bewaring van andere kostbaarder voorwerpen,
boeken Oden benevens den-volgensdir onder anderen ook van boeken en zelfs werden
e e u w f e e s t z a n g, ten laatste de beide boeken er openbare opgerigt voor geldswaarden en andere
brieven, met inbegrip der zoogenaamde ars poëtica. kostbaarheden, waarover h.orrearii het opzigt hadden.
Uorta, 1) ook Hora, godin, wier tempel te
De engelsche geleerde Bentley gaf hiervan de
volgende tijdsbepaling, die lang algemeen gevolgd' Rome altijd openstond. Hare afkomst en oor
onzeker. Bij romeinsche schrijvers wordt-sprongi
werd: Sat. I. tusschen het 26. en 28. levensjaar
des dichters, Sat. JI. tusschen het 31.-33. Epod. zij gehouden voor de vergode vrouw van R:omu-

tusschen het 34. en 35., T. Carne. ( Oden) tusschen lus, Hersilia (OVID. MET. 14, 851. GELL. N. A. 13,
het 36. en 38., II Carm. tusschen het 40 . en 41 ., 22.). ----- 2) Ook H o r t á n u m, stadje in Etrurië
Ill. Carm. tusschen het 42. en 43., I. Epist. tus - aan de zamenvloeijing van den Nar en den Tiber.
Hortátor, z_ gubernaculum.
schen het 46. en 47., IV Carie. tusschen het 49.
.

Hortensus, naam van een plebejisch geslacht te Rome. 1) L. Hort. in 422 v. C. volks
als zoodanig een ijverig voorvechter-tribune
gronden waarop dit beweren steunde, aangetoond, van de regten des volks (LIv. 4, 42.). — 2) Q.
vooral der meening dat de dichter zich telkens Hort. in 286 tot dictator verkozen om het volk
gedurende een zekeren tijd maar met één dat naar het Janiculum uitgeweken was tot de
soort van dichterlijke voortbrengselen zou bezig terugkomst te bewegen, waarin hij slaagde (LIV .
en 51. jaar, het overige op een lateren niet nader
te bepalen tijd. Eerst in lateren tijd heeft een
duitsch philoloog, Kirchner, het onhoudbare der

Hortus—Horus.
11.). -- 3) L. Hort. maakte zich als praetor
in 270 in den oorlog tegen Perseus van Macedonië door zijne roofzucht en wreedheid in Tlhracië
gevreesd en gehaat (LIV. 43, 4.). — L. H o r t.
legaat van Sulla in den eersten mithridatischen
oorlog, onderscheidde zich (86 v. C.) in den slag
bij Chaeronea en Orchomenus (PLUT. BULL. 15,
17, 19.). -- 5) Q. Hort. H o r t l u s, romeinsch
redenaar, geboren 114 v. C. en dus 8 jaren ouder
dan zijn beroemde tijdgenoot Cicero. Reeds op
zijn 19. jaar trad hij als pleitbezorger op en
wijdde zich 45 jaren lang aan dit beroep. Den
marsischen oorlog woonde hij in 91 als legioensoldaat, in 90 als krijgstribuun bij; var. de ver
staatsambten bekleedde hij eerst het-schilend
quaestorschap (cic. VERR. 1, 14, 39.), in 75 het
aedilisschap, waarin hij niet verzuimde zich
door schitterende spelen (CIC. OFF. 2, 16.) en
graanuitdeelingen de gunst des volks te verwerven,
in 72 het praetorschap, in welk ambt hij geen provincie aanvaardde, ten einde onder de oogen
des volks te blijven en zijn candidatuur naar het
consulaat voor te bereiden. Hiertoe werd hij verkozeYi in 't jaar'70 en daarmede bereikte hij het
toppunt van aanzien en kunstroem, waarvan hij
spoedig weer gedaald zou zijn, had niet het consulaat van zijn mededinger Cicero hem tot
nieuwe inspanning opgewekt en een wedijver tus
doen ontstaan, die eerst eindigde met-schetn
den dood van Hortensius in April 50. Zoo stierf
hij in 64jarigen leeftijd, voordat nog de hevige
stormen over Rome losbraken, die zijn levensgeluk
hevig zouden verstoord hebben (ciC. BRUT. 1.).
In het bezit van een aanzienlijk vermogen had
hij zijne huizen en buitenplaatsen met smaak ingerigt en niets verzuimd, wat niet alleen tot een
aangenaam, maar ook weelderig leven behoorde.
Huisraad, schilderijen, standbeelden, kunstwerken
van allerlei soort waren bij hem kostbaar, men
roemt evenzeer zijn wel voorzienen wijnkelder, als de
voortreflijkheid van zijn wildbraad en zijne visschen,
en dikwijls dreef men den spot met den ijver,
waarmede hij als een echte piscinarius voor zijne
visscherijen zorg droeg. Bij zijn augurs-feestmaal
zouden voor 't eerst paauwen op tafel verschenen
zijn. In dit opzigt was hij geheel en al een kind
zijns tijds. Even als hij anderen als pleitbezorger
omkocht, zoo liet hij zich zelf ook omkoopen, en
had zijne overtuiging zelfs veil voor bedrieglijke
oogmerken. In zijne staatkundige rigting bleef hij
een optimaat, en beijverde zich alles te weren,
wat de bestaande orde van zaken kon ondermijnen. Hoewel hij niet krachtig genoeg optrad
en zich bij ernstige gevaren spoedig terugtrok.
maakte evenwel zijn redenaarstalent en zijne slimme
voorzigtigheid hem tot een belangrijk medelid
zijner partij, van wier twisten en strijd hij echter
afgeschrikt werd door zijne neiging tot gemak. —
Over de wijze hoe hij tot redenaar gevormd werd
weten wij niets; het is waarschijnlijk, dat hij het
onderwijs van Archias heeft genoten (erC. ARCH.
3.), minder dat hij Molon van Rhodus heeft
gehoord (cie. BRUT. 89, 307.). Zijn talent en
zijn ijver (cie. BRUT. 88, 302.) verschaften hem
van den beginne af, zelfs naast een Crassus en
Antonius, naast Cotta en Sulpicius, groot aanzien,
dat later slechts verduisterd werd door den nog
meer begaafden en ijverigen Cicero. Nieuwe inspanningen bleven zonder - gevolg; zijne flaauwheid
gunde aan Cicero de zegepraal, hij werd socius
EP.
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et consors gloriosi laboris. Zijn kracht bestond in
zijne mondelinge voordragt. Daarbij kwam hem
een buitengewoon geheugen te hulp (crc. BRUT.
88, 301. DE OR. 3, 61. SEN. CONTROV. 1, p. 66.),
waardoor het hem gemaklijk viel, bij de ontwikkeling de verdeeling (partitiones, BRUT. 88, 302.
QUINCT. 10, 35.) scherp af te bakenen en aan het
slot zijner rede al de argumenten te recapituleren
en in het kort zaam te vatten (collectiones). Zijne
voordragt was met zorg bestudeerd (vox canora
et suavis, motus et gestus etiam plus artis habebat
quam Brat oratori satis, BRUT. 88, 303.). Zijn
voordragt werd daardoor wat theatraal (GELL. 1,
5.). De schitterende woorden en gedachtenrijke
aziatische manier betooverden de jongeren en de
menigte, doch kon op meer gevorderde jaren niet
meer den vroegeren indruk te weeg brengen (cie. on.
37, 132. QUINCT. 11, 3, 8.). Dit is de reden
dat wij niet alleen geen zijner redevoeringen bezitten, maar dat zelfs niet dan schrale berigten omtrent een twintigtal worden medegedeeld. Tegen
Cicero sprak hij in P. Quintium, met Cicero pro
C. Rabirio, pro L. Murena, pro L. Sulla, pro
L. Valerio Flacco, pro P. Sestio. Uit Quinctilianus (2, 1, 11.) blijkt dat hij over loci communes geschreven heeft. Ook als liefhebber beoefen
hij andere vakken. Ovidius noemt (TRIST. 2,-de
441.) zijne gedichten wegens hunne onkuischheid
ímproba, Gellius (19, 9.) invenusta, rudia et obsona,
Catullus (95, 3.) heeft hem zeker om zijn vuile taal
bespot. Met betrekking tot zijne anuales noemt
Cicero hem (AD ATT. 12 5, 3.) een bonus auctor
in rebus ad historiam pertinentibus; en V ellejus
prijst zijne heldere wijze van behandeling (2, 16,
3.). -- Zijne dochter Hortensia wordt geroemd
als een voorbeeld van vrouwlijke welsprekendheid.
In 't jaar 42 sprak zij voor zich en de overige
rijke vrouwen en erfdochters, van welke de driemannen belastingen wilden heffen, met zooveel
bekwaamheid, dat zij gedeeltelijk haar doel bereikte
(QUINCT. 1, 1, 6. VAL. MAX. 8, 3. 3.).
hortus. In de oudste tijden hadden de Romeinen slechts tuinen om het nut, later ontstonden uitgebreide lusthoven, grootendeels in stijve,
regelmatige, geometrische vormen, zooals ook vroeger bij ons smaak was; zelfs gaf men aan boomen en heesters door opbinden en snoeijen potsierlijke gedaanten. Buitendien vond men evenwel
ook losse partijen van boomgewas, vrije grasperken
en bloemrabatten. Waterleidingen en kunstige
waterwerken mogten niet ontbreken, waarvoor de
aquarius zorg droeg, terwijl de topiarii de eigen
tuinlieden van het vak waren. -- De meest--lijke
geliefkoosde bloemen waren: rozen, leliën, crocus,
narcissen en a. Planten- en broeikassen komen
eerst onder de keizers voor. Over de vruchtboomen z. pomarium,
Dorns, Orus. Qpos, aegyptische god,
dien Herodotus (2, 144, 156.) zoon van Osiris
en Isis, broeder van Artemis (de aegyptische Bubastis) noemt en met Apollo vereenzelvigt. De
mythen over hem, alsmede de verklaringen daarvan bij de ouden, zijn talrijk en loopen zeer uiteen. De Grieken en ook de meeste nieuwere uit
hebben in hem een bijzonderen vorm van-legrs
den zonnegod gevonden. Van hem is onderscheiden de jongere Horus, Horus Harpocrates,
wiens vereering tot de latere Grieken en tot de
Romeinen overging. Hij wordt gehouden voor een
laatgeboren, zwakken zoon van Osiris en werd,
;
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terwijl men den ouderen Horus als de zomerzon
beschouwde, als vertegenwoordiger van de winterzon aangemerkt. Hij gold echter ook als het beeld
der vroege groeikracht in de natuur en werd als
zoodanig met Priapus vereenzelvigd. Men beeldde
hem af als een zwak kind, met den vinger op den
mond gedrukt. Daarom• knoopte men aan hem
de beteekenis van het geheimzinnige vast en maakte hem tot god der stilzwijgendheid. In deze beteekenis komt hij gewoonlijk bij de Romeinen voor
(OVID. MET. 9, 692. VARR. L. L. 4. p. 17.), van

daar de uitdrukking facere, reddere aliquern Harpocratem (iemand tot zwijgen brengen, CATULL .
74, 4.). Als god der geheimen en der stilzwijgendheid wordt hij ook de god van het familieleven.
Hospitium. Daar de vreemdeling te Rome
geene regten had, zoo kwam men dezen hulpeloozen
toestand te gemoet door foedera (z. a.) en door verbonden van gastvriendschap, bij het sluiten waar
t e s s e r a e hospitales verwisseld werden, die-van
men als bewijsmiddelen voor de late nakomelingschap trouw bewaarde. Deze instelling verpligtte
de gastvrienden niet alleen tot wederzijdsche
herbergzaamheid, maar ook tot hulp en steun
in alle staats- en bijzondere aangelegenheden, b.
V. tot vertegenwoordiging voor het geregt, enz.
Deze betrekking ging ook op de nakomelingen
over en werd steeds heilig bewaard (cie. Div. 20.
GELL 5, 13 .), tot zoo lang er soms eene opzegging van het verbond (renunciatio) had plaats
gehad (cic . VERB . 2, 36.). Zeer dikwijls komt
daarom de uitdrukking voor paternus amicus et
laospes. De voorname Romeinen hadden zulke
hospites over de geheele wereld verstrooid.
Hospitium publieum. Even als bijzondere personen onderling een verbond van gast
sloten, zoo geschiedde dit ook onder-vriendschap
staten en gemeenten, b. v. Rome met vreemde
koningen, die dan, zoo zij te Rome kwamen, op
staatskosten ontvangen en onthaald werden, b. v.
.

verdedigender wijze. Evenwel beschermde hij de
bondgenooten en handhaafde een strenge tucht

in zijn leger (LIV, 43, 4 en v. 17. 44, 1.). --- 5)
L. Hostilius Mancinus, diende als legaat in
den 3. punischen oorlog, 148. Verscheiden ves
Aspis, werden te vergeefs door hem-tinge,o.a
belegerd, doch hij veroverde het bij Carthago liggende kasteel Magalia. Na de inneming van
Carthago stelde hij den Romeinen de stad en hare
ligging door afbeeldingen voor, die hij hun op
het forum vertoonde en verklaarde (PUN. 35,
4.). — 6) C. Hostilius Mancinus, consul in
het jaar 137, leed van de krijgshaftige Numantijnen in Spanje verscheiden nederlagen en ging
daarna met hen een verdrag aan, hetwelk te
Rome verworpen werd, omdat men het voor schandelijk hield. De senaat wilde die verwerping aan
de Numantijnen vergoeden door de uitlevering
van den consul, dien deze echter weigerden. Later
werd hij zelfs uit den senaat gezet.
Hostis, was in de oudste tijden hetzelfde als
pereyrinus, of vreemdeling, toen nog het onderscheid
tusschen Romein en vreemdeling scherp was afgebakend. Vreemdeling en vijand was gelijk van
beteekenis. Later echter gaf h o s t i s een buiten
vijand te kennen, terwijl perduellis een-landsche
inwendigen vijand beteekende.
Huis, grieksch. Van de inrigting van een
grieksch huis eene juiste beschrijving te geven is
zeer moeilijk, zoowel wegens het gemis van overblijfselen van oude woonhuizen, als wegens de
beknoptheid, verwarring en onvolledigheid der
overleveringen (Vitruvius is nog het volledigst,
hoewel hij ook geen helder beeld levert), daar zij
niet letten op de verschillende wijze van bouwen
in de verschillende tijdperken en daardoor niet
zelden tegenstrijdige en niet te zamen behoorende
zaken met elkander verbinden. (Verg. vooral
BECKER'8 CHARICLES 1, 166 en v. waar ook eene
afbeelding van den platten grond van een grieksch

huis te vinden is). Wij vestigen hier alleen het
oog op Athene en bij voorkeur op den tijd
van den peloponnesischen oorlog tot aan Alexander den G., waarin de oud -grieksche wijze
van bouwen onvermengd is bewaard gebleven,
en de eenvoudigheid der bijzondere woningen
opschriften blijkt, z. patronus.
zelfs der rijken nog zeer afstak bij de pracht
Sostiu, z. offers.
Hosti1i*, t. Ostiglia, stad in Boven -Italiê aan 1 en trotschheid der openbare gebouwen. Vooral
den Padus, ten Z. van Verona, ten Z. O. van is dit van toepassing op de huizen in de stad;
Mantua op den weg van Verona naar Bononia, immers dat de woningen op de landerijen der
met een belangrijke overvaart over den Padus. rijken met grooter pracht gebouwd en ingerigt
Geboorteplaats van den geschiedschrijver Corn. waren, blijkt uit Thucvdides (2, 65.), waar hij
spreekt over de ontevredenheid der Atheners, om
Nepos (TAC. HIST . 2. 100. 3, 9, 14, 21, 40.).

Liv. 27, 4. 30, 15, 17. 31, 11. 42, 14, 19. TAC.

. 4, 26. en op m. p. Omgekeerd sloten ook
vreemde steden met aanzienlijke Romeinen een
hospitium, waarmede gewoonlijk de keuze van den
Romein tot patronus gepaard ging, zoo als uit vele
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Hostilius, een oud, aanzienlijk geslacht,
waarvan de merkwaardigste leden zijn: 1) L.
H o s t i l i u s M a n c i n u s, verloor met zijn gansche
bende het leven bij een strooptogt in den tweeden
punischen oorlog (217) (LIV. 22, 15.). — 2) C.
Hostilius Tubulus, verhinderde als propaetor
in 208 te Arretium een opstand ten gunste van
Hannibal (Liv. 27, 22.) en sloeg in 207 een sterke
legermagt der Carthagers in een schitterend ge-

vecht (LIV. 27, 40.). -- 3). L. Hort. Cato, aan
wien in 201 de verdeeling der landerijen in Midden- Italië was opgedragen, vocht later tegen
Antiochus en werd wegens verduistering van gelden tot eene boete veroordeeld, 187 v. C. (Liv.
38, 55.). -- 4) A. Host. Mancinus, voerde als
consul in 170 oorlog tegen Perseus van Macedonië, zonder veel voordeel te behalen en meer

naar de stad te verhuizen (verg. ook 2, 16.).
Wat nu de bouworde der stadswoningen betreft,
zij hadden in den regel maar ééne verdieping met
twee afdeelingen, de eene aan de straat, het mannenverblijf (dvlpwvttt;), de andere het achterhuis,
het vrouwenverblijf (y¡uvatxwvtTts). Slechts zelden
bevond dit laatste zich in een bovenverdieping ; waar
eene hoogere verdieping gevonden werd (Unepc^ov),
werd zij meestal gebruikt voor slavenwoningen,
of ook wel voor vertrekken voor vreemden, logeerkamers (bij Homerus is het ú7repov vrouwenwoning). Voor het huis op straat stond gewoonlijk
een bij het huis behoorend altaar van Apollo
Agyieus of een zuil die den god zelven voorstelde
(xfwv, xtowatiç xíwv, ook 'ATutsós). Waarschijnlijk kwam men soms met een paar trappen
(dvu alµoí) aan de huisdeur (atíXstoc, auXeia,
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autos of aoXEa ►ppa). Door de huisdeur kwam
men in den gang (tupwpCtov of auptv), aan welks
eene zijde de woning van den deurwachter,
hupwp6 , aan de andere zijde stallen waren. Uit
den gang komt men in het voorhof of de gaanderij (eóÀ of itsptarúAtov) der andronitis. Het
voorhof is aan de vier zijden met zuilenrijen
(aToaí) omringd, ook tp6c roa geheeten, tenzij daaronder alleen de zuilengang vlak bij den ingang en
misschien ook de daartegen overliggende gang moet
begrepen worden. Rondom de aceXrj lagen de
zalen voor de gastmalen der mannen (oixot, dv8pwvss), daarenboven een bezoekkamer, receptie
zitplaatsen (& pa) en nog kleinere ver -zalmet
i µazx), soms ook voorraad--trekn(&olLd,ix
kamers. -- In het midden van den zuilengang
tegen over den ingang (xaravrtxp) 7tpoa roou) bevindt zich de µ4TauXo; of µgaauXoc ópa, waardoor
men in de (in kleinere huizen misschien niet aan
►3X ri der yuvatxwvt'rtc kwam (i. r auXoc,-wezig)a
omdat zij achter de atX der andronitis lag), µgßauXos in die huizen, waar de gynaeconitis zich
in dezelfde verdieping als de andronitis bevindt
en eene afzonderlijke aaX heeft, waar dus de genoemde deur werklijk in het midden tusschen beide
aC)XaE stond. De gang die beide auXat verbindt,
en in welks midden de µsa. aúpa zich bevindt,
heet µFiaacXos. Deze auXr'j is aan drie zijden door
zuilen omringd; aan de zijde die tegenover de
mesaulosdeur ligt, stonden twee pilaren (bij Vitruvius antae) op de beide hoeken van een soort
van portaal, dat naar de zijde der cc X open was,
en waarvan de diepte een derde minder was dan
de breedte, aangewezen door den afstand der
pilaren (irpoaTU; of irapaa rc.ís). Aan beide zijden
van de itpoara; liggen aan de eene de iláXaµo;
(ook iraaTd;), de slaapkamer der echtgenooten,
aan de andere de dtptHXr.qo, welks bestem ming niet zeker is. Langs de andere drie
zijden der atX7 lagen de daaglijksche eetkamers
(slechts de gastmalen, waarbij vreemde mannen
als gasten tegenwoordig waren, werden in de andronitis gehouden) en kamers voor huishoudlijk
gebruik. Aan de vierde zijde lagen achter den
,

thalamus, de prostas en den amphithalamus de
bcr rwvss, zalen voor de weefstoelen en andere
,

vrouwlijke werkzaamheden. Tegenover de reeds
genoemde µ aavXo; ftvpcc lag de x ^zaía lvpa, die,
naar het schijnt, uit een der tóTthvmS in den tuin,
die zich bij de meeste huizen bevond, voerde. —
De bovenste verdieping (ntrpwov) werd, waar deze
aanwezig was, meestal voor slavenwoningen of
logeerkamers gebruikt. Afzonderlijke bij het hoofdgebouw getrokken woningen voor vreemdelingen
(hospitalia bij Vitruvius) trof men slechts zelden
aan. In het huis b. v. van den rijken Callias
wonen de vele vreemdelingen niet in een afzonderlijke woning, maar allen bij den gastheer zelven, die zelfs kamers tot hunne behoorlijke ontvangst heeft ingerigt (PLAT. PROTAG. p . 315 . D.).
De versiering van het huis was in vroegere tijden
hoogst eenvoudig, een steenen vloer, eerst later
van hout, de wanden gewit. Doch reeds Alcibiades dwong den schilder Agatharchus, zijn huis te
beschilderen (PLOT . ALC. 16.). Behalve het beschilderen had men nog (ook totxtXtat, waarschijnlijk stukadoorwerk langs de kroonlijsten en de zoldering. --- De daken waren meest
plat, doch er zijn ook hooge daken geweest. In
plaats van de binnendeuren komen wel eenvou -
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dige voorhangsels (7ETdalacra) voor. De huisdeuren werden meestal naar binnen geopend (iv&oúvat
voor het openen, &7tta^tdaaa»at, èpsXxú aa at voor
het sluiten van buiten). Deuren, die naar buiten
geopend werden, werden op bevel van den tyran
Ilippias gemaakt; die er uit gingen moesten ter waar
voorbijgangers voor de uitslaande deur,-schuwingder
er eerst op kloppen (c^ocpziv). Die binnen wilde
treden klopte aan de deur (xpoústy Tirjv aupav). De
4upwp6; opende de deur en meldde den vreemdeling
aan. — Dat men vensters (aupíBss) soms aantrof
is zonder twijfel. Het meeste licht ontvingen de
vertrekken overigens door de deuren die in het
peristylium uitkwamen. — De verwarming geschiedde deels door ovens, deels door draagbare
haarden (&aZdpat, & pE^ss) of kolenbakken (dvl pdxtn). -- In tegenstelling der oixkat, huizen die door
den eigenaar met zijn gezin bewoond werden, heetten grootere huurhuizen ßuvotxt'at, waarin verscheiden gezinnen te zamen woonden.
Hunni, Oúvvot, naam van een uitgebreiden,
waarschijnlijk scythischen volkstam uit Midden Azië, die in de 1. eeuw n. C. door de Chinezen
verdrongen zich in de vlakte van Tartarije nederliet. In 375 n. C. steken zij de Wolga over en
overstroomen met hunne woeste horden Europa.
Zij onderwerpen zich de Alanen en Oost-Gothen,
bestoken onophoudlijk het oostersche rom. keizerrijk, totdat zij in 445 onder Attila (geesel gods)
uit hunne woonplaatsen aan den Theis en den
Donau opbraken en zich over het westersch rom.
rijk als een alles vernielende stortvloed uitstortten.
Reeds waren zij roovende en plunderende tot in
Gallië doorgedrongen, waar hun de dappere veldheer Aëtius aan het hoofd van een talrijk leger,
uit Romeinen, West Gothen, Franken en a. bestaande, in de catalaunische velden (Chalons) een
bloedige nederlaag toebragt, waardoor zij tot den
terugtogt genoodzaakt werden, op welken zij nog
de bloeijende vlakten van Noord-Italië te vuur en
te zwaard verwoestten. Na den spoedig daarop
gevolgden dood van Attila (453) zonk het groote
Hunnenrijk onder zijne zonen weldra in het niet
terug en was hun naam geen halve eeuw later
weder uit de geschiedenis verdwenen.
Hu weli jk, z . ycíp.os en niatrimonium.
Ilyacinthus, Y'áxtvl^o;, zoon van Amyclas
en hiomede, -- werd om zijne schoonheid door
Apollo bemind. Doch ook Zephyrus beminde den
knaap en als Apollo zich eens met den beminden
jongeling in het discuswerpen verlustigde dreef
Zephyrus uit minnenijd den discus met zooveel
kracht tegen het hoofd van Hyacinthus, dat hij
dood neer viel. Apollo deed uit het bloed den
donkerkleurigen bloem van gelijken naam te voor
komen met 'At—'At (ach, ach) op zijne-schijn
bladeren (OVID. MET . 10, 184.). Deze zoo vroegtijdig door den dood weggerukte knaap beteekende,
even als Adonis, de ontluikende en snel verwelkende natuur; daarop zinspeelt ook het door de
Spartanen te Amyclae gevierde feest der Hy a c i nt h i ë n, die in de spartaansche maand Hecatombaeon vielen en drie dagen duurden. Op den
eersten dag bereidde men Hyacinthus heroën- en
lijkoffers in stille droefheid, op de twee volgende
daarentegen hield men ter eere van Apollo Carneus vrolijke optogten en wedspelen. De Spartanen vierden dit feest nog tot in den tijd der
keizers ; het was overoud en waarschijnlijk eerst
door de Doriërs met de Apollodienst in verband
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Hyades---Hylas.

HyceI ra, "rxxapa, oude stad der Sicaniërs
op de N. kust van Sicilië, ten W. van Panormus,
dus genoemd naar Bene soort van zeevisch. In
den peloponnesischen oorlog werd zij door de
Atheners geplunderd en vervolgens aan de Segestaners afgestaan (THU C. 6, 62. 7, 13.). Onder den
buit kwam ook de hetaere Timandra, minnares
van Alcibiades, en hare dochter, de later zoo beroemde Lals, naar Athene (PLUT. ALC . 39.).
Hydaspes, `róáanTjj , t. Behat of Tsjelam,
een der bijrivieren van den Indus, die het indische Pendsjab besproeiden, hij vereenigt zich met
den Acesines. Alexander, die langs die rivier in zee
wilde varen, stichtte aan hare oevers de steden
Nicaea en Bucephala.
Hydra, z. Hercules, (c, 2.).
Hydraótes, `iópaw'Tri; of Tupes' rris, t. Inoti
of Rawi, rivier van het indische Pendsjab, valt
vereenigd met den Acesines in den Indus.
Hydraalus, z. musica.
Hydrea, ' pa, eilandje in de baai van
Hermione aan de argolische kust (HDT. 3, 59.) ;
eerst in lateren tijd is Hydrea een der belangrijkste
zeeplaatsen van Griekenland geworden.
fydroplioria,, • Tópopópta, de waterplenging, een feest dat in Griekenland in de lente algemeen gevierd werd ter verzoening der chthonisehe goden der afgestorvenen. Te Athene vierde
men het in de maand Anthesterion, waarbij men
lijkoffers, namelijk koeken van meel en honig, in
een kuil bij den tempel van Ge wierp, waarin
ten tijde van den vloed van Deucalion het water
zou weggestroomd zijn. Immers men verbeeldde zich
dit feest te vieren ter herinnering aan hen, die bij
dezen vloed waren omgekomen. Te Aegina was
dit reinigings- en verzoeningsfeest aan Apollo gewijd en had plaats in de maand Delphinius.
Hydruntum, ó `YapoIs, t. Otranto, een der
oudste steden van Calabrië aan de 0. kust, met
een voortreflijke haven, was later romeinsch munioorspronklijke stad der Siculi met de eerdienst der cipium, ook was het een plaats van overvaart
godin Hyblaea, wier priesters droomuitleggers en naar Griekenland (Liv . 36, 21. CIC. AD FAM . 16,
wigchelaars waren. De Hyblenses noemt Cicero 9. AD ATT . 15, 21. 16, 5.).
(VERR . 3, 43.); later was de stad verlaten. -- 2)
Hygêa of Hygiëa, z. Aesculapius.
"Y'^,r `.Hpnk, stad tusschen Agrigentum en SyraHy inus, C. Julius, uit Spanje, een vrij
ontving van hem het ambt-gelatnvAus,
cuse, misschien t. Chiaramonte. — 3) '1X- Ta
MFTepa, op de 0. kust van het eiland, ten N. van van opzigter over de palatijnsehe bibliotheek. Hij
Syracuse ; Doriërs uit Megara troffen het stadje beoefende deels de taalkunde, waarin hij uitmuntte,
Hybla daar reeds aan en noemden het Megara deels de oudheidkunde; evenwel bezitten wij van
(729 v. C.), de bewoners heetten 11 lapsïs `TßAai zijne vele en veelsoortige werken niets meer (verg.
Sedert den tijd van Gelo behoort Hybla tot-ot. GELL . 1. 14. 10, 18.), tenzij een zekere H y g i n u s,
het gebied van Syracuse (HDT . 7, 155, 156 . THUC. die als schrijver van een werk, , fabularunn liber
6, 4, 94.) en was tevens Bene kleine vesting (LIV. (in 244 fabelen) en van een poëticon astronomicon
24, 30. THUC. 6, 75, 94.). Door de Romeinen (4 boeken van astronomisch-mathematischen inwerd het in den 2. punischen oorlog veroverd en houd) bekend, dezelfde persoon is, hoewel taal
verwoest (LIV. 24, 35 .) ; Cicero kent het onder en inhoud beider geschriften eerder aan een
den naam Megaris (VERB . 5, 25.). De door de schrijver uit lateren tijd (van de . Antonijnen)
dichters (VIRG. ECL. 1, 55. OVID. TRIST. 5, 13, 22.) doet denken. Misschien zijn laatstgenoemde werhoog geprezen hyblaeïsche honig kwam van deze ken uittreksels of omwerkingen van gelijknamige
geschriften van den eerste. — Stellig is van hem
stad.
"IT ß p t s was elke beleediging &' ataXpouPyla5, door onderscheiden H y g in u s met den bijnaam G r overwonding des ligchaams, ßtá nXri'wv, door slagen, m at i c u s, ten tijde van Domitianus en Nerva,
$tfc koywv, door woorden. De beide eerste soorten van wien wij nog een geschrift over de landmeetkonden aanleiding geven tot Bene ypucprj ú¡3pzwS kunst bezitten.
(verg. ook a ix i a s a t' xi). Ook wegens mishandeHylas, Y'a.as, zoon van den koning der Dryoling van een slaaf (welligt slechts wegens úßpts pers Theodamas en de nymph Menodice, of van
at' aiaxpovpyíaç) kon deze ypap j ingesteld worden. Hercules, een schoone, door Hercules beminde
De aanklagt was schatbaar, zij kon zelfs op den knaap, z. A r g o n a u t a e. De inwoners van Cius
dood geschat worden. De regtbank: de Thes- (later Prusias) vierden ter eere van den vergoden
motheten.
Hylas een feest, door aan de bron, waarin hij vergebragt. Volgens een andere sage was Hyacinthus een zoon van Pierus en de muze Clio, bemind door Thamyris en Apollo.
Hyades, Yuaass „ de regenenden," een sterrebeeld bij den kop van den stier, met welks opgang
de regentijd begint. Daarom gingen zij door voor
nymphen, die door vochtigheid voedsel en kracht
schenken en als zoodanig waren zij de zoogsters van
Dionysus en heetten nysaeïsehe n y ni p h e n; onder
den naam van dodonaeïsche nymphen waren
zij de voedsters van Zeus. Deze verplaatste ze uit
dankbaarheid onder de sterren. De opgaven over
hare afkomst, haar getal en namen zijn zeer verschillend. Zij heeten dochters van Atlas en Aethra
of Pleïone, zusters der Pleïaden, of dochters van
Oceanus of van Melisseus enz. Haar getal wordt
van 2 tot 7 opgegeven. Hesiodus noemt er vijf:
Phaesyle, Coronis, Clenia, Phaeo en Eud o r e. Van de elders nog voorkomende namen
noemen wij hier: Adraste, Althaea, (Amalthea), Ambrosia; ook T)ione, die te Dodona
de gemalin van Zeus is, is een Hyade.
Hyamgólis, idN ito? ts, stad in Phocis, ten
0. van den Cephisus aan het bijriviertje Assus,
zou haar naam gekregen hebben van de uit Boeotië
verdreven Hyanten. Xerxes verwoestte de stad
(EDT. 8, 28.), die wel weder herbouwd, maar op
nieuw door Philippus van Macedonië en wel geheel en al verwoest werd (Liv. 32, 18.). Het
door Xenophon (HELL . 6, 4, 27.) vermelde 'Tai.
7roXtTCbv TJ npoaßTSïov is het plaatsje C l e o n a e,
ten N. daarvan aan de locrische grenzen.
Huantes, = 'fa TE , oudste bewoners van
Boeotië door de Cadmeërs van daar verdreven,
vestigden zich in Phocis en stichtten daar Hyampolis (z. a.).
Dybta, "T Aa of `1 r(^Xr1, naam van drie steden
' ilië. )1)^"^Ar
.sEywvG
op Sic
^ rN
^ , root-Hybla aan den
Symaethus, t. Paterno aan de rivier Giaretta, op
de zuidelijke helling van den Aetna (TRUC. 6, 94.),

-

Hy1e—'T7rev9vvas.
dwenen was, te offeren en onder het roepen van
den naam Hylas, door het gebergte rondliepen.
Hylê, stad aan den noordelijken hoek
van een meer (Hylice) in het Z. van Boeotië, de
zetel van den rijken Oresbius (loar. IL, 2, 500.
5, 708.) en van den kunstenaar Tychius, die het
schild van Ajax gemaakt had.
"YAXCC, Z. cpvXaí (Owpx a ().
1lyllus, 1) z. Hercules en Heracliden. —
2) Bijrivier van den Hermus in Lydië.
Hymen, Hymenaeus, `rµri v, `iµpvato;,
de god der verloving, die in het bruiloftslied of den
hymenaeus aangeroepen werd, dewijl hij, zoo luidt
de sage, meisjes, door zeeroovers geschaakt, uit
de gevangenis bevrijd had. Met het oog op den
bruiloftszang heet hij zoon van Apollo en eener
muze (Calliope, Urania, Terpsichore), broeder van
Ialemus (uitvinder van den naar hem genoemden
klaagzang 'L'P at .oS) en Orpheus, of zijne ouders
zijn Magnes en Calliope, Dionysus en Aphrodite;
hij was de geliefde van Apollo, van Hesperus, van
Thamyris, een vriend en makker van Eros. Door
de kunst wordt hij voorgesteld als volwassen
knaap met ernstiger gelaatstrekken dan Eros, gevleugeld, met den bruidsfakkel en den huwelijks
-sluijerndgtha.
Hymenaeus, z. lyrische poësie.
Hymettus, z. Attica, 1. kol.
Hymnus, z. lyrische poësie.
Hypacyris, `r7t(íxupt , ook H y p a c a r i s en
P a c a r is, rivier in europisch Sarmatië, stroomt
door het land der nomadische Scythen en ontlast
zich in den Pontus Euxinus.
Hypaepa, Ta "hanta, t. Birghe of Bereki,
stad van Lydië in de cilbiaansche vlakte, ten N.
van den Cayster, komt dikwijls voor, zetel van
de perzische vuurdienst (PAus. 5, 27, 5. OVID. MET.
6, 13. 11, 153.). Zij was beroemd om de schoon
harer vrouwen.
-heid
"That

pos, z. teniplum.
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trachtte hij na den dood van Cleon alle groote
mannen in minachting te brengen, en maakte zich
daardoor zoo bemind bij het volk, dat hij zelfs
opperbevelhebber van het leger werd. Zijne kuiperijen tegen Nicias, Alcibiades en a. berokkenden
hem eerst verbanning en later haalde hij zich
daardoor zelfs den dood door eenige oligarchisch
gezinden op den hals.
Hyperborêi, rrrapß6pnoc, een fabelachtig
volk, welks naam een noordelijk volk aanduidt,
dat over B o r e a s woont, opdat de koude voordewind hen niet zou treffen. Herodotus (4, 32-36.)
twijfelde aan hun bestaan, terwijl daarentegen
Plinius de Hyperboreërs voor een bepaald historisch volk houdt. Dichters en aardrijkskundigen
waren er op uit om aan de Hyperb. in het N.
of W. der aarde hun woonplaats aan te wijzen,
Eratosthenes hield hen voor de meest noordelijk
wonenden. Onder de nieuweren verplaatsen velen
hen in Scandinavië, anderen in Germanië, nog
anderen aan de N. zijde van den Pontus. Hoewel de ouden zich in andere opzigten tegenspreken, stemmen zij toch overeen in het schilderen
van den zedelijk - godsdienstigen toestand der Hyperboreërs. Zij zijn in hun land een gelukkig volk,
voor hetwelk de zon 's jaarlijks maar eens op- en
ondergaat, terwijl de vruchten er zeer spoedig tot
rijpheid komen. Twist noch tweedragt kennen zij,
en aan de dienst van Apollo gewijd vallen zij
nimmer in de wrekende magt der Nemesis. Een
leven van duizend jaren stond hun te wachten,
doch des levens zat verkortten zij het door
zich plegtig van een rots in zee te storten. De
geheele sage berust op een verbinding van Griekenland met den oorspronklijken zetel van de
dienst van Apollo in het noorden van Thessalië.
Hyperênor, Titepri vwp, 1) een der Sparten,

z. Cadmus. -- 2) Zoon van den Trojaan Panthous, door Menelaus verslagen (Hoar. IL. 14,
516. 17, 24.). — 3) Zoon van Poseidon en Alcyone, broeder van Hyrieus.
`1'tr pETat, z. ¿pxEty, dpxrj.
Hyperides, `Thzpeí v1S, een der tien attisehe
redenaars, tijdgenoot van Demosthenes, uit den
demus Collytus te Athene. Hij was een leerling
van Plato en Isocrates en in zijn politieke rigting sloot hij zich aan bij de vaderlands- en volks gezinde partij van Demosthenes. Hij ondervond
dan ook dergelijke lotgevallen als deze. Toen na
den dood van Philippus de Atheners en Thebanen zich tegen Alexander vereenigden, sloot hij
zich bij hen aan, doch ontkwam gelukkig na de
onderwerping het gevaar van uitgeleverd te vorden. Na den dood van Alexander ontwaakte zijne
vaderlandslievende hoop op nieuw en nam hij ijverig deel aan den lamischen oorlog. Doch toen de
griekschgezinde partij ook in dezen strijd bezweek,
vlugtte hij naar Aegina, waar hij gevat en op bevel van Antipater (322 v. C.) ter dood gebragt
werd. — Van de 77 hem toegeschreven staat
redevoeringen erkenden de ouden 52-kundige
voor echt; wij bezitten er echter geene in haar
geheel. (Verg. CIC. DE OR. 3, 8. BRUT. 12. QUINCT.
10, 1, 177.).
Hyperion, `Ttspíwv, z. Helius.
Hyp ermnestra,, z. D a n a u s.
`r t) v o s (verantwoordelijk). De werklijke
staatsbeambten (d`xaE) in tegenstelling van de ondergeschikte (a t lp &rac) waren te Athene aan de

Hypánis, "r7tavt;, rivier in europisch Sarmatië, die volgens Herodotus (4, 52.) uit een meer
ontspringt en zich bij Olbia in den Pontus ontlast
t. Bug. Over de dieren van één dag aan zijne
oevers, z. C ie . TUSO. 1, 39. VIRG. G. 4, 370. Verg.
fly phasis.
`r 7r a n t a T y, in het eigenlijke grieksche leger
de s c h i l d k n a a p (slaaf) die op marsch voor zijn
meester het schild droeg, ook wel den helm en
proviand voor drie dagen. — In het macedonisch
leger was het een bijzonder soort van voetvolk
(naast de phalangiten en tirailleurs), ligter gewapend
dan de phalangiten (hopliten), ongeveer als de
peltasten van Iphicrates ; in 't bijzonder misten
zij de sarissa van het zware voetvolk, welke meer
tot afwering diende; hunne bestemming was meer
om aan te vallen, weshalve zij een korte handspies
en een lang zwaard droegen.
Hypáta, "T7ruTa of '7C T1, nog t. Hypati,
stad der Aenianen en Oetaeërs in Zuid -Thessalië
aan den Oeta, niet ver van den Spercheus. De
Aetoliërs hadden deze sterke plaats, als sleutel
van Thessalië, bezet en hielden hier meermalen
hunne vergaderingen (Liv. 36, 16, 26 en v.).
7 r xoot, z. Creta, staatsregeling.
Hyperbolus, `ï7r ppoXos, een demagoog en
volksredenaar te Athene, van lage af komst, die
door de blijspeldichters, inzonderheid door Aristophanes (verg. CIO. BRUT. 62.), dikwijls bespot
wordt. Door zijn lanmpenhandel rijk geworden, hoogste staatsmagt verantwoordelijk, en deze ver-
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antwoordelijkheid en rekenschappligtigheid voor
de euthynen en logisten is een der kenmerken der
dpX^l. Verg. süauva en apXety, dPX'
Hyphásis, "Tcpaac^ of "r u t, t. Vjasa, de
oostel ij kste van de linker bijrivieren van den Indus, die het indische Pendsjab doorstroomen, valt
in den Acesines.
Hypnus, "rnvo;, Somnus, de slaapgod,
zoon van de Nacht (Nyx), tweelingbroeder van
den Dood ('I'hanatus) met wien hij in de onder
woont (HOM. IL. 16, 672. 14, 231 . HESIOD-werld .
THEOG . 211, 758.). Terwijl de Dood, onverbidlijk en meedogenloos, zoodat de Goden hem zelfs
schuwen, den stervelingen den verstijvenden doodssluimer aanbrengt, schenkt de vriendlijke, goden en
menschen beheerschende slaap (tav&xµárwp , HOM .
ir,. 24, 5.) zachte rust en doet kommer en arbeid
vergeten. Zelfs op Zeus oefent hij zijn magt uit;
eens deed hij hem op verzoek van Hera insluimeren, toen zij den van Troje terugkeerenden Hercules ten verderve wilde brengen. Doch Zeus
ontwaakte, en nu zou hij in toorn Hypnus in zee
geworpen hebben, zoo hem niet de Nacht, die
goden en menschen bedwingt, gered had. Desniettemin liet hij zich later nog eens door Hera,
die hem Charis Pasithea ten huwelijk beloofde,
tot een dergelijk waagstuk verleiden (HoM. IL. 14,
231 en v.). Op de kist van Cypselus te Olympia
was de Nacht afgebeeld, met een zwarten en
een witten knaap in de armen, benevens het opschrift: Thanatus en Hypnus (PAUS. 5, 18, 1.).
Beiden werden door de kunst voorgesteld als slapende knapen of als geniussen met omgekeerden
fakkel. De Slaap is voorzien met den sluimer verwekkenden staf, met maankoppen, een horen
met slaapdranken. Bij Ovidus (MET . 11, 592 en
v.) woont de Slaap in het land der Cimmeriërs
in een duistere, afgelegen grot, omringd door de
schaar van droomen.
`T 7r o p o A E u s heette de soufleur op het grieksch
tooneel. De Romeinen noemden hem monitor
.

Over zijn plaats en stand op het theater laat zich
met zekerheid zeggen.

niets

`T7roypaµl.aTe ►5;, z. ypaµµarsys.
Hypoeaustum, het verwarmingstoestel dat
onder den vloer was aangebragt, waarvan men de
inrigting nog uit talrijke overblijfsels kan nagaan,
z. domus, 4. kol.
`1icoxptT ;, z. tooneelspelers.
` TrolJ.Eíovss, z. óu.ococ.
Hyporehêma, z. lyrische poësie.
`T r. o a x j v c o v, „ het benedentooneel" beteekent 1) de naar de toeschouwers gekeerde lage
voorzijde, waarop de planken van het tooneel
rustten, meestal was zij met beelden en zuilen
versierd; -- 2) de geheele ruimte onder het
tooneel.
Uypothébe, 'T toi (HOM. IL. 5, 505.).
Over deze plaats waren reeds de ouden het niet
eens. Volgens Strabo verstonden sommigen daar
latere P o t n la e in Boeotië, anderen-onderht
met meer waarschijnlijkheid de beneden stad van
Thebe en wilden ú&ó Onpas lezen ; want de Cadmea, de burg en bovenstad, was door de Epigonen verwoest en nog niet weer opgebouwd.
Hypothérs, een onderpand, hetwelk niet als
handpand (pignus) aan den schuldeischer werd over-

gegeven, maar hem slechts in zoo verre zekerheid
oplevert, dat het bij wanbetaling door den schuldenaar, ter voldoening van den schuldeischer ver-

kocht wordt (CIC. AD FAM. 13, 56.).
Hypseus, z. C y r e n e.
Hypsipyle, Hypsipyléa, `Y'4 uróA^, `Y'v
cúArcu, koinngin op Lemfios, ten tijde van de
landing der Argonauten, dochter van Thoas. De
lennische vrouwen hadden destijds hare mannen,
wijl deze haar ontrouw waren geworden, gezamenlijk vermoord; slechts Hypsipyle had in 't geheim
haren vader gered, door hem te laten ontvlugten.
Toen de lemnische vrouwen dit vernamen, moest
Hypsipyle de vlugt nemen; door zeeroovers gevangen genomen werd zij aan koning Lycus te Thebe
of aan Lycurgus koning van Nemea, verkocht, die
aan haar zijn zoon Opheltes (z. A d r a s t u s) ter
bewaking toevertrouwde. Daar Opheltes door hare
onachtzaamheid door een slang gedood werd, werd
zij gevangen gezet, maar door Thoas en Euneus,
twee zonen van haar bij Iason, bevrijd.
Hypsus, `T bo►^s, naam van hooggelegen plaatsen in Griekenland, waarvan er een in Arcadië,
een ander in Elis bij Macistia, een derde in Laconië lag, ten Z. van Gythiutn met een heiligdom

van Aesculapius en van de daphnaeïsche Artemis.
Hyreania, `YpxavkLc, landschap in Azië, ten
N. en W. begrensd door de caspische zee en

Medië, ten O. door Margiana, ten Z. door Parthië — oud perzisch Vehrkana, d. i, wolfsland,
t. Gorgan (Dsjordsjan), woest van natuur met
uitgestrekte bosschen, vol wilde, verscheurende
dieren. Onder de steden worden genoemd : Za dracarta, Hyrcania, Tape. Cicero (TUSO. 1, 45.)
maakt gewag van de barbaarsche gewoonte om
de lijken door honden te laten verslinden. De
caspische zee werd ook h y r e a n is c h e zee genoemd.

Hyreanus, z. Aristobulus.
Hyria, Y'pía, meer in Aetolië, t. meer van
Angelocastro. — 2) Stadje aan den Euripus in
Boeotië, digt bij Aulis (HOM . IL. 2, 496.). -- 3)
Stad in Iapygia (Italië) tusschen Brundusium en
Tarente (HDT . 7, 170.).
Hyrieus, z. Agamedes en Amphion.
Hyrmine, rpi lvri, stad in het holle Elis,
waarbij het gelijknamig voorgebergte, ook "Op cvu
geheeten (t. k. Chiarerza) (HOM. IL. 2, 616.). In
Strabo's tijd was het verdwenen.
Hyrtácus, "Y'praxo;, 1) Trojaan, aan wien
Priamus, bij zijn huwelijk met Hecuba, zijn eerste
vrouw Arisbe afstond, vader van Asius en Nisus
.

(HOM. IL. 2, 837. VIRG. AEN. 9, 177, 406.). - 2)

Vader van Hippocoön (VIRG. AEN . 5, 492.).
Hysiae, Tacaí, 1) stad in Argolis bij de
grenzen van het landschap Cynuria, waar de Argivers door de Laconiërs geslagen werden; in den
peloponnesischen oorlog werd de stad door de
Spartanen verwoest (THUG. 5, 83.). — 2) Vlek
in Boeotië, digt bij het slagveld van Plataeae
(HDT . 9, 15, 25 . THUG . 3, 24.).
Hystaspes, `Yardanr s, aanzienlijke Pers, vader
van Darius I., een man van groote bekwaamheid
en veel kunde en beschaving, die hij op een reis
naar Indië van de Brahminen opgedaan en aan de
Magiërs zou hebben meegedeeld.

Iacchus ---Iam bographi.
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I.
Iacchus,''Iaxyos,z. D ionysus en Eleusania.
Iadèra, 'Ic pa, stad op de liburnische kust.

(Illyris Barbara).
Ialemus, z. Hymen.
lalmenus, z. Ascalaphus.
Ialysus, 'Ic Xuao; of beter 'IaXúaoc, 1) een der
drie steden van het eiland Rhodus en een der 6
dorische bondsteden, op de N. westelijke zijde van
het eiland met een kasteel O r y c h ö ma. Reeds
bij Homerus (IL. 2, 650.) komt zij voor, doch in
't vervolg raakte zij door den opkomenden bloei
van Rhodus zoo zeer in verval, dat Plinius haar
met deze stad verwisselt ; tegenwoordig heet een
vlek Ialyso. — 2) Zoon van Cercaphus, broeder
van Lindus en Camirus, met welke hij Rhodus
verdeelde, stichter van de bovengenoemde stad
(PIND. OL. 7, 74. cie. N. D. 3, 21, 54 . VEER. 4,

60, 135.).

Iamblichus, 'Ic43Atxos, 1) uit Babylon of
Syrië, in de 2. eeuw n. C. schreef de Iß rop(at
BußuXwvtxaí, een liefdesroman (de liefdesgeschiedenis van Rhodane en Sinonis) vol ontucht en
zeldzame avonturen, waarin toovenarij en hekserij
een groote rol spelen. Een uittreksel is bij Photius bewaard. -- 2) Een nieuw-platonicus uit
Chalcis in Coelesyrië, ten tijde van Constantijn
den G., leerling van Porphyrius en Anatolius
(Eunapii Vita Iamblichi). Wij bezitten van hem
7rspi Tris Hu kyops(wv aip,ßsws in 10 boeken, waarvan ieder op zich zelf een afzonderlijk geheel uit
Twijfelachtig is de echtheid van het werk-makt.
7^ pl µuTrpiwv Aóïos. Verklaringen over Plato,
Aristoteles en de chaldaeïsche philosophie zijn
verloren. Terwijl hij de leer van Pythagoras en
van Plato vermengde met oostersche godsdienstbegrippen, verklaarde hij het ontstaan der goden
tol ' or rot'), der daemonen, der wereld- en menschenzielen en der stof door een voortdurend afdalen
van een oorspronklijk wezen van licht en verstand;
ook betoogde hij de noodzaaklijkheid der voorzeggingskunst en wigchelarij ter hereeniging met de
godheid, uit de zwakheid en zondigheid der menschen en zocht de grieksche oudheid ten koste van
het Christendom te verheffen, waarbij hij zich zelfs
den roem van een heilige en wonderdoener verwierf.
Iambograplii, laµßoypácpoc. Ongeveer in
denzelfden tijd, dat zich bij de Grieken de elegie
uit het epos, de eenige tot dusver heerschende
dichtsoort, ontwikkelde, ontstond ook de iambische
poësie ; doch terwijl de elegie door het behouden
van de dactylische versmaat en epische zeggingswijze zich nog naauw aan het epos aansloot, stelde
de iambische poësie, zich ten doel om het gebrek
zwakke en zondige in de menschlijke za--kige,
inenleving onmeedogend aan het licht te brengen
en aan te tasten, en sloeg dien ten gevolge moedig
en stout op het gebied van taal- en metriek een
geheel nieuwen, zelfgebaanden weg in. De taal is,
in afwijking van het epos, eenvoudig en onopgesmukt en aan de wijze van uitdrukking des gewonen levens ontleend; de iambische versmaat
echter behoort tot de zoogenaamde dubbele ryth.nensoort (7&vos &t7rXdßcov), waarin de arsis den
dubbelen duur van de thesis heeft, en bezit,
tegenover de bedaarde dactylische versmaat, waarin
,

(

arsis en thesis even lang zijn, iets vlugs, beweeg
-lijksentou.Iambwrspnklijde
naam van den spot en de plagerijen die op de
feesten van Demeter gebruiklijk waren, en waarschijnlijk heeft de iambische dichtsoort haar
oorsprong in dat eigenaardig gebruik bij de
dienst van Demeter; hare meer kunstmatige ontwikkeling heeft zij te danken aan het vernuft van
A r c h i l ö c h u s van Paros. Deze moet als de
eigenlijke schepper dezer dichtsoort en als de uit
daarbij gebruiklijken iambischen-vindera
trimeter beschouwd worden, gelijk hij over 't algemeen voor de ontwikkeling der grieksche prosodie van veel belang is, daar hij een groote menigte nieuwe metra uitvond. Hij was de zoon
van Telesicles, die in 720 of 708 v. C. Bene
colonie van Paros naar Thasus voerde. Archilochus vergezelde zijn vader derwaarts; doch daar
hij zich in zijne verwachtingen teleurgesteld vond,
verliet hij het eiland weder en begaf zich, waar
na lang omzwerven, naar Paros terug,-schijnlk
waar hij in een oorlog tegen Naxos gesneuveld
zou zijn. Hij was een man van een prikkelbaar
gestel, vol bitterheid en hekelzucht, die, voor zich
zelven ongelukkig, ook met de wereld buiten hem
in gedungen onmin en verdeeldheid leefde. Vooral
moest de familie van Lycambes zijn wrok onder
Deze had de jongste zijner dochters,-vinde.
Neobule, hem ten huwelijk beloofd; later echter
brak hij zijn woord en werd toen met zijne dochters in zulke bittere en meedogenlooze iamben
door Archilochus aangevallen en gelasterd, dat
het geheele gezin uit schaamte en wanhoop zich
zou opgehangen hebben. Moge ook het slot van
dit verhaal fabelachtig zijn, het kenmerkt toch zeer
eigenaardig de bijtende en vernietigende kracht
der archilochische iamben. Archilochus was een
veelzijdig dichter : behalve de iamben maakte hij
elegiën en epigrammen, trochaeïsche tetrameters,
epoden, hymnen enz. Wij bezitten echter van
zijne in het oud-ionisch dialect geschreven gedichten, nog slechts een zeker aantal kleine fragmenten. Ook tot de ontwikkeling der muziek heeft
Archilochus veel bijgedragen. De ouden stelden
hem op hoogen prijs en plaatsten hem op ééne
lijn met 1^omerus, Pindarus en Sophocles (cie.
OR. 1, 2. VAL. MAX. 5, 3. VELLEJ. 1, 5, 2. LONGIN.
DE SUBLIM . 33, 5.). Bij Archilochus sluit zich

zijn jongere tijdgenoot Simonides van Amorgos
aan. Op Samos geboren voerde hij Bene colonie
naar Amorgos; verder weten wij niets van zijne
levensomstandigheden. Van zijne iamben zijn
brokstukken bewaard, waaronder een van 24
en een van 118 , verzen. Het laatste (carmen
de mulieribus) bevat een algemeene schildering
van vrouwlijke karakters, waarin hij de verschillende slechte eigenschappen der vrouwen van
de daarmede overeenkomende eigenschappen van
dieren afleidt, waarvan zij dus zouden afstammen.
De iamben van Simonides bevatten over 't geheel
meer algemeene beschouwingen des levens, aan
tegen geheele klassen van menschen, niet,-valen
zoo als die van Archilochus, tegen afzonderlijke
personen. In oorspronklijkheid en kracht, in gemaklijkheid en bevalligheid staat hij beneden Archilochus. De derde vertegenwoordiger der iamben-
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poësie is H i p p ó n a x uit Ephesus, die omstreeks
504 v. C. bloeide. Hij vlugtte voor de tyrannen
zijner geboortestad, Athenagoras en Comas, naar
Clazomenae; hier raakte hij waarschijnlijk in twist
met de beide chiïsche kunstenaars Bupalus en
Athenis, die den leelijken dwerg Hipponax in een
carricatuur hadden voorgesteld. Daarover nam de
dichter wraak door bijtende iamben, die zoo scherp
waren, dat ook zij zich, even als de Lycambiden
om Archilochus, naar men zegt, ophingen. Hipponax komt Archilochus nabij in hartstogtlijke
bitterheid, hij is geestig en vernuftig als gene, maar
bezit minder vuur en leven, ook is hij in zijn
hekel minder persoonlijk. Hij heeft iets nieuws en
eigenaardigs in de behandeling van het iambische
vers: in den iambischen trimeter zet hij namelijk
in de plaats van den laatsten iambus een spondaeus
of trochaeus, waardoor de gang van het vers
eensklaps en op bespotlijke wijze verbroken en
verlamd wordt. Zulke verzen noemt men Choliamben (scazonten of hinkende iamben). Behalve
de iambische gedichten vervaardigde Hipponax
ook parodiën, wier uitvinder hij door velen genoemd wordt. Ook van hem zijn slechts fraginenten over. Een tijdgenoot van Hipponax was
Ananius, aan wien ook door sommigen de uitvinding der hinkende iamben wordt toegeschreven,
terwijl anderen het er voor houden, dat Hipponax den scazon, Ananius den Ischiorrhogicus, die
ook reeds in den vijfden voet den spondaeus heeft,
uitvond. — Onder • de oudere iambographen vermelden wij nog S o 1 o n, die echter ten gevolge
zijner zachte en beschaafde zeden, den iambus
minder tot aanval dan tot verdediging gebruikte
tegen hen, die hem over zijne staatkundige maatregelen aanvielen. Wij bezitten van zijne • iamben
nog eenige fragmenten, waaronder het grootste
van 21 verzen. Van de latere iambendichters
noemen wij A e s c h r i o n uit Samos (332 v. C.),
Phoenix uit Colophon (308 v. C.), P arm e non
uit Byzantium, C ri t i a s uit Chios, Herodes.
Iámus, 'Iuµos, zoon van Apollo en Evadne,
cene dochter van Poseidon en Pitane, beroemd
ziener en stamvader der iamiden, het geslacht
der priesters en wigchelaars te Olympia. De
moeder had hem in Arcadië aan den Alpheus in
een donker woud gebaard en daar onder bloeijende viooltjes laten liggen ; vandaar zijn naam.
Hij werd opgevoed door Aepytus, den koning der
Arcadiërs, te Phaesana en tot jongeling opgegroeid,
begaf hij zich op bevel van Apollo naar Olympia,
waar hij uit de stemmen der vogels en de brandende huiden der offerdieren voorspellingen deed

maar eerst onder Augustus geheel met Liburnië
vereenigd (Liv. 43, 5. VIRG . G. 3, 475.).
Iapygium promontorium. of Salentinum promontoriurn, 'IaTruyía äxpa, Z. oostelijke
punt van geheel Italië, het uiteinde van de taren
Capo di Leuca of Fi--tijnschegolf0.,

nisterre.
Iapyx, 'Iá7cu^, 1) zoon van Lycaon, volgens
anderen van Daedalus, verhuisde met een colonie
Cretensers, naar hem Iapygen geheeten, naar
Italië, en gaf zijn naam aan die landstreek
(Iapygia, z. Italia) (HDT. 7, 170.). — 2) Z.
winden.
Iarbas of Uiarbas, zoon van Jupiter
Ammon en cene garamantische nymph, koning
van een libysch volk. Gedurende zijne regering
kwam Dido naar Libye. Te vergeefs dong hij
naar hare hand (VIRG. ARE. 4, 196 en V. JUSTIN.
18, 6.).

Iardanes, 'Iapadv11; of -os, 1). rivier in de
landstreek Pisatis in Elis. -- 2) Riviertje op de
N. zijde van 't eiland Creta, nabij de stad Cydonia. — 3) Vader van Omphale die daarom nympha Jardanis heet bij Ovidius HER. 9. 103.
Iasion, 'Iaai(ov, zoon van Zeus en Electra,
cene dochter van Atlas, of zoon van Corythns en
Electra, broeder van Dardanus, lieveling van Demeter (z. a.). Met Dardanus trok hij uit Italië, of
uit Creta, of uit Arcadië naar Samothrace, waar
hij door Zeus in de mysteriën van Demeter onderwezen werd ; ook zegt men dat hij door Sicilië
rond trok en de mysteriën van Demeter aldaar
verspreidde.
Jason z. Argonautae.
Iásus, " lagos, een naam die in de argivische
sage veel voorkomt, 1) zoon van Phoroneus, broeder van Pelasgus en Agenor. --- 2) Zoon van
Argus en Evadne, vader van Agenor, grootvader
van Argus Panoptes. = 3) Zoon van Argus Pa-

noptes, vader van Io. Iasus, de vader van Io, heet
ook zoon van Triopas, kleinzoon van Phorbas. —

4) Zoon van Io. Behalve deze argivische heroën
noemen wij nog : 5) den zoon van Lycurgus, man
van Clymene, cene dochter van Minyas, vader van
Atalante. — 6) Vader van Amphion, koning der
Minyers (HOM. OD. 11, 282.). -- 7) Aanvoerder
der Atheners voor Troje (HOM . IL. 15, 382. --8) Koning van Cyprus (HOM . OD. 17, 443.).
Iásus, "Iaaos of "Icwm , stad in Carië, aan een
gelijknamige golf op een digt bij het vaste land
gelegen eilandje, slechts 10 stadiën in omtrek,
maar zeer welvarend door zijne visscherijen. De
stad werd door Argivers gesticht, en door Milesiërs
vergroot. Een standbeeld van Vesta dat daar
(FIND . OL. 6, 28 en v.).
Iapétus, 'Iaurstós, zoon van Uranus en Gaea, in de buurt onder den blooten hemel stond, werd
een Titan. Bij Asia of Clymene, dochters van nooit nat van den regen (THUG . 8, 25, 29. POL.
Oceanus, verwekte hij Prometheus, Epimetheus, 16, 1. 17, 2, 3. Liv. 33, 30. ARR. 1, 19, 10.) . Teg .
Atlas en Menoetius. Tot straf voor de deelneming Asyn Kalessi.
Iatraliptae, iaTpnXsh7t tou, helpers der artaan den opstand tegen Zeus zit hij in den Tarta rus opgesloten (HOM. IL. 8, 479. HESIOD. THEOG. sen, die inwrijvingen deden. Later maakten zij
507 en v.). Hij wordt ook wel onder de Gigan- een soort van mindere artsen (z. a.) of chirurgen uit.
Iaxartes, ' In ápTiS, met den inheemschen
ten gerekend en heet als zoodanig zoon van Tarnaam Silis, t. Sir, rivier van Midden-Azië, die op
tarus en Gaea.
Iapydes of Iapodes, 'Iá7toas;, celtische de Comedarum montes (t. Mustag) ontsprong, volvolkstarn in romeinsch Illyrië, in den noordelijk- gens anderen, minder juist, op den indischen Cauten hoek van het binnenland, aan de grenzen van casus, Hindukush, eerst naar het N. dan naar het
het tegenwoordige Croatië. Het was een volk W. stroomde, als grensscheiding tusschen Sogdiana
van illyrisch-celtische afkomst, het droeg de celti - en het gebied der „ nomadische Scythen," en zich
sehe wapenrusting en tatouëerde zich. In het jaar vervolgens, onder het vormen van een grooten
1 2S v. C. werden zij door de Romeinen overwonnen, noordwestelijken boog, in Scythia intra Iniaum in

Iazyges--Iccius.
de caspische zee ontlastte; hoewel hij inderdaad in
het Aral meer uitloopt. Bij de ouden wordt hij
dikwijls met den Tanaïs verward (ook droeg hij
dien naam), dewijl men Bene verbinding van de
caspische zee met de Palus Maeotis veronderstelde,
en zoo nu eens den Tanaïs, dan weder den Iaxartes als grensrivier tusschen Europa en Azië aannam. Ook nadat men het verschil tusschen beide
rivieren had leeren kennen, noemde men den
Iaxartes nog Tanaïs, om wille van Alexander den
G.

(ARR . 3, 30, 3. CURT . 6, 2, 13 en op in. p.).

Volgens v. H u m b o l d t ontstond de verwarring
daardoor, dat aan beide rivieren Manen woonden,
en Tan, Don, in hunne taal „ water" beteekende.
Iazyges, 'I ZvTss, belangrijke volkstam der
Sarmaten, langs de noordelijke oevers van de Palus Maeotis en den Pontes Euxinus tot aan den

Donau (OVID. EX P. 1, 2, 79. TRIST. 2, 191.). Later drongen zij meer westwaarts voort tot in de
vlakten van den Midden -Donau en zelfs over de
Carpathen, waar zij zich in de nabijheid der Quaden vestigden, tusschen den Donau en den Theis
(PLIN. 4, 12.).

Ibéres, z. Hispania en Iberia.

Iberia, 'I^iipíx, bij de Byzantijnen Georgia, van
daar thans nog zoo of Groesien geheeten, was een rijk
gezegende landstreek op den caucasischen isthmus,
in het W. begrensd door Colchis (de moschische
bergen) in het N. door den Caucasus, in het 0.
door Albanië (de rivier Alazonius), in het Z. door
Armenië. Er waren slechts vier toegangen tot
het land 1) van Colchis uit bij het kasteel Sarapana, 2) uit Armenië over de rivier Cyrus (weg
der Romeinen), 3) uit Albanië over den Alazonius,
4) nit Sarmatië door de caucasische poorten. De
hoofdrivier van het land was de Cyrus (t. Kur).
Het volk Ibéres of Iberi legde zich meest toe op
den landbouw en was van medisch -assyrischen
stam ; het was verdeeld in 4 kasten : de edelen,
priesters en regters, krijgslieden en landbouwers,
slaven. Onder de steden verdient melding : Harmozica, d. i. Ormuzdvesting, de hoofdstad aan den
Cyrus en den zuidelijken pas. De tegenw. hoofdstad Tiflis komt eerst in de 5. eeuw voor. Sedert
Trajanus behoorde het land in naam tot het romeinsche rijk, doch kwam sedert Julianus weder
onder perzische heerschappij, even als vroeger.
Iberus, "I^3r^poS, t. Ebro, een der 6 hoofd
Spanje, ontspringt op het cantabri--stromenva
sche gebergte bij Juliobriga en stroomt vervolgens
in Z. oostelijke rigting door een groote vlakte;
260 mijlen van de stad Varia (t. Varea) af is hij
bevaarbaar, en beneden Dertosa vormt hij bij zijne
monding een deltaland. De oude indeeling van
dit land in Spanje aan deze en aan gene zijde,
zag op den loop dezer rivier, weshalve men haar
ook dikwijls te ver naar het Z. plaatste, ja zelfs
in den Oceaan liet uitloopen. Zijne bijrivieren
zijn, links : Gal 1 i c us (t. Gallego), Sicoris (Segre)

met Cinga; regts : Salo (Xalon).
Ibyeus, ''I13vxoS, grieksch lier dichter uit Rhegium in Beneden - Italië, bloeide omstreeks 528 v.
C. Hij leidde meestal een zwervend leven en
bragt een geruimen tijd op Samos door aan het
hof van den tyran Polycrates. Bekend is het
verhaal, dat hij op weg naar de isthmische spelen door roovers aangevallen en gedood werd,
welke moord later door kraanvogels werd aan het
licht gebragt. Van zijne gedichten, die in 7 boeken verzameld waren, zijn slechts brokstukken
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over. Het waren deels lyrische gedichten die
een mythische stof behandelden, deels minne zangen. In de eerste volgde hij het voetspoor van
Stesichorus van Himera, zoowel wat de stof betreft
als den poëtischen vorm en de taal; zelfstandiger
was hij echter in zijne minnezangen, waardoor hij
zich vooral roem verwierf, en waarin een gloetjende hartstogt zich luide verkondigt.
Icarus, z. Icarus.
Icarius, 'Ixdp o;, 1) een Athener, die onder
de regering van Pandion door Dionysius, dien hij
gastvrij had opgenomen, met den druif en den
wijn werd begiftigd. Toen hij, om den wijnbouw
aan te moedigen, met een welgevulden leeren zak
door het land rond trok, en herders door die gaven
dronken waren geworden, werd hij door hunne
kameraden gedood, omdat zij dachten dat hij hen
vergiftigd had. De moordenaars wierpen hem in
een bron of begroeven hem onder een boom op
den Hymettus; zijne dochter Erigone, door den
trouwen hond Maera vergezeld, vond daar ein
na lang zoeken het graf en hing zich aan-delijk
den boom op. Icarius werd met zijn beker als
Boötes of Arcturus, Erigone als maagd, Maera als
hondsster aan den hemel geplaatst. De Atheners
werden echter door Dionysius met een pest en
razernij hunner meisjes gestraft, zoodat deze zich
even als Erigone ophingen. Om dezen ramp af te
weren stichtte men voor Erigone een schommelfeest, Akwpoc, en bragt aan haar en Icarius
vruchten ten offer. Naar Icarius was een demus
van Athene genoemd. — 2) Z. H i p p o c o ö n 1).
Icarus, "Ixapo;, 1) zoon van Daedalus; toen
hij op de vlugt van Creta, met zijn wassen vlerken, tegen de waarschuwing zijns vaders, te hoog
vloog, viel hij in de icarische zee en vond daar
den dood, Bene sage, die reeds door de ouden ver
werd op de zeilen van een schip toepaslijk te-klard
zijn (OVID . MET . 8, 195.). — Icarium mare, 'Ixdptov
7 ikayos, heette het zuidoostelijk gedeelte van de
aegaeïsche zee, rondom het eiland Icarus (en daar
genoemd), langs de kust van Doris, Carië en-nar
Ionië. Volgens de fabel gaf Icarus die hier verdronk zijn naam aan de zee (HoM. IL. 2, 145.
HDT. 6, 95 . HOR. OD. 1, 1, 15.). — 2) Icarus of
Icaria, t. Nicaria, eiland niet ver van de kust van
Klein -Azië, 18 stadiën ten W. van Samos, ongeveer
300 stadiën in omvang, een der Sporaden. Het noordoostelijk voorgebergte heette Dracanum of D r ep a n u m, in welks nabijheid een gelijknamig stadje
lag, ten W. lag een ander stadje O en o ë, bene
een goede ree en een tempel van-vensItim
Artemis, Tauropolium. Het door de Milesiërs bezochte en bekend geworden eiland was en is nog
rijk aan timmer- en brandhout, en de zee in
zijne nabijheid is zeer vischrijk. De fabel ver
ook dit eiland met de mythe van Icarus,-bindt
zoon van Daedalus (TRUC. 3, 92. 8, 99. ARR. 7,
20, 5.). — 3) Eiland in de perzische golf niet ver
van den mond van den Euphraat (120 stadiën),
rijk aan hout en wild, dat slechts ter eere van
Artemis mogt geveld worden. Het ontving zijn
naam door Alexander den G. (ARR. 7, 20, 6.).
Ieeius, vriend van Horatius, die zich met
ijver op de wijsbegeerte toelegde, doch in 't
jaar 24 v. C. deel nam aan den veldtogt, dien
de stadhouder van Aegypte Aelius Gallus op
bevel van Augustus tegen de Arabieren ondernam. Op vriendschaplijk schertsenden toon gaf
de dichter daarover in de 29. ode van het 1.
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Iceni--Idas.

boek zijne verwondering te kennen. Na den ongelukkigen afloop van dezen togt vinden wij hem
in 20 V. C. (EP. 1, 12 .) op Sicilië zich bezig hou
landbouw, maar toch ook de wijs--denmt
begeerte niet verwaarloozende. Het is evenwel
onzeker of hij daar slechts de goederen van Agrippa heeft beheerd en daardoor in zijn onderhoud
voorzag, dan of hij in de buurt van een sicilisch
stadje Acrilla een eigen stukje land bebouwde.
Wie 1 a n d heeft ons het karakter van dezen man
als hebzuchtig, gierig en verwaand geschilderd en
den dichter in hem eenen vriend gegeven, waarover hij zich schamen moest. F r. J a c o b s heeft de
eer van Iccius trachten te redden en daarbij de
algemeene toestemming verkregen, terwijl onlangs
J a c o b nog eene geheele andere voorstelling van
Iccius heeft trachten te leveren, namelijk van een
jong mensch met een vrolijk, onbezorgd gemoed
en groote goedhartigheid, dien het geluk gunstig
was. — De praetor M. Iccius in Sicilië, in het
jaar 44 V. C. (CIC. PHIL . 3, 10, 26.) is een ander
dan de gemelde vriend van den dichter.

Ieéni of Siméni, :cµsvof, magtige volkstam
langs de 0. kust van Britannië, met de steden

Camb uricum (Cambridge), Cambretorium (Brettenham) en Venta (Caster), in het tegenw. Norfolk
en Suffolk. Zij waren kloek en dapper, doch
werden niettegenstaande hunne gehechtheid aan de
Romeinen door hen mishandeld, zoodat zij op
aansporing van hunne koningin Boadicea (z. a.)
in 62 n. C. opstonden. Meer dan 70000 rotnein-

sche soldaten en colonisten werden gedood, totdat
het leger van Boadicea door Suetonius Tranquilins geheel werd verslagen ; zij zelve bragt zich
door vergift om 't leven (TAC. ANN . 12, 31. 14,
31, 34 - 37 . AGR . 16.).

Iclnnae, "IXvat, 1) stad in Bottiaea, landschap
van Macedonië, ten Z. van Pella, bij den mond
van den Axius. — 2) Ook "IaXvat (PLUT. CRASS.
25.), stad in het N. van Mesopotamië, door de
Macedoniërs gesticht, bekend door de overwinning
van Crassus in zijn eerste gevecht met de Partlien.
Ie1i.thyophagi,'Ix^4uoydyot, zoo werden door
de ouden verscheiden volken langs de kusten der
zuidelijke zeeën genoemd, van welke men weinig
meer wist, of althans veronderstelde, dan dat zij zich
grootendeels met visch voedden. De bekendste
zijn : 1) die in het uiterste O. woonden tusschen
den Aequator en de golf van Siam, sinus magnus
(PTOLEM .) ; 2) die langs de kust van Gedrosia aan
de erythraeische zee (ARR. 6, 28, 5.), waar ook
thans nog volken wonen die van vischvangst leven; 3) langs de noordelijke kust van gelukkig
Arabië aan. de perzische golf; 4) in de nabijheid
der Troglodyten in Africa, aan de arabische golf,
boven Aegypte en Aethiopië; zij stonden op zeer
lagen trap van beschaving; 5) op de W. kust van
Africa, ten Z. van de rivier Masitholus, in het
tegenw. Gambia.

ieilia gene, een plebejisch geslacht, dat
langen tijd met grooten ijver streed voor de reg.
ten en belangen des volks (LIV. 4, 54.). 1) S p ur i u s I c i l i u s, een der gezanten van het volk
tot den senaat bij gelegenheid van de uitwijking
naar den mons sacer, gaf als volkstribuun eene wet
(volgens anderen is zij later), die aan de tribunen
het regt verzekerde om vrij tot het volk het woord
te voeren, onder bedreiging van zware straffen
tegen den overtreder. -- 2) C. I c i 1 i u s Ruga, werd
in 493 als eerste tribuun gekozen. — Zijn zoon 3) L.

I c i 1 i us Ruga, tribuun in het jaar 456 v. C., verschafte aan de tribunen het regt om den senaat op te
roepen, alsmede stelde hij de plebejers in 't bezit
van den aventijnschen heuvel. Voor het volgende
jaar herkozen, bestreed hij eerst de consuls wegens
hunne willekeur en hun geweld bij de werving,
vervolgens de patriciërs wegens cene akkerwet.
In 't jaar 449 v. C. verdedigde hij als bruidegom
zijne bruid Virginia tegen de aanslagen van Appius Claudius (LIV. 3, 44 en v.) en bragt na
haren dood het geheele volk tegen de tienmannen in opstand, haalde het leger, dat tegen de
Sabijnen in het veld stond, over, voerde het met
zich, bezette den heiligen berg en leidde vervolgens de onderhandelingen van den senaat met het
volk (LIV. 3, 53 .). Nadat de partijen verzoend
waren riep hij Appius Claudius ter verantwoording en wist door een wet allen, die aan den
volksopstand deel genomen hadden, tegen ver
te vrijwaren . — 4) L. I e i 1 i u s, misschien-volgin
de zoon van den vorigen, tribuun in 412 v. C.
stelde, zonder gevolg, een akkerwet voor. Drie
jaren later was hij met 2 andere Iciliussen weder
volkstribuun en zette een wet door, dat de plebejers 3 van de 4 quaestors uit hun midden zouden mogen kiezen. In het volgende jaar (408)
verschaften zij aan de plebejers ook het regt, om
aan de verkiezing van krijgstribunen te mogen deel
nemen (LIV . 4, 55.).
Ieonium, 'Ixóvtov, hoofdstad van het landschap Lycaoriië in Klein -Azië, (REN. ANAB . 1, 2,
19 . de oostelijkste stad van Phrygië), volkrijk en
goed gebouwd in een heerlijke streek en aan
een meer (CIC. AD PAM. 3, 8. 5, 20. 15, 4.). Deze
stad tegenw. Konijeh geheeten was vooral merk

-wardignekusto.
Ietinus, z. bouwkunst, aanhangsel.
Ida, "Iari , "la, 1) gebergte in Mysië, nog
tegenw. Ida, boven de adramyttische golf in de
rigting van het Z. O. naar het Z. W. loopende,
met de beide hoofdkruinen den G a r g a r u s en
C o t y l u s (t. Kazdagh). Het gebergte was rijk
aan bronnen en boomgewas, en reeds bij Homerus bekend (IL. 8, 17. 14, 157 . ARR . 1, 12,
6.). -- 2) Gebergte midden op het eiland Creta,
t. Psilorati of Monte Giove, 7200 v. hoog en meest
met sneeuw bedekt.
Idäea mater, z. Rhea Cybele.
Idaei dactyli, z. Dactyli.
Idaeus, 'hatos, 1) zoon van Dardanus en
Chryse, die met zijn vader uit den Peloponnesus
over Samothrace naar Phrygië verhuisde en, terwijl zijn vader zich in Troas vestigde, de naar
hem genoemde idaeïsche bergen langs den Hellespont bezette. Hier voerde hij de geheime dienst
van de phrygische moedergodin in. — 2) Heraut
der Trojanen (xo.M. IL. 3, 247. 7, 276.). — 3)
Zoon van Dares, den trojaanschen priester van
Hephaestus (xoM. IL. 5. 11. ).
Idalium, tó laamov opos, een bergketen in
het O. van Cyprus, op welks top een tempel van
Aphrodite stond, die van daar den bijnaam Idalia
droeg. Het schijnt dat daar ook een stad Idalium of Idalia gelegen heeft (vIRG. AEN. 1, 681.
10, 86.).

Idas, "la, 1) idaeïsche Dactylus bij de
Eleërs. — 2) Een der gasten op de bruiloft van
Perseus, door Phineus gedood (OVID. MET. 5,
90.). -- 3) Een der togtgenooten van Diomedes,
die door de vertoornde Aphrodite in vogels wer-

Idistavisus campus--Ilei.
den herschapen (OVID . MET . 14, 504.). — 4) Zoon
van Aphareus of van Poseidon en Arene, uit
Arene in Messenië, broeder van Lynceus en Pisus
(APOLLOD . 3, 10, 3.), gemaal van Marpessa, de
dochter van Evënus. Terwijl Apollo naar de
hand van Marpessa stond, schaakte Idas haar op
een gevleugelden wagen, dien hij van Poseidon
ten geschenke had ontvangen. Evenus en Apollo
zetten hem na, en daar Evenus hem niet kon inhalen, stortte hij zich in de rivier, die naar hem
genoemd is ; Apollo echter bereikte hem in Mes
sterke Idas waagde zich in een kamp-senië.D
met den god ; doch Zeus scheidde de strijdenden
en liet aan het meisje de vrije keus. Zij koos
Idas, omdat zij vreesde dat Apollo haar later weér
zou verlaten. Zij baarde aan Idas eene dochter
Cleopatra of Alcyone, vrouw van Meleager
(APOLLOD. 1, 7, 8, 9. HOM. IL. 9, 556 en v.).
I)e beide broeders Idas en de scherpziende Lynceus, die door de aarde en steenen kon heenzien,
naar hunnen vader Apharetiden of A p h a r e ï d e n geheeten, de heldenbroeders van Messenië,
zooals de Dioscuren van Laconië, namen deel aan
de calydonische jagt en den Argonautentogt; doch
het beroemdste is hun strijd met de Dioscuren,
met wie zij als broerskinderen waren opgevoed
(Aphareus was een broeder van Tyndareus). Zij
kregen eens twist over de verdeeling eener kudde,
die zij te zamen als buit uit Arcadië hadden weg
daaruit ontstane gevecht ver--gevord,niht
sloeg Idas Castor, Pollux Lynceus ; doch Zeus
doodde Idas met den bliksem (APOLLOD . 3, 11,
2. FIND. NEM 10, 60 en v.). Volgens een an.

dere sage ontstond de strijd over de dochters van
Leucippus, een broeder van Tyndareus en Aphareus, llaira en Phoebe (de Leucippiden), die aan
de Apharetiden verloofd, door de Dioscuren geschaakt werden (THEOCR . ID. 22, 136 en v.). Het
tooneel van den strijd wordt of in Messenië, bij
het graf van Aphareus of in Lacedaemonië verplaatst. Het graf der Apharetiden toonde men
te Sparta (PAUS . 3, 13, 1.). --- 5) Twee helden
uit den thebaanschen oorlog, de een uit Onchestus,
de ander uit Taenarus (STAT. THEB . 6, 553 en v.).
Idistavisus campus, naam van de vlakte,
waarin Germanicus Arminius versloeg. Volgens
de beschrijving bij Tacitus (ANN. 2, 16.) mag men
veilig aannemen, dat zij gezocht m oet worden boven
Minden, in de nabijheid der Porta Westphalica.
Volgens J. Grimm zou de naam zijn I d i s i a-

v i s o, d. i. Walkyrenbeemd, maagdenheide.
Idmon, "1µw, 1) zoon van Apollo en
Asterie, dochter van Coronus, een ziener, die den
Argonautentogt medemaakte, hoewel hij voorzag
dat hij onder weg den dood zou vinden. Hij stierf
in het land der Mariandijnen aan eene ziekte of
door een everzwijn of een slang. De Megarensers en Boeotiërs, die Heraclea zouden stichten,
bouwden op bevel van Apollo de stad om liet
graf van den ziener en vereerden hem als bescherme r der stad. --- 2) Vader van Arachne (z. a.).
Idomeneus, '18oµwwsós, zoon van den Cretenser Deucalion, kleinzoon van Minos en Pasiphaë, vorst der Cretensers (Hoar. IL. 13, 449 en
V. OD. 19, 172 en v.). Hij behoorde tot de minnaars van Helena en trok later met 80 schepen,
vergezeld van Meriones, den zoon zijns half broeders Molus, naar Ilium, waar hij een der dapperste helden is en door Agamemnon boven allen
geëerd wordt (HoM. ir,. 4, 257 en v.). Na de ver-
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woesting van Troje komt hij gelukkig naar huis
terug (HOM. OD. 3, 191.). Volgens latere sage
werd hij op de terugreis door storm ,beloopen en
deed de gelofte dat hij voor zijne redding aan
Poseidon datgene zou offeren, wat hem bij het
landen het eerst zou te gemoet komen. Het eerst
ontmoette hem zijn zoon, en toen hij nu dezen
offerde, ontstond een pest, en men verdreef hem
uit het land. Hij begaf zich toen naar het salen
gebied in Calabrië, waar hij voor Athene-tijnsche
een tempel bouwde, en later naar Colophon, waar
hij zich neerzette bij den tempel van den clansehen Apollo. Daar ligt hij, naar het luidt, be-

graven op den berg Cercaphus. De Cretensers
toonen echter zijn graf bij Cnosus, waar hij met
Meriones als heros vereerd werd.
Idothéa, Ei^o4ga, z. Proteus.
Idubèda, z. Hispania, bergen.
Idumaea, 'I^ovµaia, ook Edom, landstreek
in het Z. van Palaestina, grenst ten N. aan het
gebied der Moabiten, ten W. aan het dal Arabah
en bevatte het 11 m. lange, 3-4 m. breede bergland van het gebergte Seïr. De bewoners Idumaeërs waren het nageslacht van Ezau.
Idus, z. jaar, romeinsch.
lerne, z. Hibernia.
Iétae, 'Ie rul, stad in het binnenland van Sicilië, bij een geiijknamigen berg, t. Iato.
Igilium, eilandje in de tyrrheensche zee,
tegenover de etrurische stad Cosa, t. Giglio.
Ignominia, uit in en nomen, zoo veel als
maluin nomen, heette in 't bijzonder de vermindering of het geheele verlies der existimatío. Oor
er slechts feitlijke onteering, wan--spronklijwa
neer iemand zich door harde of met het gevoel van pligt strijdige handelingen in de oogen
van het publiek een zekere vlek had aangewreven.
Hieruit vloeiden vervolgens de door de wet uitgesproken onteeringen voort. 1) Volle verlies der
burgerlijke eer was een gevolg van het verlies der
vrijheid en der civitas, derhalve door de capitis
deminutio maxima en media (z. a.). 2) Gedeeltelijk eerverlies volgde a) middellijk op verscheiden
niet capitale straffen, zoo als relegatie of ligchaamlijke kastijding, b) of onmiddellijk op zekere overtredingen na een vooraf geveld vonnis, b. v. wanneer de XII tafels zekere overtreders als improbi
of intestabiles kenmerken, of wanneer de censor
een burger door hem uit de tribus te verwijderen
(tribu movere), door eene nota enz., met cene zekere ignominia brandmerkte, of wanneer de praetor
verscheiden personen met de ignominia ex edicto
bedreigde, z. infancia. Ook de verwijdering uit
den senaat had eene zekere onteering ten gevolge.
Iguvium, op de Tab. Peut. ,Ag u b i u m, t.
Eugubio of Gubbio, aanzienlijk municipium in
Umbrië, aan de zuidelijke helling der Apennijnen,
hetwelk Caesar na het overtrekken van den Rubico
met veel spoed bezette (B. C. 1, 12.). In de nabijheid aan den flaminischen weg lag een tempel
van Jupiter Penninus, in welks ruïnen voor omstreeks 400 jaren 7 wel bewaarde koperen tafels
met umbrische opschriften door een boer gevonden werden, die zich nog op het raadhuis aldaar
bevinden en voor de kennis van de italische dia
groot gewigt zijn, daar wij er meer-lectnva
dan 1000 umbrische woorden uit leeren kennen.
'Ileac, z. opvoeding en equitatus.
Ilaira, 'IAúscpa, z. Idas.
IEèi, EiÄeot, vlek der Dryopers in Argolis, ten
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Ilercaorles —flus.

N. van Hermione, met een tempel van Demeter de rivieren Savus en Drilon. De bergen ill. Albius (t. Alben), Bebii en Ardius loopen, langs de
en Proserpina.
Ilereaónes, -nenses of Illurgavonenses, kust, naar het binnenland uit. De bewoners, een
volkstarn in Hispania Tarraconensis, tusschen den ruwe, talrijke, met de Thraciërs verwante volk Iberus en het Idubeda gebergte, hoofdstad Der- stam, waren in drie deelen van verschillende namen onderscheiden : de l a p o d e s of Iapydes, in
tOsa.
Ilerda, 'IXgp6a, t. Lerida, stad aan den Si- het noordelijkste deel van het binnenland (128 v.
cons (Segre), op eene hoogte, romeinsche colonie, C. door de Romeinen overwonnen, doch eerst
waar Caesar in het begin van den burgeroorlog sedert Augustus geheel onderworpen), de L i b u r i,
de legaten van Pompejus versloeg (CAES. B. C. 1, een magtig volk bekend als uitmuntende zeevaar ders (de snel zeilende naves Liburnae), in 176 v.
41, 43, 45. HOR. EP. 1, 20, 13.).
Ilergétes, 'IXepysTe of 'IAapyfi rat, volkstarn C. door de Romeinen onderworpen, en de D a lin Hispania Tarracoriensis ten N. van den Iberus, m a ta e in het zuidelijkste deel des lands tot aan
met de steden Celsa, I 1 e r d a, O s e a. In de ge- den Drilon, die na langdurige oorlogen (reeds L.
schie d enis van den 2. punischen oorlog komen zij Caec. Metellus 119 v. C.) eerst in 23 v. C. geheel
meermalen voor, nu eens op de zijde der Romei- en al werden ten onder gebragt. De naam D alnen, dan weder tegen hen gekant (LIV. 21, 23, m a t i a werd toen verder uitgebreid (z. a.). De
voornaamste steden van het N. af waren : Met u61. 22, 21. 26, 49. 29, 2. 34, 11.).
Ilia, z. Rhea Silvia.
1 u m, hoofdstad der Iapoden, A r u p i u m, S e n i a,
t. Zeug, Iadura, t. Zara Vecchia, Salona, t.
Ilias, z. Homerus.
ook zoo geheeten, S c o d r a, t. Scutari, een sterke,
Ilion, -um, "IXtov, -os, z. T r oj a.
Ilióna, z. Polydorus.
moeilijk te naderen plaats, aan den zuidelijken hoek
alioneus, 'IAtoveUS, 1) zoon van Amphion en van het meer Labeatis (t. Bogana). Voor de
Niobe, ook door Apollo's pijl gedood (ovan. MET. kust van het land lag eene talrijke menigte eilan6, 261.). -- 2) Trojaan, zoon van Phorbas (IL. den, die onder den algemeenen naam ii b u r n i
14, 489 en v.). — 3) Een der voornaamste togteilanden begrepen werden : Curactica, t.-seh
genooten van Aeneas (VIRG. AEN. 1, 120.).
Karek, de beide Absyrtides, t. Cherso en Osero,
Ilissus, z. Attica, 2. kol. m.
Arba, t. Arbe, I s s a, t. Lissa, Pharia, t. Lesina,
Ilithyia, EiXIE4Jvta, 'E daut a, ion. ECXrjauta Co r c y r a Ni g r a, t. Kurzola, M e l i t a, t. Melide.
en EkeuaW' , de godin der geboorte. Homerus Zij werden reeds vroeg gedeeltelijk door Grieken van
noemt verscheiden Ilithyiën, dochters der huwe- andere eilanden, ih 't vervolg door Dionysius van
lijksgodin Hera (IL. 11, 269. 19, 119.); in het Syracuse, omstreeks 380 v. C., met coloniën bevolkt.
enkelvoud komt Ilithyia voor, die in Creta bij A- Sedert 250 gehoorzaamden zij aan het illyrische
mnisus een grot heeft (HoM. OD. 19, 188. HESIOD. rijk, totdat van 't jaar 160 af de Romeinen zich
THEOG. 922.), alwaar zij de dochter van Zeus en
er allengs meester van maakten. — 2) Il l y r i s
Hera heet. Ook Hera zelve even als Artemis dra- Gr a e c a bevatte het ten Z. van den Drilon
gen als godinnen die bij de geboorte hulp verleenen (t. Drino) gelegen gebied tot aan Epirus, ten O.
den naam Ilithyia. De dienst van Ilithyia hoorde te aan Macedonië grenzende, alzoo het grootste geCreta te huis, vanwaar zij zich met de dienst van deelte van het tegenw. Albanië. Het ScardusgeApollo over Delos naar Attica en verder ver - bergte vormde de grensscheiding met Dalmatië,
breidde, op vele plaatsen had zij heiligdommen in het O. lagen de c a n d a v i s c h e bergen (t.
en standbeelden.
Lenia of berg van Elbassan). De rivieren GeIlium, z. I 1 i o•n.
n u s u s, t. Scumbi, A p s u s, t. Boratino, A o u s, t.
Illibéris, 'IXXL13Ep(y, 1) stad der Turdulers in Viusa, vielen alle in de adriatische zee. Het land
Hispania Baetica nabij de bronnen van den Sin- was zeer bergachtig en meer voor veeteelt dan
gälis, t. Granada. -- 2) Stad aan den voet der landbouw geschikt, echter was het langs de kusPyrenaeën in het gebied der Sardonen (in Gallia ten vruchtbaar. De belangrijkste stammen onder
Narbonensis), aan een gelijknamige rivier (ook de bevolking waren de Tau 1 an ti ë rs aan de
wel Tichis geheeten, vandaar tegenw. Tac), aan kusten, de D a s s a r e t e n meer in het binnenland,
den weg van Narbo naar Spanje; vroeger aan insgelijks de P a r t h i n e r s. Het land dat reeds
verval en door Constantijn den-zienljk,atr sedert Philippus II. met Macedonië vereenigd was,
G. onder den naam Helena (z. a.) herbouwd; van- kwam tegelijk hiermede onder de heerschappij der
daar tegenw. Eine.
Romeinen, nadat de kuststeden A p o l l o n i a en
Illiturgis, 'IXoupyfa, belangrijke stad der Epidamnus reeds sedert 229 v. C. van hen afTurdulers in Hispania Baetica, op steile rotsen hanklijk geweest waren. Buitendien zijn merk
aan den Baetis. In 't jaar 210 v. C. werd zij
steden : A u 1 o n, t. Valona, ten O. van-wardige
door Scipio ingenomen en verwoest; in 't vervolg het acroceraunische voorgebergte, Or i c us, t.
werd zij herbouwd onder den naam Forum Julium Ericho, in het binnenland. L y c h n i d e s, t. Ochrida,
(LIV. 28, 19.). Over hare vroegere partijdigheid, aan een gelijknamig meer.
z. Liv. 23, 49. 24, 41. 26, 17.
uns, 'IXos, 1) zoon van Dardanus en Batea,
Illustres was de naam eener klasse van dochter van Teueer; daar hij kinderloos stierf,
aanzienlijke burgers door Constantijn den G. in- erfde zijn broeder Erichthonius de heerschappij
gesteld. Hierop volgden in rang de spectabiles en over Dardania. — 2) Zoon van Tros en Callirclarissimi.
rhoë, dochter van Scamander, kleinzoon van ErichIllyr' cum., ró 'IXXúptxov bij de Romeinen, thonius, achterkleinzoon van Dardanus, broeder
'IXXupis of 'IXAupía bij de Grieken, bevatte al de van Assaracus, Ganymedes en Cleopatra, vader
oostelijke kustlanden langs e le adriatische zee met van Laomedon (HOM. ]L. 20, 231 en v.). Toen
het daar achter liggende bergland. 1) Het n o o r- hij eens in Phrygië in een wedstrijd de overwind e 1 ij k gedeelte maakte de eigenlijke romeinschc ning behaald had, gaf hem de daar regerende koprovincie I l l y r i a uit (ook I. barbara), tusschen ning 50 jongelingen en 50 meisjes tot belooning
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en daarbij, in gevolge eener godspraak, eene
bonte koe, met den last, om op de plaats, waar
zij zich zou neerleggen eene stad te stichten.
Alzoo stichtte hij op den zoogenaamden heuvel
van de phrygische Ate de stad Ilium. Nu bad
hij aan Zeus om het een of ander teeken en den
volgenden dag vond hij voor zijn tent het Palla
(APOLLOD . 3, 12, 3.). Tantalus en diens-dium
zoon Pelops zou hij uit Paphlagonië verdreven
hebben. Zijn grafteeken werd gevonden in de
vlakte voor Ilium (HOM. IL. 11, 371.). — 3) Zoon
van Mermerus te Ephyra in Thesprotië, van wien
Ulysses vergift ging halen om zijne pijlen mede te bestrijken; doch uit vrees voor de goden
weigerde hij het (HoM. OD. 1, 259 en v. 2,
328.).

uva, bij de Grieken gewoonlijk Ai4MXfa (zoo
ook LW. 37, 33.), t. Elba, eiland in de tyrrheensehe zee, tegenover de stad Populonia, waartoe
het behoorde, met rijke ijzermijnen (V IRG. AEN .
10, 174.) en een voortreflijke haven aan de noord
j v), t. Porto Ferrajo, waar Iason-zijde('Ap1wo;qN.r
reeds zou binnengeloopen zijn.
Ilvates, ligurische volkstam in het tegen
niet de overige-wordigeMntfa.V d
gallische volken in cisalpijnsch Gallië stonden zij
op, toen na het einde van den 2. punischen oorlog de Romeinen tegen Macedonië te veld trokken; zij vielen Placentia aan, namen het in, plunderden en verbrandden het. Het gelukte hun niet
Cremona meester te worden. Toen daarop de
overige Galliërs zich onderwierpen, waren zij de
laatsten om dit te doen (LIV . 31, 10. 32, 31.).
Imachara, stad in 't 0. van Sicilië op de
heraeische bergen, t. Maccara.
Imagines, de uit was vervaardigde borst
voorouders, die in het atrium (z. a.)-beldnr
der voorname Romeinen in kleine kastjes langs
den wand hingen en door loofkransen zoo verbonden waren, dat zij gezamenlijk een soort van
geslachtsboom vormden. Het jus imaginum hadden
slechts zij van wie een of meer voorouders een
curulisch ambt bekleed hadden (POL. 6, 53. SEN.
DE BEN. 3, 28 . PUN . 35, 2, 2.). Bij groote lijkstatiën werden de imagines vooruitgedragen, terwijl

4k:► ^}

thracischen Chersonesus, vol hooge bergen ei
bosschen, maar ook vruchtbare dalen ; even als
Samothrace was het beroemd door de dienst der
Cabiren en van Hermes. Van de gelijknamige
stad worden nog de puinhoopen gevonden (Roer.
IL . 13, 33 . HDT . 5, 26.).

Imm arad us, z. E u m o l p u s.
Immun itas (uit in en munus) beteekent 1)
vrijdom van belasting, zoowel aan enkele personen als aan geheele gemeenten (b. v. Ilium) toegestaan ; 2) vrijstelling van openbare diensten (b.
V. van de krijgsdienst, voogdijschap enz.), welke
een gevolg was of van eene wetsbepaling (excusatio)
of van een voorregt. Verg. v a c a t i o.
Imperátor, 1) de overheidspersoon aan wien
door de lex euriata de imperio het imperium, d. i.
het opperbevel in den oorlog en de regterlijke
magt in vredestijd was opgedragen; inzonderheid
heette zoo de opperbevelhebber, zoolang hij in
het veld was ; -- 2) in engeren zin een titel die
aan den veldheer na het behalen eener overwinning door de soldaten gegeven werd, zoo lang hij
niet in Rome was teruggekeerd. -- 3) C. Julius
Caesar ontving van den senaat den titel Imperator
in eene hoogere beteekenis, namelijk voor zijn
leven en op zijne nakomelingen overgaande. Dit
geschiedde insgelijks met Augustus, en allengs
kreeg imperator geheel dezelfde beteekenis als
princeps of keizer.
I m perium of de hoogste magt kwam oor
slechts het volk toe, dat op grond dezer-spronklij
magt de overheden koos, benevens de wetgeving
en de hoogste regtspraak bezat. Vervolgens wordt
ook de magtsbevoegdheid der hoogste overheidspersonen als een uitvloeisel der volksmagt iniperium geheeten. Deze magt openbaart zich op
tweeërlei wijze : a) als het hoofd van het geheele
krijgswezen, tevens met het regt over leven en dood
van den soldaat, zoolang namelijk de oorlog
duurde; b) als de regtspraak in civiele zaken met
het regt om ongehoorzamen met boeten of gevangenis te straffen. Het imperium van den consul
heette mains, dat van den praetor minus, omdat
deze slechts de burgerlijke regtspraak had. Bij
wijze van uitzondering kregen sommige personen

toepaslijk gekleede personen de wassenbeelden

het • imperium, zonder overheid te zijn.

grensscheiding van f,cythia intra en extra Imaum.
In het O. stond het in verbinding met de e m odische bergen.
Imbrasus, "IL 13paao;, vroeger Parthenius,
een riviertje dat op het gebergte Ampelus ontspringt, op het eiland Samos, dat vroeger ook zoo
heette. Het stroomde bij de stad Samos langs het
heiligdom van Hera, die men zegt dat hier geboren werd, vandaar heette zij Imbrasia; ook
draagt Artemis dien bijnaam soms.
Imbros, us, "lµ1po;, t. Embro, grieksch
eiland ten Z. 0. van Samothrace ten W. van den

Impluvium, eene opening in het midden
van het atrium en het cavaedium, waardoor het
regenwater in de daaronder zich bevindende regen
afvloeide; z. domus, 2. kol. o.
-bak
inachus, "Ivaxos, 1) de oudste koning van
Argos, eigenlijk de god van den gelijknamigen
stroom, een zoon van Oceanus en Tethys, die na den
vloed van Deucalion de Argivers van de bergen
in de vlakte voerde en deze bewoonbaar zou gemaakt hebben, door het water in de naar hem
genoemde rivier te doen afstroomen. Toen Posei(lon en Hera over het bezit van Argos streden,
besliste hij den strijd ten gunste van Hera en
offerde aan haar. Men hield hem voor een oor
inwoner van het land, hoewel de latere-spronklij
sage hem voor een verhuisden Aegyptenaar ver
Bij eene inelische nymph of bij zijne zus-klarde.
verwekte hij Phoroueus, Aegialeus, lo-terAgëa
en Argus Panoptes (I a c h i d e s). -- 2) De belangrijkste stroom van het peloponnesische landschap Argolis, t. Panitsa, ontspringt op Artemi•
sium op de grenzen van Arcadië, ontvangt link
het water van den Cephissus, regts dat van dei
Charadrus (t. Xerias) die onder de muren vai

voor het gelaat hielden en de voorouders voor
Ook de imagines der verwante familiën-steldn.
werden soms opgenornen.
Imaus, "INaov tipos, noemden de ouden
(inzonderheid Ptolemaeus) niet alleen de bergketen
die zich langs de noordelijke grenzen van Indië
van het W. naar het O. uitstrekt (den tegenw.
Himalaija, d. i. sneeuwgebergte), maar zij gaven
aan dit gebergte ook eene rigting naar liet N.
(zoodat zij er ook den Belur-Tagh en de naar
den Ural uitloopende algieskische bergen onder
verstaan schijnen te hebben) en maakten het tot
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Argos heen vloeit en valt vervolgens in den noordelijken hoek van de argolische golf; dikwijls verliest
hij zich in moerassen voordat hij de zee bereikt. — 3) Rivier in Acarnanië, die beneden

Argos Amphilochicum in de ambracische golf
valt.
inariine, z. Aenaria.
Inárus, 'Ivdpw;, voornaam Aegyptenaar, het
hoofd van een opstand tegen de Perzen ; z. Ar-

taxerxes I.
Ineendium, opzetlijke brandstichting, werd
in de wetten der XII tafels met harde, ons onbekende straf bedreigd. De lex Cornelia de sicariis
begreep deze misdaad onder die van moord, de lex
Pompeja de vi en de lex Julia de vi ook onder de
misdaad van geweld. De straf was aquae et ignis
.

interdictio, z. exsilium.
Incensu$. Die zich aan den census onttrok
werd als iemand die het burgerregt niet waardig
was, als slaaf verkocht (cie CAEC . 34.), oudtijds
welligt met den dood gestraft (LIV. 1, 44.).
Ineestiis , van in en castes, beteekent 1) uit een
godsdienstig oogpunt onkuischheid der vestaalsche
maagden, z. Vestales, en ontwijding van een
heiligdom door andere personen, waarvan b. v. Clodius aangeklaagd werd ; z. C 1 au d ii 17.). -- 2)
Verboden omgang tusschen bloedverwanten of
bloedschande, b. v. tusschen broeders en zusters
enz.
Incubatio, z. divinatio, 2. kol. o.
Index, heette hij, die de feiten eener misdaad
of hen die zich daartoe verbonden hadden, bij de
overheid aanbragt. Zulke aanklagten waren slechts
ontvanklijk bij groote misdaden tegen den staat en
het algemeen welzijn, b. v. brandstichting, zamenzwering, verraad enz. Slechts gemeen volk, inzonderheid slaven, deden zulke aanwijzingen en
ontvingen daarvoor van den senaat en van het
volk belooningen, zoo als geld, het burgerregt of
de vrijheid. Talrijke voorbeelden vindt men bij
.

LIV. 2, 5. 4, 45, 61. 8, 15, 18. 26, 14. Cie . STILL .

18 . CAT . 3, 4.
India, 'Iv&a, 'Iv&x^, noemden de ouden de

groote uitgestrektheid lands, dat begrensd werd
ten N. (afgescheiden door de gebergten Paropamisus, Imaus, Emodus) door Scythia extra Imaum,
Serien, en het land der Sinae, ten O. door het
laatstgenoemde en den oostelijken oceaan, ten Z.
door den indischen oceaan, ten W. (door den Indus gescheiden) door Gedrosië, Arachosië en het
land der Paropamisaden. Over de grootte heerschten zeer verschillende, deels overdreven voorstellingen ( 1/3 van de geheele oppervlakte der aarde),
de ware lengte bedroeg ongeveer 400 geogr. m.
(ARR .

5, 6, 2. 7, 20, 2, 8.). Ptolemaeus (die eene
vereeniging van de naar het zuiden omgebogen

oostkust met Zuid-Africa vermoedde) verdeelt het
geheele land in India intra et extra Gangem
(r] 9vTÓs xal ¿xTÓs Fd1yov 'Iv&xí). Behalve de
reeds genoemde bergen verdienen melding in India
extra Gangem het s e m a n t h y n s c h e (t. birmaiisehe) geb., de d am a s s i s c h e bergen (t. Pahimapan) enz.; in Indië aan deze zijde : Ux e n t um
(t. Goandy), ten W. van den Ganges, aan de bronnen van den Adamas; V i n d i u m, t. Vindhya geb.,
ten Z. daarvan Bittigo, waarschijnlijk het tegenw.
Ghatsgeb. en a. De rivieren van het land ontspringen alle op het noordelijke grensgebergte en
ontlasten zich in den indischen oceaan : S e r u s
(t. Menam?) D o r i a s (Saluen ?) Doanas (Ii-a-

waddy), dc G a n g e s (Ganga) met zijne bijrivieren,
ouder welke de merkwaardigste zijn, links, Oedanes of D y a r d a n e s, t. Brahmapoetra, regts
Diamuna of Iomanes, t. Dsjumna, Manidas,
t. M.ahanada, M a e s o l u s, t. Godavery, T y n n a,
t. Krisjna, C h a b é r u s, t. Kavery, Namades, t.
Nerbudda, de Indus met zijne bijrivieren (Hydaspes, Acesines, Hydraotes, Elyphasis, Zaradrus
links, en Cophen, t. Kabul, regts). De bewoners
van dit vruchtbare en rijke land, de Indiërs (afkomstig uit Sindhu, d. i. bewoners langs den
Sindh), zijn een der oudste volken der aarde,
waarvan de beschaving van al de overigen schijnt
uitgegaan te zijn. Zij leefden, in verscheiden
kleine, meest eenhoofdige staten verdeeld, lang in
gelukkige onbekendheid, tot dat Alexander de G.
dit vreedzaam bestaan stoorde, maar daardoor ook
dit land voor den onderzoekenden geest openstelde. Handelsverkeer van Aegypte met dit land
droeg in den romeinschen tijd veel bij tot Bene
juistere kennis van de kusten. Het schiereiland
Malakka was de „ gouden Chersonesus"
met de hoofdstad Peximula; aan de rivier Doanas
woonde de D o a n a e met de stad Cortatha. In
het stroomgebied van den Ganges, der Iumna en
hunne bijrivieren was in overouden tijd Sacetam
(Y.aeí&a) of Ajodjha de hoofdstad; ten O. grensde
daaraan het rijk van M aga dh a, ten tijde van
Alexander P r á t s c h j a d. i. oostland, vanwaar de
inwoners bij de Grieken IIp tot heetten, met de
hoofdstad IlaXíßolpa, Pataliputra — het bevatte, omstreeks 250 v. C., bijna het geheele Gangesland ---; in het deltaland van den Ganges was
bovendien het rijk der Gangariden met de
hoofdstad Ganga. In het W. vormde een schiereiland het landschap S y r a s t r e n e, S y r a s t r a,
t. Goezerat. Het gebied van den Indus werd
eerst naauwkeuriger bekend door de krijgstogteu
der Macedoniërs. De volkstam der G a n d a r i ë r s
die het dal Cophen (Kabul) tot aan den Paropamisus bewoonde, was hier het westelijkste volk.

De aan den Indus zelven nog in het gebergte
wonende D a r d a e zijn het door Herodotus (3,
102.) vermelde volk dat goud verzamelt. Oost
woonden in het tegenw.-wartsvndeIu
Kaschmir de C a s p i r i (Herodotus plaatst de hiertoe behoorende stad Kaana7rupos aan de rivier
zelve, 3, 102. 4, 44.). Het zuidwestelijk gedeelte
van Kashmir heette A b h i s a r a m, hetwelk bij de
ouden als volksnaam 'A ßcadpat, als naam van den
vorst 'Atípiç luidde. Het land tusschen de vijf
oostelijke bijrivieren van den Indus, t. Pendsjab,
komt bij de ouden onder geen gemeenschaplijken
naam voor; in het rijk van Alexander den G.
vormde het de bovenindische satrapiën. Van den
Hydraotes af, noordwaarts tot over den Hydaspes,
reikte het gebied van P ores, die overwonnen
werd op de beide plaatsen waar Alexander de
steden N i c a e a en B u c e p h a l a stichtte. Het
verder noordwaarts tot aan den Indus gelegen rijk
van Taxiles wordt door de hoofdstad Taxila, het
rijk der Mallers, de dapperste vijanden van
Alexander, en door den naam der stad Mul as t h a n a (t. Moeltaun) aangeduid. Aan de overzijde van den Hydraotes woonden vrije volken,
A r as e h t r a, d. i. koningloozen, geheeten, vandaar
bij de Grieken 'AapaíßTae . Het rijk van Mus ic an u s lag beneden de monding van de vijf rivieren van Pendsjab. In het deltaland van den Indus lag het landschap P a t t al e n e met de stad

Indibilis Injuria.
P a t t 1 a; ten O. grensde het aan het herdersvolk
A b h ir a ('Aß(pat), waarschijnlijk het Ophir van het
0. V.

Indibilis, vorst der Ilergeten in Spanje,
werd door Scipio's edelmoedigheid met de Romeineu bevriend, later valt hij weer af en verwoest
de landerijen der romeinsche bondgenooten. Nadat zijn leger verslagen is neemt hij de vlugt,
doch wordt op voorspraak van zijn broeder Mandonius door Scipio weder in genade opgenomen,
na wiens vertrek uit Spanje hij op nieuw de zijnen
benevens de Ausetaners tot den oorlog aanzet en
eindelijk, in een bloedigen slag tegen de Romeinen,
na dapperen tegenstand sneuvelt (LIV . 22, 21. 29,
1 en 2.).

Indigétes, z. consentes Dii.

Indulgencia, gratie van een schuldige, kon
plaats hebben 1) voor de uitspraak van het vonnis, 2) na het vonnis, voor de teregtstelling, 3) na
begonnen teregtstelling. Ten tijde der republiek
was een eigenlijke gratie voor of na het vonnis
onmooglijk, en slechts uitstel kon plaats hebben,
b. v. door intercessie of vlugt naar een asyl. Wel
kon echter voor dat de aanklagt ingesteld werd,
het volk en de senaat besluiten, de misdaad niet
te onderzoeken (zoogenaamde amnestie) Liv. 3,
54 . 7, 41.). De straf van ballingschap kon opgeheven worden door r e s t i t u t i o (z. a.). Onder de
keizers, was gratie, kwijtschelding en vermindering
van straf gedurende den geheelen loop van het
proces en daarna iets zeer gebruiklijks, b. v. bij
feestlijke gelegenheden, zoo als den geboortedag
van den keizer, den dag van de aanvaarding zijner
regering enz.
Indust, 'Ivlóg, t. Sindh, d. i. stroom, de bekende voornaamste rivier van Indië, die de wes
vormt van India intra Lan -telijkgrnschd
gem met het land der Paropamisaden, Arachosië
en Gedrosië. Hij ontspringt op de zuidelijke hel-

ling van den indischen Caucasus of Paropamisus
5, 4, 1.), neemt een aantal belangrijke rivieren in zijn loop op en verdeelt zich 50 m. van
zijne monding in den indischen oceaan in 2 armen,
die een deltaland vormen (ARR . 6, 8, 2. 21, 1.).
(ARR .

De westelijke arm had weder 3 uitwateringen:

'ró layaitacrmó ta (t. Pittyrivier), 'ró I& wv a-r. (t.
Daraway), 'ró Xpuaovv at. (Ritsjel), de 4 oostelijke:
'r
Xapt
ar., (t.
».
Fitty), ^rb ruga, rró li jara
enEvtPapa,
'r
waarvan de tegenw. namen onbekend zijn. De Acesines (z. a.), die op de
linkerzijde al de bijrivieren (Hydaspes, Hydraotes,
Hyphasis, Zaradrus) in het zoogenaamde Pendsjab
opneemt, is de aanzienlijkste bijrivier, regts de
Cophen, t. Kabul. Toen Alexander de G. de
rivier overtrok, was de waterstand juist het hoogst
(in Augustus en September), vandaar dat Arrianus
(5, 20. 6, 4.) hem op verschillende plaatsen Bene
breedte geeft van 100, 40 en 15 stadiën. Zijn
water was kouder dan dat der overige rivieren van
Indië en had de kleur van zeewater (CURT. 8, 9,
4.). De aardrijkskundigen van Alexander meenden, onbegrijplijker wijze, in de bronnen van de
bijrivier den Acesines de bronnen van den Nijl
ontdekt te hebben, en nemen derhalve Bene zamen hang aan tusschen den Nijl en den Indus (ARR. 6, 1.).
Infamia, heet in den ruimsten zin de slechte
naam waarin iemand staat, in engeren de door
het edict van den praetor uitgesproken ignominia,
ten gevolge waarvan de daarmede getroffen personen geregtlijk nadeel leden. De infamis ver-
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loor namelijk het jus suffragii et honorum, kon

noch voor zich, noch voor anderen in het geregt
verschijnen, en was aan sommige beperkingen onderworpen bij het aangaan van een huwelijk enz.
De infamia was bf een gevolg van onteerende
handelingen en verachtlijke bedrijven op zichzelve
b. v. schennis van de verpligting omtrent den
rouw, dubbele verloving of huwelijk, ontuchtig
leven, het optreden als tooneelspeler of in den
kamp met wilde dieren en dergelijke ; bf een gevolg van misdaden en overtredingen, waaromtrent
een regterlijk onderzoek was ingesteld dat veroordeeling van den schuldige had ten gevolge gehad.
Ten tijde van Cicero was elke veroordeeling in
criminele gevallen infamerend, vroeger slechts bij
sommige, die in de wet bepaaldelijk waren opgenoemd. Ook private overtredingen hadden infamia ten gevolge, zoo als diefstal, roof, bedrog en
het schenden van sommige voor bijzonder heilig
gehouden regten uit obligatie voortspruitende, namelijk de societas, de voogdij, depositum en a.,
van den concursus, oploop, was inf. een onafscheidlijk gevolg.
Infélix arbor, een ongeluksboom, aan de
onderaardsche goden gewijd, in tegenstelling van
de arbores felices. Aan een arbor infelix werd
de straf van ophangen of kruisigen voltrokken.
Inféri, z. onderwereld.
Inferum mare heette bij de Romeinen
de tyrrheerlsche zee langs de geheele westkust van
Italië, van Ligurië tot Sicilië, in tegenstelling van
de SSuperum mare, de adriatische zee.
Tnfula, Urél.Lµa, een hoofdbedekking van witte,
zelden roodgeverwde wol, nu eens als een breede
band om het hoofd gewonden, dan als een tulband omgedaan, met aan beide zijden afhangende
banden, het gold voor een teeken van onschendbaarheid en was een bijzonder onderscheidingsteeken der priesterlijke waardigheid, van daar ook
door de vestaalsche maagden, en later ook door
de keizers en hoogste beambten gedragen. De
oorspronklijk godsdienstige beteekenis er van blijkt
ook hier uit, dat smeekelingen ze droegen, offerdieren er mede versierd, en zelfs levenlooze voorwerpen op heilige plaatsen er in gewikkeld werden.
Ingaevones heetten de germaansche volken, die het oudnederduitsch, inzonderheid het
oudfriesch en oudsaksisch dialect spraken, tusschen
den Rijn en Oder, langs de kusten. Hiertoe be-

hoorden de Friesen, Chaucen, Amsivariërs, Bruc-

teren of Buracteren, Angrivariërs (Engeren), Saxo-

nen, Angelen, Suardonen, Teutonen.
Ingauni, z. Liguria.

Injuria, in 't algemeen eerroof en persoonlijke beleediging (cie HER . 4, 25 .). Reeds in de XII
tafels was eerroof verboden, doch er werden slechts
2 soorten vermeld, namelijk spotgedichten en paskwillen (famosa of mala carmina), die met de
doodstraf bedreigd waren (cie. Tuse. 4, 2. HoR.
SAT. 1, 3, 60 en v.), en ligchaamlijke beleediging,
die in den eersten tijd door geld of den talio vergoed werden. Alle andere beleedigingen waren
onderworpen aan Bene geldboete van 25 asses.
Het edict van den praetor gaf hieromtrent geheel
andere bepalingen en voerde voor alle beleedigingen de actin injuriarum in, volgens welke de beleedigde Bene schadeloosstelling in geld ontving.
Als injuriën werden beschouwd, a) alle soort van
ligchaamlijke mishandeling, b) stoornis van iemands
huisregt en bezit in 't algemeen (cie CAEC . 12.),
.

.
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c) alle eerroof door schimpen, paskwillen, laster
enz. Elke injuria was of atrox, d. i. eene grove,
of eene gewone. Tegen de eerste gaf Sulla eene
afzonderlijke lex Cornelia de injuriis met criminele
straf en onder de keizers kon men bij elke injurie
of een criminele of een civile aanklagt instellen.
Ino Leucothéa, z. A t h a m a s.
Inseriptio in crimen heette het door den
praetor opgemaakte proces -verbaal van de mondeling gedane criminele aanklagt, dat door den aan
moest onderteekend worden (subscriptio).-klager
Z. judicium publicum.
Inscriptiónes, z. oorkonden.
Institor, de romeinsche kleinhandelaar. Deze
handelden of als commissionairen of agenten van
grootere handelaren of ook wel voor eigen rekefling, zoowel in openbare winkels en kramen, als
rondtrekkende gelijk onze marskramers. Het bedrijf
was in minachting, zoodat slechts vrijgelatenen en
gemeen volk het uitoefenden.
Institutiónes, z. G aj us.
Instrumentum, hieronder begreep men dc
benoodigdheden voor het inrigten van een huis of
het uitoefenen van een bedrijf. Zoo onder anderen
bevatte het instrumentuna van een landgoed alle
landbouwgereedschappen, slaven en vee. In ruimeren zin omvatte instrumentum ook de geheele
supellex, al het huisraad.
Insúbres, "Iaoµßpe;, "Ivaoußpoc, na de Bojers
de magtigste en talrijkste Celtenstam in Italië, in
transpadaansch Gallië, tusschen de rivier Ticinus
en het meer Larius met de hoofdstad M e d i o l an u m (z. a.). In het jaar 222 v. C. werden zij
door de Romeinen overwonnen en namen weldra
romeinsche taal en zeden aan (LIV. 5, 34, 38. 30, 1.).
Insútla heet een huis dat geheel afgezonderd
stond of ook een zoodanige groep van verscheiden
huizen, rondom welke een weg liep. Dikwijls
verstaat men door insula een groot afzonderlijk
huis dat aan verscheiden personen in verschillende
deelen verhuurd werd, zelfs ook elk afzonderlijk
verhuurd gedeelte. De slaaf, aan wien door den
eigenaar van het huis het opzigt daarover was
toevertrouwd, alsmede over de verhuring en het
ontvangen van de huurpenningen, heette in s u 1 a r is.
Interamna, 1) stad in zuidelijk Umbrië
aan de rivier de Nar (vanwaar de inwoners Interamnates Hartes) en omgeven door een uit de rivier
afgeleid kanaal. Zij lag. aan den flaminischen weg
en was de geboorteplaats van den geschiedschrijver Tacitus en van de keizers Tacitus en FlorianuS (CIC. MIL. 17. TAC. HIST. 3, 63.); t . Terni. —

2) Stad in Latium met den bijnaam Lirinas, aan
de zamenvloeijing van den (Jasinus en den Liris,
romeinsche colonie, die spoedig in verval geraakte
en thans geheel verdwenen is; misschien het tegenw.
Teramo (LIV . 9, 28. 10, 36. 27, 9. 29, 15.).
Interealáris, z. jaar, r o m e i n s c h.
Intereessio, t) borgstelling of de belofte
om voor de schuld van een ander te zullen instaan, welke verpligting werd nagekomen door
sponsio, fidepromissio en fadejussio. De lex Cor
maakte wetlijke beperkingen voor de borg -nelia
Onder de keizers mogten vrouwen in 't-steling.
geheel geen borg zijn. 2) Tusschenkomst van een
overheidspersoon tegenover zijn ambtgenoot of
lagere overheden, en van de volkstribunen tegenover alle, om een onregt bij de regtspleging te
verhinderen, of verordeningen der overheid te
schorsen enz. Z. tribunus.

Intercidóna, z. D e v e r r a;.
Interdictum, een tusschenuitspraak van
de overheid tusschen twee partijen, dat een bevel
inhield ter bekrachtiging van den een of anderen
feitlijken toestand. Zoo de partij die het bevel
ontving gehoorzaamde, dan was de zaak uitgemaakt, onderwierp zij zich niet, dan kwam het
tot een proces, waarbij het gegeven interdictum
als actieformule voor den regter diende. De regter onderzocht de zaak en besliste als in elk ander proces. De interdicten waren gebiedend
(restitutoria en exhibitoria) of verbiedend (prohibitoria) en hadden zoowel betrekking op res divini
juris, als op zaken, die voor algemeen gebruik
bestemd waren, en op bijzondere zaken. Het belangrijkst waren de interdicten over het bezit,
a) r e t i n e n d a e p o s s e s s i o n i s, om iemand tegen
stoornis in zijn bezit te vrijwaren, b) re cup era nd a e possess. om het verloren bezit terug te
krijgen, b. v. interdictum de vi, c.) a d ip i s c e n d a e
p osses s., om bezit te verwerven (cie. CAEC.
13.).

Internum mare,ofInte$tinum mare
(+1 e.aw, ivrós 4akaßaa), ook wel mare nostrum (i1
xcea' u.WS 4MXaß^a),

was de algemeene naam van
de aan de ouden volkomen bekende Middelland
tegenstelling van den buiten de zuilen-schez,in
van Hercules stroomenden oceaan.
Interpres, tusschenpersoon, b. v. bij koop
zoo veel als een makelaar, bij een gesprek van
menschen van verschillende afkomst en taal zoo
veel als een tolk (de zoodanigen vergezelden den
stadhouder in de provinciën en werden, als het
noodig was, in den senaat ontboden), bij omkoopingen onderhandelaars (CIC. VERR. 1, 12.). Ook
werd deze naam in 't algemeen aan uitleggers
gegeven, b. v. interpretes auspiciorum, de augurs.
Interrex heette de overheidspersoon, die na
den dood des konings diens plaats zoo lang bekleedde tot dat er een nieuwe keuze gedaan was.
De senatoren voorzagen hierin naar cene door het
lot aangewezen volgorde (LIV. 1, 17. cie. DE REP.
2, 12.). De interrex moest ten minste de kiesco -

mitia houden (cie. t. a. p. 17.). Ook gedurende
de republiek waren er interreges, namelijk in geval dat beide consuls gestorven waren of bedankt
hadden, of verhinderd werden de kiescomitia te
houden. De eerste interrex evenwel hield de comitia niet, maar hij benoemde een tweeden, deze
dikwijls een derden enz. van welke elk 5 dagen de
waardigheid bekleedde. In den tijd der keizers
kwam dit ambt in 't geheel niet meer te pas.
Interrogado, het ondervragen van getuigen, z. testis. — 2) Het ondervragen van den
beklaagde door den aanklager in tegenwoordigheid
van den praetor. Wanneer de beklaagde in zijn
antwoord het regt van den aanklager erkende, dan kwam het niet tot een proces; doch in
geval van ontkenning werd de zaak nader onderzocht. -- 3) In een crimineelproces, was interr.
nog een bijzondere handeling, voor dat men tot
de inscriptio overging, wanneer de aanklager zelf
den beschuldigde op vraagpunten betreffende de
aanklagt hoorde (Liv . 45, 37 . TAO. ANN . 14, 46.
16, 21 .

cie. VERR . 1, 5. 3, 95.).

Intestabilis beteekende cene bijzondere,
mindere soort van infamie, waarbij de intestabilis
tot straf het regt verloor om als getuige op te
treden of een ander als getuige op te roepen, zoodat hij zelfs geen testament wogt maken (sCHor..

Inuus--Iophon.
IIOR. SAT. 2, 3, 181.). Volgens de XII tafels
werden paskwillenschrijvers daarmede gestraft. In
ruimeren zin heette intestahilis een eerloos, verachtlijk mensch SAL. JUG. 67. TAC. ANN. 15, 55.),
en dikwijls is het verbonden met improbus.
Jniius, z. P a n, op het einde.
Io, 'Iw, dochter van den argivischen koning
Inachus of van anderen zooals Iasus, Argus, Piren,
Prometheus, of Arestor, de schoone priesteres
van Hera te Argos. Wegens haren minnenhandel
met Zeus werd zij door de ijverzuchtige Hera in
eene koe veranderd, die bewaakt werd door Argus
Panoptes, een sterken man, die over zijn geheele
ligchaam oogen had, een' zoon van Inachus (of

van Agenor, van Arestor). Op bevel van Zeus
doodde Hermes Argus, doch Hera maakte de koe
razend en liet haar door een horsel steken, zoodat zij over de geheele aarde rondzwierf, totdat
zij eindelijk in Aegypte hare menschlijke gedaante
terug kreeg en van Zeus een zoon, Epaphus, ter wereld bragt, die koning van Aegypte werd en Memphis
stichtte. Van Libya, dochter van Epaphus, stamde
Belus af, en van dezen Danaus en Aegyptus.
I)at Io met de aegyptische godin Isis vereenzelvigd werd kwam daardoor, dat beide met koe horens worden voorgesteld (AESCx. PROM. 582 en
v.). Naar haren naam heeft men Io verklaard
als zwerfster (maan ?) van c,u=-s^µt; doch waar
zij eene oudere voorstelling van Hera.-schijnlk
Iobates, z. Bellerophontes.
tocaste, 'Ioxxari, z. Oedipus.
Zo láus , 'IóXaos, z. Hercules (c, 3 en v.).
loleus, 'IwXxób, stad in het thessalische landschap Magnesia, op cene hoogte aan den binnen
hoek van de pagasaeïsche golf, door-stenolijk
Cretheus gesticht, beroemd door Jason (die hier
zou geboren zijn) en de Argonauten, die volgens
de sage van bier uitzeilden. Later geraakte de
stad in verval, daar de bevolking naar Demetrias,
dat slechts 7 stadiën verwijderd was, heengelokt
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het hoofdvolk, het ionische verbond geheeten.
De namen dezer 12 steden, (die bij de afzonderlij ke artt. uitvoeriger behandeld worden) zijn :
Phocaea, (op mysischen grond), E ry t h r a e,
Clazomenae, Teos, Lebedus, Colophon,
Ephesus (in Lydië), Miletus, Myüs, Priéne
(in Carië), S am o s en C h i o s op de gelijknamige
eilanden. Weldra sloot zich nog de oorspronklijk
aeolische stad Smyrna bij hen aan. Door handel en staatkundige vrijheid verhieven zich de afzonderlijke steden van den bond (welks algemeene
belangen in het IIuvcwvcov, een heilig woud aan
de noordelijke helling van het voorgebergte Mycale
in de nabijheid van Priene, behandeld werden)
tot een hoogen trap van beschaving en magt, zoodat men ze als de wieg van de geheele grieksche kunst en wetenschap beschouwen moet. Onder Croesus werden de gezamenlijke ionische be
zittingen aan de lydische heerschappij onderworpen en kwamen, na den val van het lydische rijk
in 557, in de magt der Perzen. Deze omstandigheden bragten weinig of geene veranderingen in
de inwendige aangelegenheden van den bond te
weeg, doch werden eindelijk den vrijheidminnenden Grieken zoo ondraaglijk, dat in 't jaar 500
een algemeene opstand der Ioniërs uitbrak (z.
A r i s t a g o r a s), die echter na het innemen van
Miletus zoo volkomen onderdrukt werd, dat de
Grieken van Klein -Azië in de perzische oorlogen
met schepen en manschappen tegen het moederland moesten optrekken. In den slag bij M y e a 1 e
in 479 verlieten echter de Ioniërs de gelederen
der Perzen en liepen tot de Grieken over, waarna
Cimon's overwinning bij den E u r y m e d o n (469)
hun de vrijheid verzekerde. De vrede van Antalcidas (387) bragt hen weder onder perzische heerschappij, waarna zij vervolgens onder Macedonië
en eindelijk onder Rome kwamen. Onder de
romeinsche heerschappij vervielen de steden geheel
en al tot provinciesteden, waarin echter steeds

HOM. IL. 2, 7, 12. OD, 11,

wetenschap en kunst bloeiden. Eerst door de Osmanen verdwenen de laatste sporen van bloei en

I 1e, 'IóXrl, z. Hercules (d. e.).
lou, ''Iwv, z. Xuthus.
Ion, "Iwv, 1) uit Chios, grieksch treurspel dichter in den alexandrijnschen canon opgenomen.
Het eerst trad hij in 452 v. C. te Athene als
treurspeldichter op en behaalde den prijs der overwinning. Van zijne 30 of 40 stukken zijn ons
slechts van 11 de titels nog bekend. Aristophanes
gedenkt zijner met lof in „ de Vrede." Ook vervaardigde hij elegiën, dithyramben, oden enz.,

welvaart. De Ioniërs waren van al de helleen sehe stammen de levendigste en woeligste van
aard, maar ook de werkzaamste en vatbaarste
voor geestontwikkeling. Dichters, wijsgeeren (de
zoogenaamde ionische school) en geschiedschrijvers
bloeiden hier het eerst, zooals: Homerus, Mimnermus, Anacreon; Thales, Anaximander, Anaximnenes,
Xenophanes, Anaxagoras; Dionysius, Hecataeus.
De beide grootste schilders, Apelles en Parrhasius,
waren geboren Ioniërs. Een in den hoogsten graad
ontwikkeld stelsel van colonisatie verbreidde deze
beschaving wijd en zijd over de aarde.
Ionium mare, 'lovto; itóvrros, heette een
gedeelte van het Mare internum of de Middellandsehe zee, tusschen Italië en Griekenland (van Hydruntum en Oricus ten Z.) en langs de westkust
van de eilanden Corcyra, Cephallenia, Zacynthus
tot aan de zuidelijke punt van den Peloponnesus.
De Grieken noemden ook de adriatische zee
'Ióvtoc µuyóc (AESCH . PROM . 840.), terwijl men later
de ionische zee ook wel mede onder de adriatisehe begreep. Men leidt den naam gewoonlijk af

werd (Liv. 44, 12, 13.
256.).

waarvan nog eenige fragmenten overig zijn. Van
hem is onderscheiden 2) Ion uit Ephesus, een
rhapsode, naar wien de bekende dialoog van
PIato genoemd is.
Iónes, z. Graecia (bewoners).
Ionia, 'Iwvía, landschap van Klein-Azië, langs
de kust der aegaeïsche zee tusschen Aeolis en
Carië, beginnende bij Phocaea en den Hermus tot
beneden Milete. Toen de Ioniërs na den terugtogt
der Heracliden door de Achaeërs uit hunne woon
noordkust van den Peloponnesus-platsenod
verdreven werden, begaven zij zich naar Attica,
Boeotië en verscheiden eilanden, en omstreeks
1044 v. C. voerden de beide zonen van Codrus,
Neleus en Androclus, talrijke scharen Ioniërs naar
de lydische kust, in een der bekoorlijkste oorden
der geheele aarde (RDT . 1, 142.). Hier vormde
zich nu allengs een verbond van 12 steden, naar

van de omzwerving van Io; waarschijnlijker echter
komt hij van de ionische nederzettingen op de
westelijke eilanden, vooral op Cephallenia.
lophon, 'lopwv, zoon van Sophocles en

Nicostrate, klaagde zijn vader aan als r`apappovwv
(z. S o p h o e l es). Hij was zelf treurspeldichter
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en behaalde meermalen, gedurende het leven zijns
vaders, den prijs der overwinning. Zijne stukken
zouden met die van zijnen vader groote overeen
hebben gehad, van waar hij beschuldigd-komst
wordt die geplunderd te hebben; zij zouden evenwel koud en langwijlig geweest zijn. Van 6 treur
worden de titels genoemd, slechts twee-speln

fragmenten zijn bewaard gebleven.
Ios, 1) een van de grieksche Cycladen
(door anderen wordt het tot de Sporaden gerekend) tusschen Thera en Paros, vroeger Phoenice;
reeds in de grijze oudheid toonde men daar het
graf van Homerus, tegenw. Nio met een gelijk
stad. — 2) 'I6, bergvesting in het aan-namige
Arcadië grenzende laconische landschap Sciritis
(XEN. HELL. 6, 5, 25.).

Ipliianassa, 1) dezelfde als Iphigenia (z.
a.). -- 2) Z. P r o e t u s.
Iphicles^, Iphielag, 'Icpcx?*, -oc, -ßúc, 1)
zoon van Amphitryon en Alcmene, halfbroeder
van Hercules (z. a. a. en b.). vader van Iolaus.
Hij nam deel aan de calydonische jagt en aan
verscheiden togten van Hercules (tegen Laomedon, Augias, Hippocoön) en sneuvelde in den
krijg tegen de zonen van Elippocoön, of hij werd
in den slag tegen de Molioniden gewond en stierf
te Pheneus, waar hij als heros vereerd werd. -2) Zoon van Thestius, deelgenoot van de calydonische jagt en den Argonautentogt. — 3) Zoon
van .Phylacus, kleinzoon van Deïon, of zoon van

Cephalus, uit Phylace in Thessalië, een snelle
looper (noai . IL. 23, 636.), vader van Podarces
en Protesilaus. Hij bezat een groot aantal schoone

runderen, die Melampus (z. a.) door zijne wigchelaarskunst verkreeg en naar Pylos aan Neleus
bragt (Hoar. IL. 2, 705. 13, 698. oß. 11, 288 en

v.). Hij nam deel aan den Argonautentogt.
Iphierátes, 'I?txpQ Lris, atheensch veldheer
van geringe afkomst (zijn vader zegt men dat
leerlooijer was), verkreeg in den corinthischen oorlog,
pas 20 jaren oud, het opperbevel over de huurtroepen en leed met deze in Lechaeum een nederlaag
van (Ie Spartanen (393 v. C.). Sedert legde hij
zich er vooral op toe om de huurtroepen, die meer en
meer in zwang kwamen, te organiseren. Hij wapend.e hen met een klein, rond schild (rXtr^), een
lange lans en een groot zwaard (Peltaslae) en
door strenge krijgstucht als ook door de geoefendheid
van eiken soldaat in kracht en vlugge bewegingen
(i ti is , rc XTtX7i & o^ot), vormde hij een keurbende die tegen de spartaansche phalanx bestand was.
Hierop deed hij invallen in het gebied der spartaansche bondgenooten, doch verwierf zich eerst
grooten roem door het vernielen van de spartaansehe afdeeling der hopliten, die Lechaeum bezet
had (392). Kort daarna werd hij afgezet, omdat
hij zich verzette tegen de aanmatigingen der Argivers in Corinthe. In het jaar 390 ging hij naar
Thracië, om daar den invloed der Atheners te
herstellen, overwon ook den spartaanschen harmost in Abydus, Anaxibius, doch Antaleidas beroofde hem eerst in den strijd en vervolgens door zijnen
vrede van de behaalde voordeelen. In de volgende
jaren schijnt hij togten tegen de Thraciërs ondernomen te hebben, herstelde Seuthes in de heerschappij,
voerde oorlog tegen Cotys (387 -384) , sloot echter daarop een verdrag met hem en huwde zijne
dochter. Toen de Perzen toebereidselen maakten
om Aegypte te heroveren (380), zonden de Athen:ers op verzoek van Artaxerxes, wiens vriend-

schap zij toen zochten, Iphicrates tot aanvoerder
van griekscbe huurtroepen, doch met Pharnabazus
over de belegering van Memphis in twist geraakt,
keerde hij naar Athene terug, 374, nadat het perzische leger door eene overstroomg van den
Nijl vernield was. Te Athene bewerkte hij dat
Timotheus afgezet werd, terwijl hij zelf met eene
vloot naar Corcyra werd gezonden, hetwelk de
Spartanen onder Mnasippus belegerden. Wel
hadden de Corcyraeërs bij zijne aankomst de Spartanen reeds met eigen middelen geslagen, maar
het gelukte hem nog de schepen, die hun door Dionysins te hulp werden gezonden, weg te nemen en
hun door strooptogten schade toe te brengen.
Daar hij zich reeds door zijn aanval op Timotheus
den haat der aanzienlijken had op den hals gehaald, werd hij na den vrede in 371 door Har
aangeklaagd, waarschijnlijk wegens de ter-modius
zijner eere opgerigte standbeelden ; doch bij ver
zich in eene krachtige rede, die hoewel-deig
door eenigen aan Lysias toegeschreven, hem echter
zonder twijfel den roem van redenaar verschafte.
In het jaar 369 zonden de Atheners, die met de
Spartanen in verbond waren, hem tot hulp van
deze tegen Thebe, hij voerde den oorlog echter
krachteloos en liet Epaminondas ongehinderd uit
den Peloponnesus terug trekken. In het volgende
jaar begaf hij zich weder naar Thracië om Amphipolis te onderwerpen; hij noodzaakte het om
gijzelaars te stellen, en toen de weduwe, van Amyntas hens om bescherming verzocht, verschafte hij
den Atheners ook invloed in Macedonië, die ecliter niet van langen duur was. Toen in 358 de
bondgenootenoorlog was uitgebroken, gaven de
Atheners in het 2. jaar het opperbevel aan Cha res, Timotheus en Iphicrates. Bij Samos bevonden zij zich tegenover den vijand, doch daar tegen
de onbesuisde vordering van Chares, de beide andere
meer voorzigtige veldheeren weigerden om bij het
woeden van een hevigen storm slag te leveren,
werden zij van verraad aangeklaagd. Door de
vastberadenheid van Iphicrates ontkwamen zij wel
de veroordeeling ter dood, doch werden evenwel
in eene geldboete verwezen. Iph. begaf zieh naar
Thracië, waar hij zich waarschijnlijk heeft opgehouden tot aan zijnen dood, die tusschen 355 en
348 voorviel.

Iphigenia, 'Iptyfvsna, bij Homerus (IL. 9,
145.) I p h i a n a s s a, dochter van Agamemnon en
Clytaemnestra; zij heet ook dochter van Agamemnon en Astynome, eene dochter van Chryses, of
dochter van Theseus en Helena, die door Clytaemnestra als kind werd aangenomen. Toen de
Grieken door windstilte, die veroorzaakt werd door
Artemis, welke op Agamennon of Menelaus ver
te Aulis belet werden om naar Troje-torndwas,
onder zeil te gaan, verklaarde de wigchelaar
Calchas, dat Iphigenia aan Artemis moest geofferd worden. Door de beden van Menelaus liet
Agamemnon zich overhalen om zijne dochter, onder voorwendsel dat zij met Achilles zou huwen,
in het leger te laten komen en tot offer te bereiden. Doch Artemis stelde onder het offeren
eene hinde voor het meisje in de plaats en voerde
Iphig. in een wolk naar Tauris, opdat zij daar
hare priesteres zou worden. Hier nam zij langen tijd de wreede tempeldienst waar der taurische
Artemis, totdat zij met haren broeder Orestes
(z. a.), die, om het beeld van Artemis naar Griekenland te halen, aan deze kust gekomen was,
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ontvlugtte en naar Griekenland terugkeerde ( EURIP . armen. Als eene der Horen (z, a.) is Irene,
IPHIG. AUL. en TAUR. SOPH. EL. 565. PIED. PYTH. dochter van Zeus en Themis.
11, 23. OVID. MET. 11, 27 en v.). Artemis had
Iris, "Iptc, 1) rivier in Pontus, ontspringt op
op vele plaatsen van Griekenland den bijnaam den Antitaurus bij Comana Pontica, stroomt eerst
Iphigenia, zooals te Hermione, en de Tauriërs be- in een westelijke, dan in noordoostelijke rigting
weerden, dat Iphigenia de door hen vereerde go- en ontlast zich, na eerst regts den Lycus opgedin was; volgens Hesiodus zou Iphigenia niet ge- nomen te hebben, ten 0. van Amisus in den
storven, maar door Artemis in Hecate herschapen Pontus Euxinus; t. Kasalmak en bij de monding
zijn (HDT . 4, 103.). Men ontwaart hieruit, dat Yekil Irmak (REN . ANAB . 5, 6, 9. 6, 2, 1.). -- 2)
Iphigenia oorspronklijk een bijzondere vorm van Ipec, dochter van Thaumas en Electra (HESIOD .
Artemis moet geweest zijn, zij is vereenzelvigd THEOG . 265.), de godin van den regenboog, die
met de zoogenaamde taurische Artemis (z. Arte- hemel en aarde met elkaar verbindt, de bodin der
mis). Te Brauron, waar deze Artemis vereerd goden, die het verkeer der goden met elkander
werd, zou Iphigenia gestorven en begraven zijn; en met de menschen bevordert. Zij is eerie snel
ook zij had hier hare eerdienst. Ook te Megara
(HOM IL. 15, 170.), goudgevlerkte maagd-voetig
toonde men een graf en heroum van Iphigenia. en draagt snel als de wind de bevelen der goden
Volgens een andere sage zou zij, door Artemis met naar de aarde, de zee en de onderwereld (Hoar .
onsterflijkheid begiftigd, onder den naam Orilochia IL . 24, 78. HESIOD. THEOG. 784 en V. VIRG.
als vrouw van Achilles (z. a.) op Leuce leven.
AEN. 9, 803.). Inzonderheid wordt zij door Zeus
Iphimedea, 'lcpcµ sca, z. A l o a da e.
en Hera gezonden; en bij latere dichters is zij
Iphinóe, 'Iptvórl, z. Pr o e t u s.
meer bepaald bodin en dienares van Hera. In
Iphis, Icpts, masc. 1) zoon van Alector, vader de Odyssea, waar Hermes als bode der goden
van Eteoclus en van Evadne, de vrouw van Capa- verschijnt, komt Iris niet voor. Doch zij verschilt
neus. Daar hij zijne beide kinderen door den in zoover van Hermes, dat deze niet alleen een
dood verloor, stond hij zijn rijk Argos aan Sthene- bode en boodschapper, maar ook een slim m r^e
lus af, den zoon van Capaneus (PAUS. 2, 18, 4.). — en behendige god is, die de zaken tot een goed
2) Broeder van Eurystheus en zoon van Sthenelus, einde weet te brengen, terwijl Iris slechts de benam deel aan den Argonautentogt. -- 3) Minnaar diening van eene naauwkeurige bode verrigt. Dit
van Anaxarete, een cyprisch meisje, die uit wan- belet evenwel niet, dat zij soms ook niet een
hoop over_ de koelheid en ongevoeligheid zijner goeden raad geeft of zelfs de behulpzame hand
geliefde zich ophing (OVID . MET . 14, 698 en v.). -- biedt (HOM . IL. 23, 198 en v. 15, 201.). Deze
fene. 1) Geliefde van Patroclus (IL. 9, 667.), — zachte, teedere godin vindt men in standbeelden
2) Cretensisch meisje, dochter van Ligdus en Te- niet voorgesteld; op vazen en reliefs komt zij voor
lethusa, als knaap opgevoed, en later op manbaren met een fijne, gevleugelde gestalte, met een schaal
leeftijd, door Isis werklijk in een jongeling herscha- in de hand, waarmede zij, naar het heet, regen
pen (OVID . MET . 9, 665 en v.).
in de wolken droeg.
Iphitus, "Iytto;, 1) z. Hercules (d.) -- 2)
Irus, Ipo;, de bekende ellendige bedelaar op
Zoon van Naubolus, vader van Schedius en Epi- J Ithaca, berucht door zijne vraatzucht. Zijn eigen
trophus, in Phocis, Argonaut (HOM. IL. 2, 518. 17,
naam was Arnaeus. Hij werd door Ulysses-lijke
306.). -- 3) Zoon van Haemon, van Praxonides, bij zijne terugkomst in een tweegevecht jammervan Iphitus, afstammeling van Oxylus, in Elis. lijk geveld (HOM. OD. 18, 5 en v.).
Met Lycurgus van Sparta herstelde hij de olymIs, "IS, stad in het Z. W. van Mesopotamië,
pische spelen.
aan een gelijknamig riviertje, dat daar in den
Ipsüs, "I4 out, stadje in Phrygië, ten O. van Euphraat viel, acht dagreizen van Babylon, met
de stad Synnada, beroemd door den in 301 v. C. asphaltbronnen, waarmede men den muur van Badaar geleverden slag, waardoor Antigonus troon en bylon opmetselde (IIDT. 1, 179.). Waarschijnlijk
leven verloor (PLUT. PYRRH. 4.).
het latere Sitha, t. Hit.
Ira 'Ipa of Epa, bergvesting in den noorde Isaeus, 'Ißato;, in de rij der 10 attische
lijken hoek van Messenië op den berg Cerausium, redenaars de vijfde, geboren te Chalcis, echter
niet ver van den Neda, beroemd door de 11 jarige atheensch burger, bloeide in de eerste helft der
verdediging van Aristomenes in den 2. messeni- 4. eeuw (de eerste der bewaarde redevoeringen
T

schen oorlog. Of de door Homerus (IL. 9, 150.) vermelde stad "Ipi dezelfde is, dan of daaronder het
latere Abia, digt op de grenzen van Laconië, moet
verstaan worden, is onzeker.
Iréne, Elp ^w , Pax, godin van den vrede.
-

Na de overwinning van Timotheus op de lacedaemonische vloot werden voor haar te Athene alta
(NEP. TIMOTH . 2.). Te Rome ver -renopgit
jaar 13 v. C. een altaar in de-kregPaxin't
curie, waarop jaarlijks den 30. Januarij en den

30. Maart geofferd werd (OVID . FAST . 1, 709. 3,
882.); het werd door den senaat en het volk opgerigt ter eere van Augustus, die destijds belang
onlusten in Germanië, Gallië en Spanje be--rijke
dwongen had. De godin des vredes wordt voor
als een jeugdige vrouw met den horen des-gestld
overvloeds, den olijftak, den vredestaf van Hermes,
met korenaren, dewijl in vredestijd de landbouw
bloeit, met Plutus, den god des rijksdoms, in dc

is van 391 de

laatste van 354). Met staatkun-

dige aangelegenheden schijnt hij zich niet ingelaten te hebben. Hij genoot het onderwijs van
Lysias en Isocrates, schreef toen redevoeringen
voor anderen, vooral in civiele regtsgedingen
(&xavtxaí) en rigtte een school voor welsprekendheid op. Demosthenes was zijn leerling, aan wiens
onderwijs hij zich verscheiden jaren geheel alleen
wijdde. Van de 64 redevoeringen, die ten tijde
van Plutarchus nog bestonden, werden 14 voor
onecht gehouden, elf zijn er nog over, die alle
betrekking hebben op erfzaken (Xóyot xXrlptxoí).
Zijn stijl komt in zuiverheid, helderheid en naauwkeurigheid het meest met dien van Lysias overeen, echter toont hij een volmaakteren kunstvorm
en wat hem aan natuurlijkheid en eenvoud ontbreekt, dat vergoedt hij door kracht en gespierdheid. — 2) Van dezen is onderscheiden een andere redenaar tuet name Isaeus uit Assyrië, die
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Isagoras---Isis.

een tijd lang te Rome onder Hadrianus moet geleefd
hebben en daar veel opgang maakte door de gaaf
om voor de vuist te spreken (Pr,!N. Er. 2, 3.).
Isagórts, 'Ia yop , atheenseh aristocraat,
streed met Clisthenes om de oppermagt; door
dezen, die het volk voor zich gewonnen had, ver
ontving hij hulp van de Spartanen, die de-drevn
aristocratie wenschten in stand te houden. Met
behulp van den spaartaanschen koning Cleomenes
verdreef hij Clisthenes met 700 familiën en stelde
een raad van 300 zijner aanhangers in; doch door
de ontevreden Atheners op den burg belegerd, moesten de Spartanen reeds na 3 dagen met Isagoras
volgens een verdrag aftrekken, de aanhangers
van isagoras werden vermoord in 't jaar 508.
Verdere pogingen, om Isagoras als tyran te
Athene te herstellen, mislukten (HDT . 5, 66 - 72.).
Igára, & "Iaap, 1) bekoorlijke bijrivier op den
linkeroever van den Rhodanus, daalt van de Alpen
en vereenigt zich bij Valentia met den hoofdstroom. Hier behaalde Q. Fabius Maximus Aemil.
in 121 v. C. Bene overwinning op de Allobrogers
en Arverners; t. Isère. -- 2) Regter bijrivier
der Sequana in Gallië, t. Oise.
isauria, "Ißcxvpía, een klein, weinig bekend
landschap van Klein-Azië, grensde ten O. aan
Lycaonië, ten N. aan hetzelfde land en aan
Vpuyta rapópstoS, ten W. aan Pisidië en ten Z.
aan Cilicia Aspera. Slechts het noordelijke, minder bergachtige gedeelte was den ouden eenigzins
bekend. De Isauriërs waren een ruw, roofzuchtig
volk, dat de naburige landen steeds verontrustte
en een levendig deel nam aan de zeerooverijen der Ciliciërs. Servilius (Isauricus bijgenaamd)
overwon hen wel in 't jaar 75 v. C., gelijk ook
Pompejus de magt der zeeroovers knakte; echter
onttrokken zij zich steeds aan de onderwerping
der Romeinen, die het land met sterke kasteelen
omringden. Later vereenigden zij zich met de
Ciliciërs tot een volk en ondernamen de stoutste

den zegen van het water. Door buitenlandschen
invloed werd Osiris de zonnegod, Isis de gehorende maangodin, en daar de maan bij de ouden
het levenwekkend beginsel der wereld was, dat
planten en dieren en menschen schept en onderhoudt, zoo werd Isis Bene leven - en zegenverspreidende godin, die men even als de grieksche
Demeter, Persephone en Hecate onder de onder
goden rangschikte; zij werd de konin--ardsche
gin der onderwereld die over de dooden rigtte en
den sleutel der onderwereld in handen had. Als zulk
Bene onderaardsche godin zendt zij droomen en
verschijningen en oefent een weldadigen of ver
invloed op de menschenwereld uit; zij-derflijkn
geneest de kranken en biedt hulp bij de geboorten, doch zij straft ook met blindheid en andere
ligchaamsgebreken. Zoo kreeg zij een werkkring
overeenkomstig met dien van de grieksche Demeter, Persephone, Artemis, Athene, Hera, Hecate,
Nemesis, Tyche enz., waarmede zij dikwijls ver
geworden. Sedert den alexandrijnschen-wiseld
tijd werd zij ook Bene godin der zee, die het zeil
zou hebben uitgevonden, over de winden gebood
en uit storm- en zeegevaar redde. Even als
Demeter neemt zij plaats onder de godheden die
de zedelijke orde der wereld regelen, zij wordt
wetgeefster (^Eaµocpópos), beschermster van het
huwelijk, een stichtster en instandhoudster van
staten ; ook heeft zij de godsdienst, en inzonderheid de mysteriën, waarin zij zelve vereerd werd,
ingesteld. De eenvoudige godin van het Nijlland
is zoo van lieverlede een wezen van de meest
omvattende beteekenis geworden, welks magt tot
in den hemel en op aarde reikt. Daarom werd
zij door de latere wijsgeeren voor het hoofdbestanddeel der wereld verklaard, voor de e e n i g e
godlijke magt, waarvan alle openbaringen in het
natuur -, menschen- en godenleven uitvloeisels zijn.
„ Ik ben, zegt Isis bij Appulejus (MET. 11. p.
241.), de alvoedende moedernatuur, de beheer -

togten. Niettegenstaande zijne menigte bergen
werd er voortreflijke wijn verbouwd. Onder de

scheres van alle elementen, de eerstgeborene van
alle eeuwen, de hoogste der goden, de koningin

steden verdienen melding L y s t r a en de versterkte der namen, de vorstin der hemellingen, de eenvoraanzienlijke hoofdstad I s au r a, ten O. van het mige verschijning van al de goden en godinnen,
meer Trogitis; tweemaal werd zij verwoest (door wier wenk den hemel, de zee en de onderwereld
Perdiccas en door Servilius), door Amyntas her- regeert, wier eenig wezen onder vele vormen, verbouwd ; t. slechts , ruïnen.
schillende gebruiken en afwisselende namen op
Z8choláus , 'IaxóXaos, spartaansch bevelheb- den aarbol vereerd wordt, als pessinuntische moeber te los in Sciritis, toen Epaminondas in 369 v. dergodin, cecropische Minerva, paphische Venus,
C. een inval in Laconië deed. Voor de over- dictynnische Diana, stygische Proserpina, oude
magt moetende bukken, sneuvelde hij na dapperen godin Ceres, als Juno, Bellona, Hecate, Rhategenstand, als een tweede Leonidas, met al de mnusia, doch mijn ware naam is koningin Isis."
.zijnen (XEN. HELL. 6, 5, 26. DIOD. 15, 64.).
Isis en Osiris werden alleen van alle goden in
Jseaevánes (juister dan Istaevones) heetten Aegypte algemeen vereerd (HDT. 2, 42.), en reeds
de germaansche volkstammen, voornamelijk in het ten tijde van Herodotus was de dienst der godin
0. die het gothisch dialect spraken, van de Oder buiten de grenzen van Aegypte, b. v. naar Cyrene,
(of reeds van de Hartz) tot aan de Weichsel : Sem- (HDT . 4, 186.) doorgedrongen. Sedert den tijd
nonen, Longobarden, Varinen, Lugiërs, Valdalen, van Alexander den G. verspreidde zich haar dienst
Burgundionen, Helveconen, Rugiërs enz.
over al de door Grieken bewoonde landen. Ten
Isionda, 'Iat6v6a, stad van Pisidië, tusschen tijde van Sulla kwam zij, naar men zegt, naar
Termessus en Oenoanda.
Rome, en nadat zij bij herhaling van hier ver
:sic, T Ictc, aegyptische godin, die ook buiten
geraakte zij onder de keizers door het-drevnwas,
Aegypte wijd en zijd vereerd werd, en wier be- geheele rijk algemeen in zwang. Haar dienst beteekenis, vereering en mythe door aziatischen stond in reinigingen, feestlijke optogten, geheime
en griekschen invloed aan menigvuldige veran- inwijdingen die dikwijls tot zingenot misbruikt
deringen onderworpen waren. Oorspronklijk be- werden. Hare priesters waren verdeeld in ver
teekende zij in Aegypte het Nijlland, dat door
klassen en rangen en waren aan een-schilend
Osiris, den Nijlgod, bevrucht werd. Osiris is haar strengen leefregel onderworpen ; zij droegen geman, die door Typhon gedood en door Isis be- schoren haar en linnen kleederen (HDT . 2, 36, 37.).
treurd en gezocht werd: het Nijlland dorst naar Door de grieksche kunst werd Isis voorgesteld

Ismarus—Issus.
even als Hera; onderscheidiugsteekenen zijn de
slang, de horen des overvloeds, aren, lotus, de
maan en horens, het sistrum.
Ismsrus, 'Iaµapos, stad in Thracië aan een
gelijknamigen berg, wordt reeds door Homerus
(OD. 9, 39, 198.) als stad der Ciconen genoemd;

Ismahan (VIRG. ECL. 6, 30. G. 2, 37.).
Isméne, 'laµrwri, z. Oedipus.
Ismenía, 'Iaµrfvkas, 1) rijke Thebaan, stond
langen tijd aan het hoofd der democratische partij
in zijne vaderstad. Hij bewees zijne diensten bij
de herstelling der democratie te Athene in 403 ;
toen Agesilaus de Perzen in het naauw bragt,
zou hij met andere demagogen, door Tithraustes
met geld omgekocht, den corinthischen oorlog
verwekt hebben (XEN . HELL. 3, 5, 1.) ; tegen de
meening dat hij zich zou hebben laten omkoopen,
verzet zich echter de algemeene achting die hij bij
voortduring genoot. In den oorlog toonde hij zich
een bekwaam veldheer, hij veroverde Heraclea en
overwon de Phocensers bij Narycus in Loeris
t.

(XEN .

t. a. p. 3, 5.). In 't jaar 383 werd hij

polemarch te gelijk met Leontiades, het hoofd der
aristocratische partij, zoodat destijds beide partijen
elkaar schenen in evenwigt te houden. Doch
nadat Phoebidas den burg bezet had, werd hij
gevat en een ander tot polemarch benoemd. Hij
werd beschuldigd van met de Perzen onderhandelingen aangeknoopt en den corinthischen oorlog
verwekt te hebben, en hoewel hij zich tegen deze
beschuldigingen verdedigde, toch als een onrustig
en twistziek mensch veroordeeld en ter dood gebragt (XEN . t. a. p. 5, 2, 25-36.). — 2) Een
latere I s m e n i a s, waarschijnlijk de zoon van den
vorigen, behoorde onder de naar Athene gevlugte
Thebanen en was later deelgenoot van Pelopidas
in zijn gevangenschap te Pherae 368 en in zijn
gezantschap naar den koning der Perzen in 367.
Ismenus, 'Iaµrjvtos, 1) bijnaam van Apollo
bij de Thebanen, wiens heiligdom Ismenium voor
de poorten van Thebe aan den Ismenus stond
(EDT . 5, 59.). --- 2) Zoon van Apollo en Melia.,
naar Wien de rivier Ismenus zou genoemd zijn.
Isinénus , 'IaµrïvO;, rivier van Boeotië, die
uit de bron Melia ontspringt ten Z. van Thebe,
aan den Ismeniusheuvel (waarop een tempel en
orakel van Apollo, EDT . 1, 52.), vervolgens door
Thebe stroomt, zich met de bron Dirce vereenigt
en dan in het meer Hvlice valt : t. Ai Janni.
Isoerátes, 'IßoxpcTi^s, redenaar te Athene,
dien Cicero den vader der welsprekendheid noemt.
Hij was de zoon van een welgesteld Athener,
Theodorus, die een fabrijk van muziekinstrumenten
bezat en aan zijn zoon, die in 436 v. C. geboren
was, een behoorlijke opvoeding liet geven. Zijne
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drijving der 3^) tyrannen schreef Isocrates te
Athene pleidooijen, begaf zich echter later, omstreeks 392, naar Chios en begon daar het tweede
tijdperk zijner werkzaamheid, namelijk dat der
Xóyot &7tt^scxtrtxof en avµßovXeeu rrzo(. Na op Chios
door zijn onderwijs grooten roem verworven te
hebben, keerde hij naar Athene terug. Terwijl
hij zich nu ook aan staatsambten en het openbare
spreekgestoelte bleef onttrekken, oefende hij evenwel
middellijk als leeraar door omgang en onderwijs
grooten invloed op de openbare aangelegenheden uit.
De kunst van heldere voorstelling verbonden met eel
verheven en waardig onderwerp, trachtte hij in
zijn onderwijs voornamelijk te bevorderen : immers
bij die lofwaardige redevoeringen maken wilde,
moet zich ook met schoone, grootsche, edelaardige gedachten bezig houden en aan hare overdenking gewoon zijn. Zijn naam lokte spoedig
een groot aantal leerlingen, zelfs buitenlanders
uit, die 3 tot 4 jaren bij hem bleven ; onder hen
was ook de zoon van Conon, de later beroemde
veldheer Timotheus, die de gunstige uitkomsten
van zijne pogingen bij de bondgenooten vooral
te danken had, aan de regtvaardigheid en zacht
ingeprent. Een-moedigh, rIscate
ander vriend, de cyprische vorst Nicocles, zon
hem voor ééne redevoering 20 talenten betaald
hebben. Merkwaardig is de plaats bij Cicero (DL
OR. 2, 94.) over den uitgebreiden invloed van
Isocrates. Uit wanhoop over den ongelukkigen
afloop van den slag bij Chaeronea maakte hij een
einde aan zijn leven. Isocrates schreef zijne rede
niet om in de volksvergaderingen te-voering
Athene voorgedragen maar om gelezen te worden.
Hij zou 60 redevoeringen gemaakt hebben, waar
overig zijn. Het zijn meest staat -vanog21
meest be--kundigelhsrvoinge.D
roemde is de Ilavr^yuptx6 , eene soort van feest
waarin de verdiensten van Athene omtrent-red,
Hellas worden opgesomd, om aan te toonen dat
aan deze stad de hegemonie toekwam. Ook de
Ilavaihr^vadxo; is eene lofrede op Athene en Attica,
en in den 'Apsto7ra1tTcx6S wordt de herstelling van
de door Clisthenes . veranderde staatsregeling van
Solon aanbevolen. Uit de school van Isocrates
zijn de beroemdste redenaars van Griekenland
voortgekomen : Isaeus, Lycurgus, Hyperides, Demosthenes en a. Ile stijl van Isocrates is door-

gaans eenvoudig in het zuiverst attisch dialect,
hoewel niet altijd natuurlijk en door het veelvuldig gebruik van rhetorische figuren gekunsteld en
stootend, soms ook wijdloopig en moeilijk.
'taovoµía en laoltoXttsfa, z. regeringsvormen.

'IaotcXzig, z. ¡tzTotxot.

leeraars waren onder anderen Gorgias, Prodicus,
Iss, eilandje in de adriatische zee op de kust
Socrates. Wegens ligchaamszwakheid en bedeesd- van Dalmatië, door voortreflijke zeelieden bewoond,
heid trad hij niet als staatsredenaar op, doch zocht wier schepen, lembi Issaei, zeer beroemd waren
door zijn onderwijs van nut te zijn. Daarmede (CAES B. C. 3, 9. Liv. 31, 45. 32, 21 en op m. p.).
.

verwierf hij zich ook een aanzienlijk vermogen.
Issedones, 'Iaaraóvss, bij de Romeinen ook
Volgens eene opgave zou hij bij de 100 leerlin- Essedones, een uitgebreid volk in Scythia extra
gen gehad hebben, van welke ieder hem duizend Imauin tot in Serica. Herodotus (1, 201. 4, 13,
drachmen, f 450. betaalde. Ook stond hij met 25, 26.) plaatst hen ten O. van de Massageten,
buitenlandsche vorsten in betrekking, die hem om tot aan de rivier Oechardes. Twee steden met
raad vroegen, voor wie hij redevoeringen ver - name Issedon, in Scythia en in Serica, komen bij
vaardigde en die hem daarvoor vorstlijk beloon- hen voor.
den. Door den algemeenen ramp zijner geboorte
Issue, 'Iazo;, bij Xenophon (ANAB . 1, 2, 24.
einde van den peloponnesischen oor-stadophe en 1, 4. 1.) 'Saaoí, stad van Cilicië, in den binleed ook Isocrates veel nadeel, daar zijn-log nensten hoek van de naar haar genoemde i s s i s c h e
vader zijn v ermogen had verloren. Na de ver- golf (t golf van Scanderoen), nog ten tijde vag.,
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Alexander den G. een zeer bloeijende stad, later
echter door het nabijgelegen Alexandrië zeer benadeeld. In het jaar 333 werd Darius hier door
Alexander geslagen.
tstaevónes, z. Iscaevones.
Ister, z. D a n ub i u s.
Ister, "Ißrpoc, z. d t a £ç.
Isthmia, 'r& "Iaaµca. Onder de groote nationale spelen der Grieken waren na de Olympische de isthmische de belangrijkste. Zij werden
gevierd op den corinthischen Isthmus in een
aan Poseidon geheiligd pijnbosch (Iloast8tvtov
Tr4µsvo;), bij een tempel van den isthmischen Poseidon, om de twee jaren, in het eerste jaar
(des zomers, THUC. 8, 10. CURT. 4. 5, 11.) en in
het derde jaar (in de lente, :SEN. HELL, 4, 5.
Lrv. 33, 32, 33.) van elke Olympiade. De tijdruimte tusschen de beide feesten in, I s t h m i a s,
noemde men een trieteris, waarvan er twee op
een Olympiade gingen. Volgens de sage zijn de
Isthm. gesticht ter eere van Melicertes, een zoon
van lno, terwijl Plutarchus (THEE. 25.) Theseus
als den stichter noemt. De gunstige ligging en
de rijkdom van Corinthe (dat het bestuur der
spelen had) gaven aan die spelen een bijzondere
pracht, die na de perzische oorlogen nog aanzienlijk verhoogd werd, gedurende den peloponnesischen oorlog wel wat verminderde, doch ten tijde
van het achaeïsch verbond en nog na de verwoesting van Corinthe weer in luister toenam; de romein
keizers namen deze spelen bijzonder ter-sche
harte. — De drie hoofdbestanddeelen der groote
spelen, den gymnischen, hippischen en muzischen
kampstrijd, vinden wij ook bij de Isthrniën in de
gegeven volgorde ontwikkeld. Wedloop in het
stadium en in den dolichus (lange baan van 7
stadiën) worstelen en vuistvechten, pancration en
pentathlon vormen den gymnischen wedstrijd;
wedrennen met een vierspan en als ruiters te
paard den hippischen wedstrijd ; de muzische
wedstrijd, bestaande in het voordragen van gedichten en muziek, kwam waarschijnlijk eerst in
lateren tijd daarbij. — Het eigenaardige der vier
groote spelen bestond hoofdzaaklijk daarin, dat
aan den overwinnaar geen stoflijk voordeel ten
deel viel (zoo als bij Homerus), maar slechts een
eerprijs, bestaande in een eenvoudigen krans.
Bij de isthmische spelen was deze krans gedurende een geruimen tijd uit k l i m o p gemaakt
(PIND. NEM. 4, 88. OL. 13, 31.), zelfs nog ten
tijde van Timoleon, 340 v. C. (FLUT, TIM. 26.);
eerst lang na de verwoesting kwam de pijnloofkrans, t(t u , daarvoor in de plaats. Niemand
mogt zich gedurende de spelen met den krans der
overwinnaars versieren, wie dat deed, zoo als
eenmaal Diogenes van Sinope, werd door de
kampregters vermaand, om niet strijdig met de
wet te handelen. Behalve den krans werd, even
als bij de andere spelen, aan den overwinnaar ook
een palmtak uitgereikt; insgelijks hadden hier ook
openlijke bekransingen en belooningen van enkele
verdienstlijke mannen en geheele staten plaats;
en niet zelden werden verdragen van grieksche
staten hier op zuilen gegrift om ze spoedig ter
algemeene kennis te brengen (THUG. 5, 18.). Gedurende de feestviering verklaarde eens (198 v.
C.) de romeinsche veldheer T. Quinctius Flamininus door een heraut de Grieken voor vrij en
onaf banklijk (FLUT. FLAM. 12. LIV. 33, 32.), insgelijks later Nero (SUET. NEE. 22, 24.). Overigens
,

werd de wapenstilstand, 'la0µwet ci to' d, die ook
gedurende de Isthmiën werd afgekondigd, niet zoo
streng gehouden als te Olympia, waartoe misschien
de ligging het hare bijdroeg.
Isthmus, z. Corinthus.
Istria, 'Iarpf a, of Histria, het grootste westelijke gedeelte van het schiereiland in het N. van
de adriatische zee, ingesloten door de tergestijnsehe en flanatische golf. Dit landje door lage
bergen bedekt, wordt besproeid door de rivieren
Timavus, Formio en Arsia. De bewoners, I s t r i
of Histri, een ruwe en woeste illyrische volkstam,
werden in 177 v. C. door de Rotweinen onderworpen. De voornaamste steden waren : T erg e s t e, t. Triëst, Pola, t. ook zoo, Parentium,
t. Parenzo.
Italia, +1 'ITakla, Vitellium (van het oscische
woord vitlu, rund) heette in den beginne slechts
de zuidelijkste punt van het groote schiereiland,
dat in het N. door de Alpen en de rivieren Varus
en Arsia, ten W. door de tyrrheensche zee, ten
Z. door de siculische, ten O. door de adriatische
zee begrensd wordt ; vervolgens werd door de
Grieken de naam gegeven aan geheel Beneden
-Italie(vnPosdhtW.Tarenumi
het O.), later werd door de Romeinen na de
onderwerping van geheel Beneden - Italië (266 v.
C.) deze naam toegepast op het schiereiland tot
aan de rivieren Macra en Rubico, totdat Augustus
eindelijk ook het land van den Po (tot dusver
Gallia cisalpina) daaronder begreep. Andere dich
namen zijn Hesperia, liet Westland voor-terlijk
de Grieken, Ausonia, Oenotria, met betrekking tot
enkele deelen. — Het schiereiland werd in het
N. door de naar het Z. steil afloopende Alpen
als door een boog omspannen. Aan het zuidwestelijk uiteinde van dezen boog sluiten zich in den
tegenw. Col di Tenda de Apennijnen aan, die
eerst in oostelijke rigting ongeveer tot aan den
tegenw. pas van Pietra mala voortloopen, vervolgens in een zuidoostelijke rigting die van het schier
volgen. Nadat het gebergte in Samniuni-eiIand
eene hoogte van 8000 v. bereikt heeft, splitst liet
zich op de grenzen van Samnium, lucanië en
Apulië in drie takken, waarvan een door het westelijk
Bruttium loopt en bij het voorgebergte L e u c o p et r a (C. dell' Armi) eindigt, de oostelijke daarentegen in Iapygië in het s a 1 e n t ij n s c h e voorgebergte uitloopt (z. uitvoeriger het art. A p e n n in u s). Een afzonderlijk bestanddeel vormt in het
N. het uitgestrekte dal van den P o, met het
daaraan grenzende gebergte, Boven - Italië, dat tot
op den tijd van Augustus naar zijne bewoners
van celtischen stam Gallia cisalpina genoeuzd werd.
De P ad us ontvangt uit de Alpen zijn aanzienlijkste bijrivieren D u r i a m i n o r en m aj or (Dora
Ripera en Raltea), T i c i n u s (Tessino), A d d u a
(Adda), O 11 i u s (Oglio), M i n c i u s (Mincio), welke
laatste vier door de Alpenmeeren L a e u s V e rb a n u s (L. Maggiore), L. L a r i u s (L. di Como),
L. S e b in us (L. d' Iseo) en L. B en a en s (L.
di Garda) heenstroomen. Van de Apennijnen af
ontlasten zich in den Padus : Tanarus (Tanaro),
T r e b i a (Trebbia), T a r u s (Taro). Het overige
Italië wordt door den rug der Apennijnen in een
oostelijke en westelijke helft verdeeld ; buitendien
trekt men nog een grenslijn van het O. naar het
W. die gevormd wordt door de rivieren F r e n t o
(Fortore) en S i l a r u s (Sele), en scheidt hierdoor
M Idden- en Beneden-Italië. I)e oostelijke helft
,

Italia.
is de kleinste en voor de geschiedenis de minst
belangrijke. De naar de zee uitloopende vertak
leveren in hare dalen slechts voor kleine-kinge
rivieren Bene bedding op, de voornaamste zijn:
Metaurus (Mataro), Aesis (Esino), Aternus
(Pescara), F r e n t o (Fortore), A u f i d u s (Ofanto),
die in zijn benedenloop Bene dorre vlakte, -- voor
(Ie kudden der bergen de winterweide -- doorstroomt. Daarop verheft zich aan de zee de op
zich zelf staande Garganus. In de grootere
westelijke helft is meer afwisseling en verscheidenheid, deels door de met den hoofdketen evenwijdig loopende bergruggen, deels door vulcanische werkingen, die den bodem gevormd hebben.
Omstreeks den berg Falterone scheidt zich van de
hoofdketen een daarmede evenwijdig loopende
bergrij af, die de dalen van den bovenloop der
rivieren A r u s (Arno) en T i b er i s (Tiber)
scheidt, een westelijken zijtak naar zee afzendt
(den Mons Argentarius) in Etrurië, terwijl de
bergketen zelf voortloopt langs den regter oever
van den Tiber in den Mons Ciminius en den meer
op zich zelf staanden S o r a c t e. Ten Z. van
den Tiber en zijne linker bijrivier Nar (Nera)
vervolgt de westwand der Apennijnen zijn loop in
de sabijnsche, aequische en hernicische
bergen, digter aan zee liggen nog de A 1 g i d u s,
de albanische bergen enz. op den regter oever
van den Trerus (Sacco), die in den L ir i s (Garigliano) valt; benevens de zuidwaarts van de
p o m p t ij n s c h e moerassen aan zee reikende v o ls c i s c h e bergen. Het bergland dat tusschen deze
bergen en een hoofdketen der Apennijnen ligt,
vormt den ketel van liet L a c u s F u c i n u s (L.
di Celano) en de bronnen van den Aternus,
die in de adriatische zee valt, van de H i m e l l a
en V e 1 i n u s, die in den Nar uitloopen, van den
A n i o (die in den Tiber valt) en van den L i r i s.
Tusschen laatstgenoemde rivier en den boven
zuidoostelijken loop van den Vulturnus omgeven Campanië in een boog de hoogten van den
Massicu s (M. Dragone), Tisata en Taburnus
(M. Taburno), met de ceaudijnsche bergpassen, wier
uiteinden tegenover het eiland Capreae het promontorium Minervae (Punta Campanella) vormen. In
deze heerlijke campanische vlakte, die door den
benedenloop van den Vulturnus besproeid wordt,
verheffen zich digt bij de zee de G a u r u s en
Vesuvius. De geheele formatie van den bodem,
het aanwezen van vele kleine meeren toonen duidelijk, dat de geheele streek, van het Minervavoorgebergte af tot aan den M. Argentarius, aan
vulcanische werkingen hare vorming te danken
heeft. Het noordelijk gedeelte van deze streek,
door den Tiber in twee vrij gelijke deelen verdeeld, is dat, hetwelk thans den naam van romein
draagt, een deels dor, deels moe -scheampgn
bijna overal ongezond land, dat evenwel-rasigen
in de oudste tijden op geringe uitzonderingen na,
rijk bebouwd was en Bene talrijke bevolking droeg.
Ongeveer 8 mijlen van den mond van den Tiber
liggen op den linker oever de 7 heuvels, welke
bestemd waren om de stad Rome te dragen, alle
tufsteenrotsen van niet meer dan 170 v. hoogte.
Ongeveer bij den .Mons Vetter scheiden zich,
gelijk gezegd is, de hoofdgcbergten in BenedenItalië vaneen. Aan de westzijde loopen de bergen
door Lucanië naar Bruttium, waar zij de namen
C l i b a n u s en S i l a woud dragen; beide landschappen zijn gescheiden door het riviertje Lau
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(Lao). De oostzijde, waarin de landschappen
Apulië en Calabrië, is meer Bene hoogvlakte.
I)e B r a d an u s (t. Bradano) scheidt Apulië
en Lucanië. Uit deze opgaven zal men ligt
ontwaren, dat de menigte, door bergketens afgesloten dalen voor het stichten van een groot
gemeenschaplijk rijk niet bijzonder gunstig was.
Hoe minder dus de natuurlijke gesteldheid van
het land voor Bene wereldheerschappij der Romeinen bevorderlijk was, des te meer zullen de
verstandlijke en zedelijke krachten van dat volk in
waarde rijzen, waardoor zij die tot stand hebben
gebragt. -- De bevolking van dat schiereiland
bestond uit zeer verschillende elementen. Hoewel
omtrent dit punt nog veel duister en onzeker is,
kan men met Benige waarschijnlijkheid het volgende vaststellen. In het Podal worden als de
oudste bewoners genoemd de Tusciërs of
Etruscers, bij de Grieken Tyrrheners; naast deze
de Ombriciërs of Umbriërs. Van de 6. eeuw
V. C. af dringen allengs Celten in het Noorden
binnen en maken zich van het oostwaarts gelegen
land meester, van de Apennijnen tot de Aesis; op
de Apennijnen en westwaarts naar zee woonden
Liguriërs. Celten en Liguriërs werden door
de Romeinen geheel als barbaren behandeld. In
Midden-Italië is het uitgebreidste volk vooral dat
der Umbriërs. Zij woonden aan de oostzijde
der Apennijnen tot aan den Garganus en hadden
in het W. nog het land tot aan den Tiber bezet.
Ten tijde dat zij met de Romeinen in aanraking
kwamen, was hun gebied reeds beperkt tot Bene
kleine uitgestrektheid aan den linkeroever van den
Tiber tot aan zee. Veel belangrijker voor den
lateren historischen tijd zijn de Tusciërs of
E t r u s c e rs, gr. Tyrrheners, met den inheemschen naam R a s é n a geheeten, die aan de Umbriërs 300 steden zouden ontnomen hebben, een
bondgenootschap, dat uit 12 steden bestond, stichtten en zich naar het N. en Z. uitbreidden. De
Tyrrheners waren (volgens Herodotus) van pelas
stam en uit Lydië, over zee daarheen-gischen
gekomen. Voegt men hierbij het berigt van Hel
dat er uit het N. Bene volksverhuizing-lanicus,
plaats had, dan is het waarschijnlijk, dat bij deze
elementen zich uit Rhaetië nog een volk de R asén a, voegde, uit wier vermenging en vereeniging
vervolgens het volk der Tusciërs ontstond; en
zoo laat het zich ook gemaklijker verklaren dat
er in Noord-Italië Tusciërs gevonden werden. -De zuidelijke tak van den umbrischen stam bevatte
die volken, welke bij de Grieken A u s o n i ë r s of
O p i c e r s (Oscers) heetten, wier taal de o s c i s e h e
genoemd wordt. Daartoe, behooren de A p u l i ë r s
in engeren zin, de eigenlijke O p i c e r s, oorspronklijke bewoners van het latere Samnium en Campanië, de A u r u n c i ë r s (Aurunici = Ausonici)
de V o l s c e r s en A e q u e r s in het oostelijke
bergland van het latere Latium, en in zekeren
zin ook de Latijnen, daar ten minste het volk
der zoogenaamde Aborigines stellig van ausonischen stam was, en van de volken die daartoe
behoorden, het naast aan de Oscers en Umbriërs
verwant was. Deze Aborigines nu ('A3optyivs;,
wier naam niet van origo is af te leiden, maar
ook tot de Auruncers moet worden teruggebragt)
werden door de Sabijnen uit het Velinusdal van
de omstreken van Reate verdreven, verhuisden
over den Anio, en uit hunne vereeniging met de
langs de westkust wonende oorspronklijke siculi-
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sehe en pelasgische inwoners ontstond allengs liet
latijnsche volk. - De stam der S a b ij n e n of S ab e 11 e n woonde oorspronklijk in de hoog gelegen
dalen van het gebergte aan den Aternus, vanwaar
zij voortdrongen tot aan de zamenvloeijing van
de Anio en Tiber. Een eigenaardige gewoonte
der Sabellen was het zoogenaamde Ver sacrum, de
heilige lente; bij het ontstaan van een algemeenen
ramp of nood deden zij namelijk aan de goden
de gelofte van hun de vruchten van de eerstkomende lente te zullen wijden, waarin dan de voortbrengselen van den akker en dieren geofferd wer
lente geboren knapen op 20ja--den,i
rigen leeftijd uit het land werden gezonden om
zich een nieuwe woonplaats te zoeken. Zoo ontstonden de Picenters, Hernicers, Vestiners,
Maruciners, Peligners en Marsers, welke
laatste vier door een verbond vereenigd waren.
Sedert omstreeks het jaar 450 v. C. verspreidden
zij zich onder den naam van Samniten (afgeleid
van den collectiefnaam Samnium = Sabinium,
Savinium, gr. lauv^rae) over het oscische Zuid Italië ; zij waren gesplitst in de C a r a c e n e r s of
Sariciners in het N., Pentren, C a u d i n e r s,
II i rp i n e r s. Ten N. van den Frento vestigden
zich de F r e n t a n e r s. Het is waarschijnlijk dat
de vestigingen der Sabellen langs de Oostkust
zich nog verder naar beneden uitstrekten. De
Samniten zetten hunne veroveringen ook langs
de westkust verder voort. Inzonderheid naar het
Z. W. namen zij sedert 440 v. C. het tot dusver
oscische en t u s ci s ch e (juister tyrrheensche)
C a m p a n i ë in bezit, welks hoofdstad Capua in
437 bezweek, waarna in 420 de Etruscers zouden
vermoord zijn. De C a m p a n i ë r s waren uit
de samnitisch-oscische vermenging een afzonderlijk
volk geworden. Als grieksche stad bleef slechts
P a r th e n o p e hare zelfstandigheid bewaren, sedert
waarschijnlijk Palaeopolis geheeten, terwijl vlugtelingen uit Cumae N e a p o 1 i s stichtten. Ten N.
van den Vulturnus bleef het oscische volk der
S i d i c i n e r s (met de steden Teanurn en Cales )
van de Samniten onafhanklijk. In Beneden-Italië
breidden de Samniten zich sedert 420 ook onder
den naam Lucaners over het oude Oenotrië
uit en veroverden het grootste gedeelte van liet
binnenland, doch van de grieksche steden slechts
Posidonia en Pyxus (sedert Paestum en Biuxentum); sedert 390 v. C. onderwierpen zich deze
Lucaners bijna het geheele zuidelijk schiereiland
of oud Italië in den beperksten zin, dat omstreeks
(lezen tijd — met uitzondering van de steden van
Groot-Griekenland — I, u c a n i ë heette. De oor
bevolking (Morgeten-spronklijetahcus
en Siculers), tot dusver aan de grieksche steden
onderworpen, verbonden zich met de Lucaners en
verschijnen sedert ongeveer 360 v. C. als een zelfstandig volk onder den naam B r u t t i ë r s, gr.

anderen worden evenwel de Peucetiërs en Messapiërs, benevens de C h o n e n die onder de Siculers
het zuidelijke schiereiland bewoonden, en ook met
den algemeenen naam O e n o t r i ë r s aangeduid wer
-den,vaorspklijgchfeas
stammen afgeleid. Dit zij in 't algemeen gezegd
over de bevolking. Over Latium in 't bijzonder
z. a. -- Boven-Italië van de Alpen tot aan de
Macro en Rubico was verdeeld in 1) Liguria
aan de ligustische golf met de steden N i c a e a
(Nizza), Asta (Asti), Genua (t. ook zoo), D e rt o n a (Tertona). 2) Gallia C i s a l p i n a, sedert
de verovering van Mediolanum 222 v. C. provincie, door den Padus gescheiden in cispadana en
transpadana. In het W. woonden de ligurische

Tauriners met Augusta Taurinorum (t.
Turin), in den noordwestelijken hoek de ligurischceltische Salassiërs met Augusta Praetoria
(t. Aosta), de celtische I n s u b r i ë r s tusschen den
Ticinus en het meer Larius met de hoofdstad
Mediolanum (t. Milaan); de Cenomanen
met Brixia (Brescia), Cremona en Verona.
Ten Z. van den Padus de magtige Celtenstam
der Bojers met Parma en Mutina (Modena);
ten O. van hen tot aan de kust de L i n g o u e n
met Ravenna. 3) Venetia ten W. van de
Athesis tot aan den Timavus met P at a v i um
(Padua) en A l t i n u m (t. het dorp Altino) ; en
noordwaarts de C ar n e r s. 4) het oostwaarts van
den Timarus liggende Istria. — In Midden I t a l i ë liggen aan de westzijde de landschappen
1) Etruria langs het Z. O. bijna geheel door den
loop van den Tiber begrensd, 2) Latium strekt
zich zuidwaarts tot over den L i r i s uit met de
landschappen der Aequers, Hernicers, Volseen, Auruncers, 3) Campania, tot aan den
Silarus; aan de O. zijde, 4) Umbria, zuidwaarts tot aan den Aesis en den Nar (bijrivier van
den Tiber); 5) P i c e n um langs de oostkust van
den Aesis tot aan den Salinus; 6) het land der
Sabijnen, Vestiners, Marruciners, Peligners en Marsers; 7) Samnium met de volkstammen der Sariciners, Pentren, Caudin e r s, H i r p i n e r s, en oostwaarts langs de kust
de F r e n t a n e r s, zuidwaarts tot aan den Frento. —
B e n e d e n- Italië bevatte aan de oostzijde de
landschappen Apulia (met Daunia en Peucetia)
en Calabria, in het W. Lucania en Bruttium. Het meer uitvoerige zie bij de afzonderlijke artt.
Italiea, stad in het gebied der Turdetaners in
Hispania Baetica, een door Scipio gesticht en met
veteranen bevolkt municipium, een weinig ten N.
W. van Hispalis aan den Baetis. Het was de geboorteplaats der keizers Hadrianus en Trajanus
(CAES .

B. C. 2, 20.).

Italicum belluin, z. Marsieum bellum.
halos, 'ITaX0 , koning der Oenotriërs of der
Bp&rttot (de Siculers waren zeker van denzelfden Siculers, naar wien Italië zou genoemd zijn. Men
stam als de celtische Britten, z. daarover Sicilia), zeide dat hij een zoon was van Telegonus en
(lie Bruttium of den ager Bruttius bewoonden. Penelope en bij Electra, de dochter van Latinus,
1)e talrijke grieksche coloniën langs de kusten van Remus, den stichter van Rome, of bij Lucania de
Beneden-Italië droegen den naam van Groot- stichteres van Rome, Roma, zou verwekt hebben.
Itanus, "ITavos, t. Sitanos, stad op de oostkust
Griekenland (z. G r a e c i a magna). Uit het latere
I l l y r i ë eindelijk waren naar de oostkust van van het eiland Creta, een weinig ten Z. van het
Beneden-Italië eenige stammen overgekomen: voorgebergte Sammonium : volgens Herodotus (4,
I a p y g e n, hetzelfde volk dat de Romeinen A p u- 151.) bezat zij purperverwerijen.
Itháea, 'IDdxi, t. Theaki, het kleine (3 0
1 i ë r s noemden, en de stammen der D a u n i ë r s,
P e u c e t i ë r s (rom. Poediculz) en C a l a b r i ë r s be- m. groote), maar beroemde eiland van Ulysnevens de Messapiërs en Salentijnen. Door ses, ten O. van Cephallenia of Same, door Ho-

Idiome ---Iynx.
merus (OD. 9, 2 5.) evenwel het westelijkst e
der eilanden genoemd. Een bergrug loopt over
het geheele eiland dat zich in eene N. N. W.
rigting uitstrekt (OD . 4, 605. 13, 195.); de noor(lelijke rots heette NrIptTOV (t. St. Elias of Anoi,
OD. 9, 22. 13, 351.), de zuidelijke Nr^ïov (t. Stephano, OD. 1, 186. 3, 81.); op de steile rotsen

zijn de homerische uitdrukkingen ai líX en x^^^cv^^ r^
van toepassing. De tegenw. kale klippen waren
volgens Homerus met bosschen bedekt (Nrj ïov c oaí-
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G. opgesteld. Van de tweede soort, de It. picta,
de eerste ruwe proeven van postkaarten, is een
exemplaar bewaard gebleven, namelijk de naar
haren bezitter genoemde Tabula Peutingeriana (t.
te Weenen) omstreeks uit het jaar 230 n. C.;
het tegenwoordige exemplaar is een afschrift uit
de 13. eeuw op 12 perkament bladen in folio en
bevat den geheelen aan de Romeinen bekenden
aardbol; slechts het begin, Spanje en Britannië
behelzende, is verloren. Overigens is niet gelet

CPvlXov, IL . 2, 632. OD. 1, 186. 9, 22. en op rn.
p.), ook noemt hij het land waterrijk (OD. 13,
245.). In de kleine dalen en op de hellingen
der bergen groeide veel graan (OD. 1 3, 244.), wijn,
vijgen, olijven (OD. 24, 245 en v.), insgelijks was
de veeteelt belangrijk (OD . 4, 606. 13, 246, 404.
14, 107.). Op de noordzijde lag de rots Corax
en de baai van P h o r c y s, benevens de bron

op den vorm der landen, noch op de geographische ligging, maar de afstanden zijn op een van

OD. 16, 324, 352.). Aan deze haven was de stad
Ithaca (OD. 3, 81. 2, 397. 16, 331.), t. Aito, ge-

van Minerva (HOM. IL. 2, 696.).

het W. naar het 0. loopenden streep aangewezen,
het teeken der stad verschilt naarmate van de
grootte. Buitendien zijn de rivieren en de namen
der landen opgegeven.
I ius portus, "Frtov, havenstad der gallische Morini, waar Caesar voor den overtogt naar
Arethusa (OD. 13, 102 en V. 351.); de haven Britannië zijne troepen verzamelde (B. G. 5, 2. 5,
R h e t r u m (OD. 1, 186.), t. Porto Molo, met een 8.). Waarschijnlijk het tegenw. Calais.
Iton, 'I-rcúv, stad van Phtiotis in Thessalië,
sterke bogt van het N. O., versmalt het eiland in het
midden (deze haven is zeker de Xqi v zto^►o¡^w^rj^, van onzekere ligging, met een beroemden tempel
legen bij de tegenw. hoofdplaats Vathy, maar toch
lag zij hoog (CIC. DE OR. 1, 44 ., Ithacam in asper-

rimis saxulis tamquam nidulum affixam) op het
smalle gedeelte van het eiland. Overigens stemmen de latere opgaven over de ligging der opgegeven plaatsen geenszins overeen. Twee andere
steden Polyctorium en Alalcomenae zijn bij
Homerus nog niet bekend.
Ithiime, 'I wr.rl, 1) berg in het midden van
Messenië (25T00 v. hoog) op den regteroever van
den Balyra, op welks kruin een gelijknamige burg
stond, na Corinthe de tweede horen (x^pu) van
den Peloponnesus, waar zich tevens een oude
tempel van Zens Ithomatas bevond. Gedurende
den eersten messenischen oorlog (743--724 v. C.)
werd deze burg 10 jaren lang door Aristodemus
tegen de Spartanen heldhaftig verdedigd en toen
door de laatsten ingenomen: weldra echter werd
Ithome op nieuw versterkt. Aan den zuidelijken
voet van den berg legde Epaminondas in 't jaar
369 de sterke, gezond gelegen hoofdstad Messene
aan, waarvan nog aanzienlijke bouwvallen gevonden worden. De berg Ithome heet tegenw. Vur-

cano (THUC .

1, 103. PAUS. 3, 26. 4, 5.). — 2)

Versterkte stad in Thessalië op eerie hoogte, in
het gebied van Metropolis.
Itineraria, of reisbeschrijvingen, waren bij
de Romeinen van tweeërlei aard, of lt. adnotata
sive scripta of It. picta, gemaakt ten gevolge van
opmetingen en cartographische afbeeldingen, die
ten tijde der keizers plaats hadden. De It. scripta
zijn reiswijzers (volgens de wijze onzer postwijzers) die de namen en de afstanden behelsden van
de verschillende plaatsen die men moest aandoen,
zonder eenige andere opgaven. Van dergelijke
werken zijn nog bewaard : 1) de beide Itineraria
Antonini (aan keizer Antoninus toegeschreven, doch
niet vóór den tijd van Constantijn den G. ver
grootste bevat de afstanden te-vardig),het
land naar mijlen, het kleinste de afstanden op
zee naar stadiën; 2) Itinerarium Ilierosolymitanum
of Burdigalense uit de 4. eeuw bevat zeer naauwkeurig de reisroute van Burdigala naar Hierosolyma en van Heraclea over Rome naar Mediolanum. — 3) It. Alexandri, een korte opgave van
den togt tegen de Perzen, voor Constantijn den

Ituraea, 'ITOVpaíu, t. Dsjedúr, een der 6
districten van het landschap P e r a e a in Palaestina, waarin het onder de romeinsche heerschappij
verdeeld was. Het was bewoond door een wild,
als boogschutters beroemd rooversvolk (Ituraeï)
van arabischen stam. Door Augustus ten onder
werd het bij het gebied van Herodes den-gebrat
G. gevoegd, later door Claudius (50 n. C.) tot
Syrië gebragt.
Itylus, z. A ë d o n.
Itys, z. Philomela.
I.ülis, 'IouXís, hoofdstad van het eiland Ceos,
t. Zea, 25 stadiën van de kust, geboorteplaats van
den dichter Simonides.
Iülus, z. Aeneas.
Ixion, 'lSíwv, zoon van Phlegyas of van
Ares, koning der Lapithen of Phlegyers, vader
van Pirithous. Toen Deïoneus, de vader zijner
vrouw Dia, de bruidsgeschenken van hem vorderde,
noodigde Ixion zijn schoonvader tot zich en wierp
hem in een met gloeijende kolen gevulden kuil. Als
niemand hem van dien moord reinigen wilde, zuiverde Zeus hem van de bloedschuld en noodigde hem
zelfs aan de tafel der goden. Doch de ondank -

bare kon het geluk dat hem door de genade der
goden ten deel viel niet verdragen, hij ontbrandde
in een snoode liefde voor Hera. Voor zijn euvelmoed werd Ixion in de onderwereld gestraft, aan
handen en voeten op een rad gebonden, werd hij
rusteloos rondgedraaid (PYND. PYTH . 2, 21 en v.
OVID. MET. 4, 461.). Virgilius (AEN. 6, 601 .) doet
Ixion een andere straf in de onderwereld onder
Bij Homerus bevindt hij zich nog niet-gan.
onder de gestrafte boosdoeners in de onderwereld.
Zeus gaf hem in de plaats van Hera eene wolk
(Nephele) te omhelzen, waaruit de Centauren zouden geboren zijn.
lynx, lu . Dit woord beteekent een vogel,
een soort van specht, die door zijne buitengewone
onrust en gejaagdheid een zinnebeeld werd van
hartstogtlijke liefde, en aan wien men de tooverkracht toekende van liefde te verwekken. In de
mythologie maakte men Iynx tot een dochter van
Pitho, van Echo, van Pan, en verdichtte dat zij
door toovermiddelen Zeus aan zich, of aan Io had
trachten te verbinden en tot straf daarvoor door
Hera in den gelijknamigen vogel veranderd was.
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Iason zou het eerst van Aphrodite geleerd hebben
om den vogel Iynx op een rad met vier spaken
te spannen en onder tooverspreuken rond te draaijen, om zoo bij Medea liefde te verwekken (FIND.
PYTH . 4, 213 en v.). Dit was de gewone wijze
om den vogel als een liefdewekkend toovermiddel
te gebruiken. Wegens dit gebruik heeft het woord
ook de algemeene beteekenis van betooverende

J
Jaar, verdeeling van het jaar bij de Grieken
en Romeinen. Bij beiden vinden wij oorspronklijk
maanmaanden. Bij de Grieken heette de eerste
dag van de maand, die, waarop des avonds de
nieuwe maan opging, vovurvfa, en was aan Apollo
geheiligd; volle maan viel dus in het midden der
maand. De maand bestond derhalve uit 29 dagen
en ongeveer 13 uren, en daarom had men bij
afwisseling maanden van 30 (7rXi psis) en van 29
(xoíAoc) dagen. Om nu het maanjaar met het
zonnejaar in overeenstemming te brengen, schoof
men er sedert Solon om de 3 jaren een schrik
dagen-kelmand(tvµßoXi;)20f3
tusschen, zoodat het gewone jaar 354, het schrik
dagen bevatte. • Doch ook het-keljar38of4
schrikkeljaar (typt ri pcs) was 7 t dag te lang, en
daarom moest, om dit te verhelpen, nu en dan
de schrikkelmaand uitgelaten worden. Het attisehe jaar begon met den zomerzonnestilstand,
waardoor deze volgorde der maanden ontstond:
1) Exato;4*«w' v, de laatste helft van Julij en de
eerste van Aug. 2) Mvrayerr v, Aug.—Sept.
3) Borj^poµtwv, Sept.—Oct. 4) [LomeYcty, Oct.---

Nov. 5) NIacµaxz ipcwv, Nov. Dec. 6) Iloßst^súhv,
Dec.—Jan. 7) I'aµ•lXuiuv, Jan.--Febr. 8) 'AvlEaTriptcúv, Febr.—Maart. 9) 'EXacPrjßoAtwv, Maart--April. 10) Mouvuxcwv, April—Mei. 11) ©app —

Xccúv, Mei -Junij. 12) Ixcppocpoptwv, Junij—Julij.
De schrikkelmaand • was een tweede Poseideon,
(he. in het midden van het jaar werd tusschen-

geschoven. Elke maand werd weder verdeeld in
3 decaden : iaraµ&vou of dpXoµ gvou, & cl 6 xu of
µEaoúvTos, en JívovroQ, sta►uoµhvou, X yov ,.os of
i7ttovTos. -- Bij de R o m e i n e n zegt men dat
Romulus het jaar in 10 maanden verdeelde en de
eerste naar zijn godlijken vader Mars Jlartius
noemde, de tweede Aprilis naar het opengaan
(aperire) van de knoppen der planten, de derde
Majus naar Maja, de moeder van Mercurius, de
vierde Junius naar Juno en de overigen naar hun
rang Quinctilis, Sextilzs, September, October, No‚'ember, December. Later kreeg Quinctilis van
Julius Caesar den naam Julius, Sextilis van Augustus dien van Augustus. Het begin der maand
werd naar de nieuwe maan gerekend; van een
daarvoor gebouwd huis op den capitolijnschen
heuvel (Curia Calabra) moest een beambte, later
de Pontfex Maximus, de nieuwe maan aankondigen (calare vandaar calen_.dae). Het midden der
maand werd Idus geroemd (van het etruscische
iduare, deelen = div-idere) en wees het begin van
volle maan aan; naar de oorspronklijk verschil
,

lengte der maanden was dit in sommige-lend
maanden (Maart, Mei, Julij en October) de 15.,
in de overige de 13 . dag. Daarenboven noemde
men nog den 9. dag voor de klus, deze 'en de dag

bekoorlijkheid verkregen, en in 't bijzonder heet
aldus het met purperen wollen draden omwonden
tooverwiel met drie of vier spaken ; z. THEOCR .
ID. 2.
Iyrcae, ' I►tp xccc, een slechts bij Herodotus
(4, '22, 12 3.) v ermeld volk in Scythia Asiatica.
Waarschijnlijk moet er Túnxx« voor gelezen vor-

den.

.

der Idus medegerekend, Nonae (van novem). De
overige dagen werden van deze drie vaste dagen
teruggeteld en wel op deze wijze : ante diem Calendas voor die ante K. enz. — Numa Pompilius
voegde er nog .Januarius (naar den god Janus)
en Februarius bij, welke laatste genoemd is naar
het groote zoenoffer (Februalia) dat aan het einde
van elk jaar (want in 't eerst was deze maand de
laatste) verrigt werd. Om dit nu met het zonnejaar in overeenstemming te brengen, liet hij om
de twee jaren een maand, mensas intercalarius (-is)
of Mercedonius (Mercid.) tusschen den 23. en 24.
Januarij invoegen. Toen echter na verloop van
tijd ten gevolge van onachtzaanmheid groote wanorde in dc tijdsverdeeling was ingeslopen en al
de maanden van hare oorspronklijke plaats in het
jaar verschoven waren, liet Julius Caesar als Pontifex Maximus door den alexandrijnschen wiskundige S o s i g e n e s (46 v. C.) een verbeterden
calender vervaardigen, die drie schrikkelmaanden
bevatte om het jaar weer in orde te brengen.
Overigens werd het jaar nu gesteld op 365 dagen
en 6 uren, welke in 4 jaren een dag uitmaakten,
welke dag in het schrikkeljaar in de maand Februarij, die dan 29 dagen had, werd ingevoegd.
Dezen in te schuiven dag plaatste men tusschen
ante dient VII en VI Cal. Mart. en noemde dien
a. d. bisextum Cal. Mart. en daarnaar het schrik
Bisextilis. — De weken waren bij de oude-keljar
Romeinen verdeeld volgens markt- of geregtsdagen in nundinae (van novem dies), waarop zij van
het land naar de stad kwamen: onder de keizers
werd de week van 7 dagen ingevoerd (hebdomades).
De geheele verdeeling van het jaar en aanwijzing
der verschillende dagen heette Calendarium, daaronder verstond men echter ook een schuldboek,
dewijl de interest op de Calendac moest betaald
worden.
Jacúlum, z. tela.
Jana, z. Janus.
Janicúlum, z. Roma.
Janitor, de portier bij het huis van aan
Romeinen, in den regel een slaaf. Hij-zienljk
droeg een staf in de hand, waarmede hij des
noods indringers terugdreef, z. domus, 2. kol. m.
Janina, de hoofdingang van het huis, bestaande
uit drempel (limen), bovendek (limen superum) en
zijposten (postes), waaraan de bekleeding bevestigd was (antepagmenta). Over de vleugeldeuren
(fores en janua in engeren zin) z. dom u s, 2. kol. b.
Januarvus, z. j a a r, r o m e i n s e h.
Jánus, 1) een der voornaamste romeinsche
godheden, met welks wezen geen der grieksche
overeenkomst had. Hij was inzonderheid de god
der in- en doorgangen (jani heetten de doorgangen in den stadsmuur), der deuren en poorten,

Jentaculurn--Juseplius.
onder wiens bescherming liet in- en uitgaan van
ieder in huis en in de stad stond. Daarom droeg
hij een sleutel in de hand, waarmede hij de deuren
sloot en opende (Claviger, Clusius, Patulcius), en
een staf of roede, even als de bij de deuren wacht
houdende slaven. Zijne beeldtenissen, die bij
deuren en doorgangen geplaatst waren, hadden
twee aangezigten, die naar tegenovergestelde zijden
keken, het eene naar binnen, het andere naar
buiten (Geminus, Bifrons, Biceps). Hij is echter
niet alleen in plaatslijk opzigt de god van den
ingang, maar ook ten opzigte van den tijd en van
elke onderneming, hij is de god van den aanvang
en het begin in den ruimsten zin. Door zijne
magt krijgt elke zaak, elk werk bij liet begin den
gewijden zegen en daardoor gelukkigen voortgang
en uitslag; want op een gelukkig begin steunt een
gelukkige afloop. Janus is derhalve een god van
hooge beteekenis, die op alles een magtigen invloed
uitoefent, die door het verleenen van een goed
begin hoop en zegen schenkt, die tot Jupiter, den
bestuurder aller lotgevallen, in betrekking staat,
als de eerste tot den hoogste. Als de god van
het begin in betrekking tot den tijd werd hij
eiken morgen door de priesters onder den naam
Pater matutinus aangeroepen, want hij opende des
morgens als de deurwachter des hemels de poorten van den Olympus en sloot ze des avonds;
hem was de eerste maand des jaars (Januarius)
gewijd, en de eerste dag des jaars (Calendae Januariae) was zijn hoofdfeest. Men bragt hem dan
een offer, bestaande uit een meelkoek (.annual),
men vermeed alle onheilspellende woorden, men
wenschte elkander in vriendlijke uitdrukkingen geluk en begiftigde elkaar met lekkernijen en zoetig
als zinspelenden wensch, dat het jaar zoet-hedn,
mogt voorbijgaan. Ook iedere eerste dag der
maand was aan Janus heilig, hij ontving dan een
offer van wijn, wierook en vruchten. De sage
dat Janus het eerst, vóór Saturnus en Jupiter, in
Italië geregeerd en voor alle goden hunne tempels
gesticht zou hebben, berust insgelijks op de beteekenis van een god van eiken tijclsaanvang. Bij
iedere belangrijke onderneming riep men hem aan,
de consul bad bij het aanvaardeii van zijti ambt om
zijnen zegen, de landman offerde hem bij het
begin van het zaaijen en het oogsten (Consivius);
bij elk gebed riep men hem het eerst aan, en bij
groote godenfeesten offerde men hein liet eerst.
Een buitengewoon plegtige vereering werd den
god bewezen. bij het aangaan van een oorlog,
wanneer het leger door de ontsloten poorten te
velde trok, en misschien ook bij het sluiten van
den vrede. Numa had aan het laagste gedeelte
van het bij 't forum gelegen Argiletum eenen
janus, een overdekten doorgang of passage, ter
aanwijzing van oorlog of vrede laten bouwen:
geopend beteekende hij dat de staat in oorlog
was, gesloten dat er vrede was met alle volken
in den omtrek (Liv. 1, 19.). Deze janus was aan
den god Janus gewijd, wiens beeld daar stond; in
lateren tijd werd hij gewoonlijk tempel genoemd
en heette Janus Geminus, J. B frons, J. Quirinus
(non. OD. 4, 15, 8.), Portae belli bij Virgilius
(AEN . 7, 607.). Wanneer tot een oorlog besloten
was, begaf de consul zich naar dezen tempel van
Janus en opende diens dubbele .deuren, terwijl
hij de weerbare jongelingschap uitnoodigde, met
hem door de poort te warscheren (v IRG. t. a. p.
601 en v.). Eene dergelijke plegtigheid moet
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plaats gehad hebben, na het sluiten van den
vrede, wanneer de Januspoort gesloten werd. -Over Janus, z. OVID. FAST. 1, 63 en v. Dit was
de beteekenis van Janus bij de Romeinen. Onbeslist blijft het evenwel, iets wat men vooral met
betrekking tot de etymologie van het woord
(Janus = Zdv = Ztub) en tot een etruscischen
god der auspiciën, die met Janus in verband zou
staan, beweerd heeft, of deze god bij de Romeinen ooit de beteekenis van een god des hemels
of der zon (wien men eene Jana als godin der
maan ter zijde stelt) gehad heeft. - 2) Een overdekte doorgang, portaal, passage, bestaande uit
een steenen gewelf op zuilen en met andere ver
poorten en gevels, vandaar qua--sierng,mt4
drifrons; zij dienden deels als praalgebouwen, als
verzamelplaatsen van wisselaars kooplieden en a.,
dus een soort van beurzen. Horatius (SAT . 2, 3,
18.) maakt met name gewag van een j. summus
et imus bij den Arcus Fabianus in de nabijheid
van den tempel van Castor; buitendien vond men
er later in alle wijken van de stad, inzonderheid
ook in de gaanderijen en kramen die rondom
het forum stonden. Bij Livius (41, 32.) lezen
wij van 3 Jani, die de censor Fulv. Flaccus in
't jaar 175 V. C. te Sinuessa liet oprigten. Het
behoeft geen betoog, dat de zucht tot pracht en
weelde zich ook in deze gebouwen meer en neer
openbaarde, men koos daarvoor parisch en ander
kostbaar marmer en versierde ze met de fraaiste
en rijkste standbeelden.
Jentaaulum, het ontbijt, de eerste in den
morgenstond gebruikte spijs, namelijk brood met
gedroogde druiven, olijven, kaas, melk, eijeren, mee
(mulsui n). Het tweede ontbijt heette prandiuia
(z. a.).
Jericho, Iliericus, `Isptxt, t. Richa, versterkte
stad van Palaestina, 150 stadiën ten N. 0. van
Jerusalem, ten W. van den Jordaan in een heer
oord, vooral beroemd in de oudheid om zijn-lijk
handel in balsem. Hier bevond zich een profetenschool.
Jerusalem, z. Hierosolyma.
Joppe, Joppa, 'Ió7titri, in het 0. V. Jap h o,
oude havenstad van Palaestina aan den zuidhoek
;

van de bloemrijke vlakte van Saron. Toen later
zeeroovers haar in bezit hadden genomen, liet
keizer Vespasiauus haar slechten en eene vesting
in hare plaats oprigten. Hier verplaatsten de
Grieken de mythe van Andromeda, en de Joden
de geschiedenis van den propheet Jonas. Tegen
-wordig
heet de stad Jaffa.

Jordánes, 'Iopadvrj s, in het 0. V. J a r d n
nog tegenw. Jordaan, hoofdrivier van Palaestina,
ontspringt op den Hermon of Antilibanon uit ver -

scheiden bronnen, stroomt door het land van het
N. naar het Z. in eene lengte van 35 uren, vormt
de meeren M e r o m (t. el Hoeleli) of Samachonitis, en G e n e z a r e t h of Tiberias, t. Bahr el Tabariah, en ontlast zich eindelijk in de z o u t z e e

of d o o d e zee ook Asphaltites, t. Bahr Lut.
Joséphus, 'lwar^cpoy, later Flavius Josephus
geheeten, zoon van Matthaeus, stamde af uit een
priestergeslacht en werd geboren te Jerusalem in
37 n. C. Hij ontving een geleerde opvoeding en
vertrok in 't jaar 63 naar Rome, waar hij zich
de toegenegenheid wist te verwerven van Poppaea, de vrouw van Nero. Na zijne terugkomst
in zijn vaderland deed hij te vergeefs zijn best oni
een opstand der Joden tegen de Romeinen tegen
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te houden. Eindelijk sloot hij zich zelf bij den
opstand aan, werd bevelhebber over Galilaea,
geraakte bij de Romeinen gevangen, doch weder op vrije voeten door zijne voorspelling van
de toekomstige grootheid van Vespasianus. Hij
nam den keizerlijken familienaam Flavius aan,
woonde de belegering van Jerusalem onder Titus
bij en bragt zijne overige levensdagen te Rome
door, die hij aan wetenschaplijken arbeid wijdde,
waarvan wij de vruchten nog bezitten in zijne
meest geschiedkundige schriften. Deze zijn 1)
eene geschiedenis van den eersten oorlog der
Romeinen met de Joden in 7 boeken (tspl Tou
'Iou nïxov TcoX4ou of 'lauóaïx karop(a aspi rx'Xo)asw;)
oorspronklijk in het syro-chaldaeïsch geschreven,
later echter in 't grieksch vertaald. 2) 'louaczbd
dpyatoAoyfa, levert in 20 boeken eene geschiedenis des joodschen volks van de schepping der
wereld tot aan het 12. jaar van Nero's regering.
3) Eene levensbeschrijving van hem zelven, die
aanvullingen bevatten van zijne joodsche geschiedenis. 4) rrpi ip c u6ri roc 'lou8cdwv zarrá 'A^riwvos,
een twistschrift tegen Apion. 5) siS Mc xapaiovs koyoc
-zspí WVrOX(JlTO(10S Aoyc6N oD, een geschrift, welks
echtheid betwijfeld wordt. Van de beide eerste
werken bestaat eene latijnsche vertaling, waarvan
men R u f i n u s voor den maker houdt.
Joviánus^, F 1 a v i u s Claudius, werd na
het sneuvelen van Julianus Apostata in 363 n . C.
door de troepen in het Oosten tot keizer uitgeroepen, doch stierf reeds op den terugtogt naar Constantinopel, na eene regering van 8 maanden.
Juba, 'Inpas, I. koning van Numidië, misschien
een kleinzoon van Hiempsal, dien Jugurtha om
't leven bragt, zoon van Hiempsal II. Nadat zijn
vader bij het uitbreken van den burgeroorlog tusschen Marius en Sulla zich aan de zijde van den
laatste geschaard had, doch door den eerste ver
hersteld werd, voelde-drevn,latoPmpjus
de zoon zich gedrongen de partij van Pompejus
te kiezen, waardoor hij zich de vijandschap van
Caesar op den hals haalde, die zich openbaarde

toen Juba (63) op bevel zijns vaders, die door de
servilische akkerwet met het verlies van landerijen
bedreigd werd, ter afwending daarvan naar Rome
ging. Pompejus ondersteunde hem met zijn mag
invloed, en verbond hem daardoor nog-tigen
naauwer aan zijne partij. Toen de oorlog tusschen Caesar en Pompejus uitbrak, werd Juba,
die van Caesar geen verschooning te wachten had,
eerst in een hevigen oorlog gewikkeld met diens
veldheer L. Scrib. Curio (50 v. C.), daar deze het
voorstel gedaan had, om hem zijn rijk te ontnemen. Door list lokte hij Curio (49) in eene
vlakte, omsingelde hem hier en vernielde hem met
zijn gansche leger. Wegens deze en andere daden, waarbij Juba zich evenwel dikwijls wreed en
trouweloos gedroeg, verkreeg hij van Pompejus
den koningstitel. Toen nu later Caesar zelf in
Africa verscheen, maakte Juba, hovaardig op zijne
verdiensten, aanspraak op het opperbevel over de
Pompejanen, en zou dat ook van den anders zoo
trotschen, doch onbekwamen Scipio verkregen
hebben, had Cato zich er niet tegen verzet. Scipio werd dus opperbevelhebber. In den beginne
trok Juba, daardoor beleedigd, zich terug; doch
toen Caesar in Ruspina ingesloten was, kwam
Juba ook aanrukken, maar werd tot den terugtogt
genoodzaakt (AUCT. B. AFR . 25, 57.). Gelijktijdig
braken ook iri zijn eigen rijk onlusten uit, niet

buiten toedoen van Caesar, bij wien zich zelfs
voorname Numidiërs aansloten (B. AFR. 77.). Doch
de dringende beden der pompejaansche bevelhebbers gepaard met beloften van vergrooting van
gebied, bewogen hem zich weder bij het romein
leger te voegen, waarbij hij Scipio zeer trots-sche
behandelde (B . AFR . 57.). Na den ongelukkigen
slag bij Thapsus was Juha gedwongen eerst de
vlugt te nemen, hij week naar Zama, waar de
inwoners de poorten voor hem gesloten hielden
en hem zelfs de uitlevering zijner familie en zijner
schatten weigerden. Hierdoor en door de neder laag van zijn laatste leger onder Sabura, was hij
genoodzaakt naar een zijner landgoederen de wijk
te nemen. Hier aan uitkomst en redding wanhopende bragt hij zich zelf om 't leven. Zijn
land werd een romeinsche provincie en ontving in
den geschiedschrijver Salustíus den eersten stadhouder. -- Zijn zoon Juba II. werd in Zama door
Caesar gevangen genomen en naar Rome gezonden, waar hem eene romeinsche opvoeding ten
deel viel. Octavianus gaf hem tot vrouw eene
dochter van Antonius en Cleopatra, en schonk hem
vervolgens een gedeelte van zijn vaderlijk rijk
terug. Door zijne aardrijks- en geschiedkundige
werken maakte hij veel opgang en verwierf zich
een grooten roem van geleerdheid.
Judaea, 'Iou^aía, heette ten tijde der romein
heerschappij het zuidelijkste en belangrijkste-sche
gedeelte van Palaestina aan deze zijde van den
Jordaan; het grensde ten N. aan Samaria, ten O.
aan den Jordaan, ten Z. (van Raphia aan zee af
tot Cades Barnea in het binnenland) aan petraeisch Arabië en ten W. aan zee, langs welke de
Philistijnen woonden. Het bevatte alzoo het land
van de stammen Juda en Simeon, benevens een
gedeelte van Dan en Benjamin.
Judea 1) beteekent een overheidspersoon en
wel niet alleen in de oudste tijden der romeinsche
republiek (toen zelfs de consuls judices heetten)
maar in den tijd der keizers, toen men ze in judices civiles en militares onderscheidde. Andere

onderscheidingen van dit latere tijdvak waren nog
in judices majores, medii en minores en in jud.
ordinarii en sacri. -- 2) Belangrijker is de beteekenis van een privaat persoon aan wien het
onderzoek en de uitspraak van een civiel- en
crimineel proces was opgedragen. In engeren
zin is judex een regter in criminele of in civiele
zaken. A. Judex in criminele zaken. Voor
de invoering der quaestiones perpetuae waren er
nog geene eigenlijke judices. Doch toen deze
quaestione.s werden ingesteld, maakte de praetor
urbanus elk jaar een lijst van de voor de quaestiones verkiesbare regters, en dit register heette
album judicum. Tot op de Gracchen waren de
judices slechts uit de senatoren gekozen, doch van
toen af begon een langdurige strijd der standen
om de regterlijke waardigheid. C. Sempronius
Gracchus ontnam die waardigheid aan de senatoren en gaf haar aan hen die 400000 sestertiën

bezaten (tot op dien tijd de census der ridders),
weshalve alle personen met dezen census judices
en gevolglijk equites genoemd werden, z. e q u it e s. De lex Se r v i l i a van Q. Servilius Caepio
in 146 v. C., gaf aan de senatoren hun oud regt
terug, was echter waarschijnlijk niet langer dan
6 jaren van kracht, toen de regters weder uit den

ridderstand moesten genomen worden. De lex
Livia van M. Livius Drusus 91 v. C. voerde
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veranderingen in, doch werd in hetzelfde jaar al
weer afgeschaft. Ook de lex Plaut i a van M.
Plautius Silvanus, 89 v. C., die de keuze der regters aan het volk opdroeg, gold slechts korten
tijd, en de ridders kregen weder de bevoegdheid,
totdat Sulla in zijne l e x j u d i c i a r i a, 81 v. C., de
senatoren tot de regterlijke waardigheid riep.
Hunne omkoopbaarheid riep de l ex Aurelia van
L. Aurelius Cotta in 71 v. C. in 't leven, volgens
welke drie tientallen van regters uit de senatoren,
ridders en de tribuni aerarii zouden genomen worden. C. Julius Caesar sloot de laatsten weer uit,
46 v. C., en C. Antonius voerde 4 jaren later in
hunne plaats eene decurie in, bestaande uit een
soldaten, wat Augustus weer afschafte.-turio'sen
Deze bragt het getal regters op 4000 in 4 decuriën, waarvan de laagste ducenarii heetten en
slechts een geringen census hadden (namelijk 200
sestertiën), en droeg hun ook de civiele zaken op.
Caligula voegde er nog een vijfde decurie bij.
Onder de keizers moest ieder regter ten minste 25 jaren oud zijn, vroeger 30, en hun ambt
duurde steeds een jaar. Het gezamenlijk getal
regters was op verschillende tijden verschillend.
De lex Plautia bepaalde 525 regters voor alle
quaestiones, terwijl de lex Servilia alleen voor
zaken van knevelarij (de repetundis) 450 had
vastgesteld. Ook Pompejus bepaalde voor al de
quaestiones 360 ridders. Uit het algemeene album
werden de regters voor elke quaestio door liet
lot aangewezen, en uit dit getal werden in elk
afzonderlijk proces de regters bij keuze ; judices
editicii, CIC. PLANC. 15--17.), wat zelden gebeurde, of
bij loting (sortitio of subsortitio, zoo partijen er eenigen
gewraakt hadden) aangewezen. Omkoopbare regters
werden van oudsher met lijfstraffen bedreigd, later
ligter gestraft, z. le x S e m p r o n Ia, Livia, Cornelia. -- B. Judex in civiele zaken. Reeds
in den oudsten tijd plagten de overheden het onderzoek en de uitspraak der processen aan bij
personen op te dragen, die evenwel aan-zonder
de van de overheid ontvangen instructie gebonden waren. Deze instelling, judicis datio geheeten,
werd regel en bleef bestaan, zoolang de zoogenaamde ordo judiciorum privatorum duurde. Later
kwam het buitengewoon onderzoek in zwang,
volgens hetwelk de overheid zelf onderzocht en
besliste en dit was sedert de 3. eeuw n. C. het
eenige. -- In den beginne waren de regters zeker
senatoren (POL. 6, 17.), daarna nam men de regters ook uit de andere standen, soms ook uit het
album, wat Augustus als wet voorschreef. De
overheid kon in elk bijzonder geval slechts hem
tot regter maken (constituere, collocare), met wien
beide partijen te vreden waren, en gewoonlijk liet
hij den eischer er een voorstellen (judicem terre).
De benoemde regter had liet regt raadslieden te
nemen (assessores, consiliarii, z. assessor). In
den regel werd de regter beëedigd. Onbekwaam
voor het regterambt waren dooven, stommen, kraak zinnigen, imfarnes enz. Ook waren er eenige reden
van verschooning, b. v. zekere hooge jaren enz.
Judex pedanéus, Bene
uitdrukking in den tijd der keizers, die een gegeven hulp- of onderregter beteekent, aan wien door
de overheid sommige civiele zaken ter onderzoek
opgedragen werden.
Judex quaestiiinis heette de voorzitter
eener quaestio perpetua, die echter geen overheid
was, z. quaesitor en quaestio. Velen geloof-
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den ten onregte dat de judex quaestiomais een ondergeschikt persoon van den voorzittenden praetor
was en in diens afwezigheid zijn plaatsvervanger.
Op alle plaatsen, waar van judices quaestionis sprake
is, verschijnen zij als voorzittende regters, zonder
een praetor boven zich te hebben, maar evenwel
waren zij geene overheden. Daar er meer quaestiones dan praetoren waren, verkregen verscheiden
quaestiones een judex quaest. tot voorzitter, die
bij elk proces afzonderlijk beëedigd werd en ge
jaar van zijn ambt kon aangeklaagd-durenht
worden (cie. CLUENT. 33 en v. 53. Z. ook VERR.
1, 61.).
Judicium domesticum, het huis- en
familiegeregt, waarin de huisvader voorzat. Wanneer de vader grove misdaden van zijne zonen
of dochters straffen wilde, dan riep hij dit geregt
bijeen, waartoe hij niet door de wet, maar door
de gewoonte verpligt was. Zoo verhaalt Valerius
Maximus (5, 8, 2.) van het ter dood brengen van
Sp. Cassius Viscellinus door zijnen vader: a d li i
amicorum consilio-bitoprnqume

(i w. 2, 41.). Bij het bestraffen zijner vrouw moest
de man echter volgens de wet het familiegeregt
oproepen, en hij kon zijne vrouw niet veroordeelen, zoo de familie hare schuld niet erkend had
(CIC. DE REP. 4, 6. TAC. ANN. 13, 32.). Doodde
de man zijne vrouw, zonder dit geregt gehoord te
hebben, dan werd hij als moordenaar gestraft
(PLIN. 14, 13.). Het was in dit opzigt onverschillig of de vrouw in mane mariti was of niet.
Judicium populi. In het romeinsche
volksgeregt zijn drie perioden te onderscheiden,

1) het geregt der comitia curiata, van Romulus tot op Servius Tullius, beperkt tot de gevallen
van provocatie der patriciërs (als zijnde destijds
de eenige burgers) op het volk (populus). Dat
men ook van de beslissing des konings in hooger
beroep kon komen, zegt uitdruklijk Cicero (DE
REP. 2, 31. verg. LIV. 1, 26.). De 2. periode
loopt van Servius Tullius tot aan de wet van L.
Junius Brutus en Sp. Icilius, 492 v. C. en bevat
de regtspraak der c o m i t ja c e n t u r ia t a als zijnde
de eenige volksvergadering. Servius Tullius ver
aan deze comitiën zoowel de hoogste be--lend
slissing in gevallen van provocatie, welke tot dusver bij de curiata behoorde, als de regtspraak
over alle capitale misdaden, inzonderheid over de
perduellio (cie. SEST. 30.). Zoo werd Sp. Cassius
door de centuriën (niet door de curiën) veroordeeld (LIv. 2, 41.). De 3. periode van L. Jun.
Brutus en Sp. Icilius tot aan liet einde der republiek
bevat den tijd dat de regtspraak verdeeld was
tusschen de comitia centuriala en tributa.
I)e wet der evengenoemde volkstribunen bepaalde 1)
dat de beleediger der volkstribunen door de comitin tributa tot elke straf, zelfs tot de doodstraf
kon veroordeeld worden, en legde daardoor den
grond tot de regtspraak der tribus, wier bevoegd
zich steeds meer uitbreidde. Behalve dit-heid
geregt over de beleedigers der tribunen hadden
(t e tribus nog 2) regtspraak met hoofdstraf en
tegen afwezenden, b. v. over Cn. Marcius Coriolanus, 3) buitengewone regtspraak in halszaken ten
gevolge opdragt van den senaat, b. v. over Manlius Capitolinus, 4) zeer talrijke tribusprocessen
over allerlei misdrijven, welke met geldboeten gestraft werden, b. v. zaken van perduellio, die echter niet als eigenlijke perduellio beschouwd en
aangeklaagd werden

(Lw,

2, 52, 54, 61. 3, 31.
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4, 40 en v. en op m. p.), de peculatu, repetundis
(LIV. 29, 16 en v. 43, 7 en v.), verwaarloozing der
sacra, tooverij, incestus, woeker, enz. — Ten
gevolge dezer uitbreiding van regtspraak der
tribus werden de comitia centuriata slechts beperkt tot de zuivere halszaken (LIV. 26, 3.
43, 16. dc. RABIR.), en kwamen eindelijk geheel
in onbruik. Daar echter de volksgeregten te
omslagtig en moeilijk en ook niet altijd onpartijdig waren, werden in plaats van het volk
niet zelden afzonderlijke commissarissen met de
taak van regter belast, hetwelk eindelijk tot het
instellen van vaste commissiën aanleiding gaf, z.
quaestiones perpetuae en judicium publicum. — Wijze van behandeling in het
v o l k s g e r e g t. De aanklager, die in elk geval
een overheid zijn moest, namelijk bij de centuriën
consuls en praetors, bij de tribus tribunen, aedilen,
en quaestors, begon met de d i e i d i c t i o, met de
verklaring dat hij op een bepaalden dag een bepaalden persoon wilde aanklagen. Deze verklaring waarbij ook de an q u i s i t i o behoort, d. i. dat
gedeelte der aanklagt, waarin de straf die kon opgelegd worden, naauwkeurig aangewezen is, werd meermalen bij bepaalde tusschenpoozen herhaald, waarover echter nog veel niet uitgemaakt is (otc. DOM.
17.), en de beschuldigde kon bij deze gelegenheid
het woord vragen en beproeven zich voorloopig te
verdedigen of den aanklager tot het intrekken
zijner aanklagt te bewegen. Tot op den eigenlijken regtsdag moest de beschuldigde op verlangen
van den aanklager borg stellen (z. p r a e s en Vades) of onder zekere omstandigheden zich zelfs
gevangenzetting laten welgevallen (z. c a r c er).
Zoo het proces niet geschorst of geheel gestaakt
werd (door verwijdering van den beschuldigde, z.
e x s i l i u m, door intercessie van een volkstribuun,
door terugtreding van den aanklager, z. terg idan deed de aangeklaagde met Zijne
versati
verwanten en vrienden het treurgewaad aan (z.
l u c t u s) en verscheén op den bepaalden termijn.
Was hij vooraf ontvlugt, dan werd zonder meer
aquae et ignis interdictio over hem uitgesproken;
bestond er voor zijne afwezigheid eene wettige
verontschuldiging, dan werd er een latere termijn
vastgesteld (LIV. 38, 52.). Op den termijn, waar
volk behoorlijk was opgeroepen, begon de-toeh
overheidspersoon zijne aanklagt in te stellen,
rogatio, waarop dan de beschuldigde zich zelf ver
zich door patroni verdedigen liet. Nu-deigof
eerst volgde het regterlijk onderzoek, waarbij getuigen en overgelegde schriftlijke documenten
een hoofdrol speelden (over de pijnbank, z. t o rm e n t a), en na afloop der pleidooijen en het getuigenverhoor werden de stemmen des volks op
gewone wijze opgenomen, eerst mondeling, later
schriftlijk, z. leges t a b e l l a r i a e. De uitslag werd
terstond bekend gemaakt, en in geval van ver
werd het vonnis op den bepaalden tijd-ordeling
voltrokken, z. p o e n a. Over de door het volk
later soms uitgesproken strafvernietiging, z. rest itutio.
Judicium priv$tum. De burgerlijke
regtspraak behoorde tot het imperium der hoogste
overheid, oorspronklijk dus tot dat van den koning, vervolgens van de consuls voornamelijk van
de praetors. De aedilen hadden alleen regtspraak
in policiezaken. In de italische steden hielden de
.Duumviri, Quatuorviri enz. regtszitting, in de provinciën de stadhouders. In den tijd der keizers

o),

werd de keizer de hoogste regter, die den werk..
kring der consuls en praetors nog wel met groote
beperking in stand hielden, doch daarentegen de praefecti praetorio en urbi in hoogste instantie lieten
vonnissen; de stadhouders hadden de middelste,
de stedelijke regters de laagste instantie. Volgens
oude herkomst behandelde de overheid de processen niet van het begin tot het einde, doch had
slechts de instructie van het proces (het zoogenaamde onderzoek in jure), het verdere onderzoek
en de beslissing had de door den magistraat aan
judex (het onderzoek in ju di c i o). Deze-gewzn
scheiding van het proces en de instelling der
judicis datio heette ordo judiciorum privatorum, en
bleef in gebruik tot in de 3. eeuw n. C., waarna
de wijze van behandeling extra ordinem in zwang
kwam, volgens welke de overheid de zaak ten
einde toe behandelde en zelf vonnisde. Tot op
dien tijd werd het vonnis geveld door den aangewezen regter (judex) of door de arbitri en recu peratores. De partijen, de eischer of klager (actor,
petitor) en de gedaagde of beklaagde (reus) voerden oudtijds het proces zelve, totdat de zaakwaar
cognitores (z. a.) en procuratores-nemigdor
werd ingevoerd. Oratores en patroni waren bepaaldelijk die genen, welke de partijen hielpen,
alsook de advocati (z. a.). De wijze van behandeling is naar de verschillende tijden zeer
verschillend, men moet hier onderscheiden : 1) de
eerste periode of het proces volgens de legis actiones (z. a.) met strenge vormen, welke stipt
moesten in acht genomen worden ; 2) de tweede
periode of het formuleproces, zoo genoemd naar
de formula of de instructie welke de overheid aan
den regter voorschreef (z. formula); 3) de derde
periode of die der buitengewone wijze van behandeling, z. boven. — Pia at s en t ij d. De plaats,
waar de praetor zitting hield, heette jus, hetzij
dat het geschiedde pro tribunali op het comitium,
hetzij de plano (van den gelijken grond) en in
transitu. Steeds geschiedde het in 't openbaar en
mondeling. Eigenlijke regtsdagen waren de dies
Jasti (z. a.) ; op de dagen der comitia, der spelen
en der feriae werd er geen regtzitting gehouden.
In de provinciën waren de regtsdagen (c o n v e n t u s,
z. a.) gewoonlijk in den winter. De zittingen begonnen vroeg in den morgen en konden tot aan
zonsondergang voortgezet worden. I) e b ij z o ndere behandeling van het oude proces
naar de legis actio. De aanklager moet zijn
beklaagde voor het geregt brengen, wat hij doet
door middel der persoonlijke in jus vocatio. Weigert deze, dan roept de aanklager getuigen op
(antestatio geheeten, z. a.) en brengt den beklaagde net geweld voor den praetor, zooals de XII
tafelen bepaalden (PORPH. op HOR. SAT. 1, 9, 76.
PLAUT. PERS. 4, 9, 8 en v.). De beklaagde behoefde echter niet te volgen, zoo hij terstond met
den eischer een accoord trof of een vindex stelde,
die in zijne plaats medeging naar den praetor, z.
vindex. Wanneer beide partijen voor den praetor verschenen waren, dan begon de behandeling
in jure (ter onderscheiding van het judicium) met
het verrigten der legis actio, d. i. de partijen en de
praetor spreken streng voorgeschreven, plegtige
woorden uit, welke met zekere zinnebeeldige han
gepaard gingen. Het meest gebruiklijk-deling
was de legis actio Sacramento, z. legis actio. Daarop gaf de overheid oudtijds zelf de beslissing, of hij wees een regter aan, wat later ge-
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woonte werd. De formaliteiten bij de vorderingen
in ren z. bij v i n d i c a t i o. Eindelijk werden de
handelingen in jure met eene litis contestatio besloten (z. a.). Op den bepaalden dag volgden nu
de handelingen in judicio voor den judex, terwijl
eene korte uiteenzetting van de zaak voorafging
(causae conjectio of collectio), waarop dan de partijen hunne pleidooijen lieten volgen (continua oratio, peroratio). Hiermede ging gepaard het bij
bewijsmiddelen, getuigen, documenten-brengva
(instrumenta, tabulae) en andere argumenta. Eindelij k volgde de uitspraak des regters, z. sententja. De laatste handelingen kon men verdagen
(d ffindere), zoowel in geval van ziekte, als wanneer een der partijen een termijn met een vreem
deling moest houden (GELL . 20, 1.). Bijzondere behandeling van het formule proces.
De dagvaarding door de in jus vocatio bleef nog
wel bestaan, doch werd in vele opzigten verzacht,
en daarnevens ontstonden dagvaardingen door
de overheid (prensio en vocatio.). Ook werd deze
wijze van dagvaarden dikwijls door een vadimonium vervangen, d. i. door eene verbindtenis van
op den bepaalden dag voor den regter te zullen
verschijnen, z. v a d i m o n i u m. De eischer begon
voor den praetor met instelling van zijn eisch
(edere actionem) en het verzoeken eener formule
(postulare). Daarop kreeg de gedaagde het woord
en bragt exceptiën in het midden (z. a.) welke
de praetor in de formule opnam, nadat ook de
tegenpartij daarover gehoord was en het een of
ander voorstel gedaan had. Eindelijk gaf de praetor zijne forntula (dat actionem of judiciunn), benoemde den regter (judex, recuperatores, arbitri)
sprak de litis contestatio (z. a.) uit. Soms werd deze
voorgekomen door de bekentenis van den beklaagde enz., zoodat het tot geen judicium kwam. Het
judiciurn zelf begon met de overlegging van de
formule door de partijen aan den regter, waarin
hem voorgeschreven werd, hoe hij onderzoeken en
vonnissen moest; immers het luidde steeds: si paret, d. i. zoo het duidelijk is, absolve, of: si non
parel, condemna. Hierop volgen nu de pleidooijen
der partijen en de aanvoering van bewijsmiddelen
(z. boy.), waarbij ook wel eens de echtheid der
bewijzen bij Bede bevestigd werd (z. jus juranduni).
Na eerie korte recapitulatie (altercatio) volgde
de regterlijke uitspraak, die altijd een bepaalde geldsom inhield (z. litis a e s t i m a t i o), doch
soms eene vermindering onderging door corpensatio (z. a.). Vóór de uitspraak van het vonnis kon er uitstel plaats hebben, z. d i l a t i o.
Over de wijze van behandeling wanneer een der
partijen niet verscheen z. con t u m a c i a. De uit
sententia, was onherroeplijk-sprakdegt,
als res judicata, en zoo de veroordeelde partij daar
aan niet voldeed, dan stelde de overheid, die de zaak
in jure onderzocht had, ambtshalve eene executie
in 't werk, die of het vermogen (z. b o n o r u ni e intb o en m i s s i o) of den persoon van den veroordeelde betrof, z. m a n u s i n j e c t i o. — Bijzondere behandeling na de afschaffing van
den o r do ju d i c. p r i v. In den tijd der keizers,
toen de meeste processen extra ordinem, d. i. door
den overheidspersoon zelf beslist werden, werden
ook nog andere veranderingen ingevoerd. Het
proces ving gewoonlijk aan met de denunciatio
(z. a.), waarop de beklaagde door den regter
schriftlijk werd gedagvaard. Deze moest cautio
jndicio sisti stellen of zich in bewaring laten ne-
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men. Daarop volgen de handeling voor het geregt, cognitiones geheeten, waardoor het proces
-zeer op de lange baan kon worden geschoven,
totdat eindelijk de sententia gegeven werd. --R e g t s m i d d e 1 e n. In de republiek was er geene
opvolging van instantiën, en eene herziening der
^:itspraak was derhalve onmooglijk. Het eenige
hulpmiddel tegen misbruik der regterlijke magt
bestond in de tusschenkomst van een gelijken of
hoogeren overheidspersoon of der tribunen (appel
die met hun veto de zaak tegenhielden.-latio),
Een buitengewoon hulpmiddel was de restitutio in
integruni (z. a.). In den tijd der keizers ontstond
een geregelde reeks van instantiën (z. boy.).
Judicium publicum heet in het republikeinsche tijdvak een volksgeregt, of een door de
vertegenwoordigers des volks gehouden crimineel
geregt (quaestio perpetua). Onder de keizers noem
allengs judicium publicum elk crimineel-demn
geregt, in tegenstelling; van het civiele regt. Eerste
p e r i o d e van de romeinsche criminele regtspraak,
van Romulus tot aan de instelling der quaestiones
perpetuae 149 v. C. Tot op Servius Tullius vonnisden de koningen in criminele zaken, beperkt
door de provocatio op de comitia curiata, daarenboven de duuinviri perduellionis (z. p e r d u e l l i o)
en quaestores parricidii (z. a.). Na de koningen waren criminele regters de consuls (doch
niet in halszaken) en voornamelijk de comitia (z.
judicium p op u li), de senaat slechts in tijden
van gevaar, behalve wanneer de misdaden buiten
Rome gepleegd waren (z. s e n a to s). — Tweed e
periode : de quaestiones p e r p e t u a e. In plaats
van het volksgeregt kwamen allengs vaste geregtshoven in gebruik, die nu in den regel de criminele regtspraak uitoefenden (ordo judiciorum publicorum), het vonnisde nog alleen de perduellione,
waar het leven of dood gold. I)e eerste quaestioperp. werd in 149 v. C. door de lex Calpurnia
repetundarum ingevoerd, waarop verscheiden andere
volgden. Sulla vermeerderde haar aantal nog, en
ten tijde van Cicero waren er acht quaest. perpet.
namelijk: repetundarum, majestatis, peculatus, anibitus (z. a.), sicarii en veneficium,
vis en j a is u 01 (z. die artt.). Ieder geregtshof had
zijnen voorzitter, die of een praetor of judex
quaestionis (z. boy.) was, daarnevens een zeker
aantal regters, wier aantal in de lex over dat
onderwerp bepaald was, en die uit het album
judicum genomen werden (z. judex), b. v. volgens
cde lex Servilia voor de quaestio repet. 450 regters.
Ook het aantal regters dat bij elk afzonderlijk
proces werkzaam was hing van de wet af; zoo
waren er in het proces tegen Piso 75, tegen
Scaurus en Gabinius 70 regters enz. B ij z o n d er e
behandeling van het proces der quaest.
p e r p e t. Ilet begon met de postulatio, d. i. een
verzoek van den aanklager aan den voorzitter van
het geregtshof, om een bepaalden persoon te mogen
aanklagen. Indien verscheiden personen een aan
doen wilden, dan werd er eene divinatio-klagt
(z. a.) gehouden. Dan volgde de nominis delatio
d. i. de eigenlijke aanklagt, die evenwel van lieverlee met de postulatio ineensmolt. Met de
nominis delatio was de interrogatio verbonden, d.
i. het stellen van vragen door den aanklager aan
den beschuldigde, waarop de inscriptio et subscriptio
volgde, d. i. het opmaken van het procesverbaal
der mondeling gedane aanklagt en het onderteekenen daarvan door den aanklager, eindelijk de
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nominis receptio door den praetor, door den naam onderzoek konden instellen, zonder eene aanklagt
van den reus op het register der rei te plaatsen
en tevens den termijn te bepalen (den 10., 30.,
ook wel den 100. dag), waarop het eigenlijke
judicium zou gehouden worden. Dit (cognitio geheeten) begon met het oproepen der partijen door
den praetor (citatio), waarna de regters gekozen
(judicium constitutum door sortitio en editio, z.
ju d e x,) opgeschreven (libelli noniinum, tabulae) en
beëedigd werden. De aanklager droeg nu zijne
aanklagt in een aaneengeschakelde rede voor
(oratio perpetua), ook de subscriptores voerden het
woord (z. a.), waarop de reus of zijne patroni
antwoordden. De oorspronklijk onbeperkte tijd,
die voor het spreken toegestaan was, werd ten
gevolge van het misbruik dat daarvan gemaakt
werd (diem eximere dicendo) het eerst door Pompejus beperkt, en een tempus leyiti^num of jus
werd vastgesteld. Na het eindi--tumedbi
gen der wederzijdsche redevoeringen riep de
praeco : dixerunt, en nu volgde de altercatio, waarbij
de partijen door het doen van korte vragen en
antwoorden als bij resumtie enkele hoofdpunten
zochten in het licht te stellen. Nu eerst kwam
het bijbrengen van bewijzen te pas (probatio),
waarbij verklaringen van getuigen, documenten en
.aanwijzingen van gewigt waren. Eindelijk volgde
de uitspraak (sententia) van het geregtshof, bij meer
stemmen opgemaakt. Dikwijls werd-derhivan
nog een tweede actin of termijn toegestaan, (z.
comperendinatio of dilatio). Het vonnis was
onveranderlijk, en hooger beroep was daarvan niet
mooglijk. De straf (ballingschap of boete) werd
terstond voltrokken, en slechts het volk kon restitutio uitspreken. Benevens deze quaestiones had
men ook nog de regtspraak van den senaat en de
ondergeschikte der Triumviri capitales (z. a.). Iii
de italische steden hadden de hoogste overheden
en de decurio's de regtspraak, in de provinciën de
magistraten der plaats en de stadhouders. —
1)erde periode: de tijd der cognitio extrao r d i n a r i a. In den tijd der keizers werden de
quaest. perp. ten gevolge van de hoogste regterlijke magt des keizers, en de regtspraak die aan
den senaat en den praefectus urbi was toegekend,
steeds meer beperkt en eindelijk geheel opgeheven,
wat waarschijnlijk reeds in de 2. eeuw ii. C. gebeurde. Het vroegere onderscheid tusschen den
praetor en de regters viel nu weg, en hij die het
proces instrueerde was tevens regter, hetgeen men
echter nog steeds de behandeling extra ordinern
noemde, hoewel het de gewone geworden was.
De afzonderlijke voorloopige handelingen werden
zeer bekort, de oude postulatio verdween, en met
nominis delatio werd het begin gemaakt, waaraan
zich onmiddellijk de inscriptio en subscriptio, benevens de noniinis receptio aansloot. Tot aan
de behandeling der hoofdzaak werd de beschuldigde in hechtenis gehouden of stelde zekerheid door
vadimoniunn. Bij het behandelen der hoofdzaak
volgden na de citatio de pleidooijen en de bewijsmiddelen. Van het vonnis kon men in vele gevallen in hooger beroep komen, namelijk op den
keizer of op de door hem daartoe aangewezen
regters. Gratie (indulgentia) en restitutie kon slechts
door den keizer geschonken worden. — Onder
de keizers ontwikkelde zich ook naast de tot dus
behandeling door-verhscndgtplie
inquisitio, waarbij de hoogere ambtenaren en stad
tegen sommige misdrijven ex officio een-houders
;

af te wachten, b. v. tegen diefstal, roof, sacrilegium enz.
Judicium de moribus besliste over de
vraag, of een echtscheiding een gevolg was van
de schuld des mans of der vrouw, en hoe het dien
ten gevolge met de dos (z. a.) gaan moest. Was
scheiding een gevolg van echtbreuk der vrouw, dan
schijnt de man de geheele dos behouden te hebben,
totdat de lex Papia Poppaea hierin eenige verzachting bragt. Over de andere gevallen z. dos.
Jugatio (ook pedatio), het aanbinden der
wijnstokken aan dwarsbalken of juga, z. via u m.
Jugerum, een romeinsche vlaktemaat, overeenkomstig het grieksche &ddapov, doch iets grooter, 240 v. lang, 120 v. breed, 28800 0 v. ongeveer gelijk aan onzen bunder. Volgens sommigen kwam de naam van juguna dewijl het met een
span ossen op een dag kon omgeploegd worden.
Volgens de unciale verdeeling van het as was het
verdeeld in 288 scrupula. Twee jugera maakten
een /ieredium uit, 100 heredia een centuria, 4 centuriae eenen saltus. Oorspronklijk namelijk vielen
aan elk burger in vollen eigendom twee jugera
ten deel.
Jugum, 1) het uit hout gemaakte juk dat
op den nek van trekdieren rustte, en aan den
wagendissel bevestigd was. Dikwijls was het een
eenvoudige beugel, meermalen echter was het met
twee bogten voorzien voor de golving van den
nek, z. v e h i c u l a. — 2) In 't algemeen een dwarshout b. v. aan de weegschaal, bij het opbinden
der wijnstokken, bij den weefstoel enz. — 3) Het
juguni ignonainiosum in het krijgswezen beschrijft
Livius 3, 28.

Jugurtha, 'IoyopDas, zoon van Mastanabal
en kleinzoon van Masinissa, werd van het hof
verwijderd gehouden en eerst na den dood zijns
vaders door zijn oom, den koning Micipsa, met
diens eigen zonen opgevoed. Reeds vroeg ontwikkelde zich in hem een onbeperkte heerschzucht
die des te gevaarlijker werd wegens zijne uitstekende talenten. En daar hij zich nu ook de
liefde des volks wist te verwerven, zond zijn oom
hem met een bende numidische hulptroepen naar
Numantia, om hem te verwijderen. Hier verwierf
hij zich de gunst der Romeinen. Na zijne terugkomst van daar werd hij door Micipsa als zoon
aangenomen, en tot mede - erfgenaam benoemd met
diens zonen Hiempsal en Adherbal. Na den dood
van Micipsa liet hij den eerste vermoorden 116
v. C. Den andere overwon hij (SAL. JUG. 28.) en
dwong hem naar Rome te vlugten, om daar hulp
te zoeken. Intusschen begon Jugurtha zijne booze
streken en kuiperijen; toen de romeinsche senaat
een gezantschap naar Africa zond, om een nieuwe
verdeeling van Numidië tot stand te brengen, wist
hij zich het beste deel te verschaffen. Het deel dat
voor aanvallen bloot lag, kreeg Adherbal (SAL.
JUG . 15, 16.). Weldra werd hij clan ook door
Jugurtha aangevallen, geslagen, te Cirta gevangen genomen en omgebragt (SAL. t. a. p. 20-26.),
nadat een romeinsch gezantschap onverrigter zake
terug was gekeerd. Doch toen het berigt van
Adherbals dood te Rome kwam en tevens bekend
werd, dat het eerste gezantschap zich had laten
omkoopen, bewerkte de tribuun Memmius eene
oorlogsverklaring tegen Jugurtha, 111 v. C. Op
den slap gevoerden oorlog volgde spoedig een
vrede, die voor Jugurtha die geen geld ontzag,
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niet nadeelig was (SAL. 27 en v.). Op voorstel
van Memmins werd hij nu wel naar Rome ontboden, doch hier haalde hij den tribuun Baebius door
omkooping in zijn belang over en dreef zijn zaak
door, waarop hij zijn neef Massiva, die aanspraken
op den troon had willen doen gelden, liet ombrengen. Evenwel moest hij kort daarna uit Ronne
vlugten (zijn bekende verklaring, SAL. JUG. 35.)
en door den senaat werd de oorlog tegen hem besloten. De consul Albinus en diens broeder konden niets tegen hem uitrigten, en de laatste werd
zelfs tot een schandelijk verdrag genoodzaakt (SAL.
JUG. 36 en v.). Dit verdroeg de beleedigde eer
der Romeinen niet en Q. Caecilius Metellus ver
opperbevel. Nadat deze de-kreg(109v.C)ht
verslapte krijgstucht hersteld had, begon hij de
vijandlijkheden door den numidischen koning met
diens eigen wapens, list en omkooping, te bestrijden. Toen vervolgens Jugurtha een met beleid
ondernomen aanval op hem deed, won Metellus
met behulp van bekwame onderbevelhebbers, van
Marius dien Jugurtha reeds voor Numantia had
leeren kennen en van Rutilius, na een heet gevecht
den bloedigen slag aan de rivier Muthul (SAL. JUG.
48 en v.). Terwijl Jugurtha spoedig een nieuw
leger op de been bragt, begon Metellus Numidië
te plunderen en de onderdanen tot den afval over
te halen. Nadat een aanval van Jugurtha op het
tot de Romeinen afgevallen Sicca in de nabijheid
der rivier Bagradas door Marius verijdeld was,
vormde hij het plan om de door Metellus belegerde stad Zama te ontzetten (SAL. JUG. 55 en
v.). Dit gelukte hem ; nu trok Metellus l 08
in de winterkwartieren en zocht door omkooping
de aanhangers van Jugurtha te winnen, doch werd
tot grootere werkzaamheid aangespoord, toen hij
vernam welke kuiperijen door Marius, die bij gelegenheid van het verkiezen van consuls naar
Rome gegaan was, in 't werk gesteld werden. Hij
overwon Jugurtha in een tweeden slag, nood
uit de stad Thala, die-zaktehmodnfg
hij veroverde, en dwong (SAL. JUG. 75 en v.) hem
tot de vlagt naar Mauritanië tot koning Bocchus,
zijn schoonvader, dien hij eindelijk tot hulp wist
te bewegen. Beider aanval verwachtte Metellus
bij Cirta. Onverwacht ontving hij het grievend berigt,
dat de nieuw gekozen consul Marius (107) zijn
opvolger was geworden, daar zijne lastertaal, dat
Metellus den oorlog niet krachtig genoeg voerde,
te Rome ingang had gevonden. Met. keerde nu naar
Rome terug, waar men hem trachtte te troosten
door een zegepraal. en door den bijnaam Numidicus. Nadat nu Marius zijn leger dat gedeeltelijk
uit nieuwe troepen bestond, behoorlijk geoefend
had, voerde hij den oorlog met veel beleid en
voorzigtigheid, sloeg Jugurtha bij Cirta, veroverde
de sterke stad Capsa, sloeg hem no weder bij de
rivier Mulucha (SAL. JUG. 92 en v.) en ontving
onder aanvoering van Sulla versterking uit Italië,
vooral van ruiterij. Spoedig daarop overwon
Marius hem nogmaals bij Cirta, vooral door de juiste
maatregelen van Sulla, die den bijna reeds verb oren slag eene gunstige wending gaf; hierna trad
hij in onderhandelingen met Bocchus, die zijn schoonzoon geboeid uitleverde, 106 v. C. (SAL. 102 en
v.). Voor het gelukkig ten einde brengen van
den oorlog ontving Marius na zijne terugkomst
eene schitterende zegepraal, die door Jugurtha
werd opgeluisterd; hierna werd hij in het Tullianum opgesloten en na zes dagen tegen den hou-

gerdood geworsteld te hebben werd hij gewurgd.
Jul,Iánus, 1) Salvius Julianus, tijdgenoot van Hadrianus, een voornaam regtsgeleerde,
was geboren in Africa, werd later meermalen
consul, en was grootvader van keizer Didius Jalianus. Hij wordt dikwijls in de pandecten ver
Julianus, zoon van-meld.—2)MSavius
den vorige, een ervaren bij het leger beminde
veldheer onder Antoninus Pius, die, zoo hij gewild had, gemaklijk den troon had kunnen beklimmen, werd onder Commodus ter dood gebragt. — Zijn zoon 3) M. I) i d i u s Salvius J u1 i a n u s, bekleedde reeds vroeg de aanzienlijkste
staatsambten en bestuurde in 't jaar 178 n. C. België,
waar hij met roem tegen de Chaucen streed, en
ontving van Antoninus ter belooning het consulschap in 179. Beschuldigd van deelneming aan
een zamenzwering, werd hij door Commodus naar
Mediolanum verbannen, doch later weder tot de
staatsdienst gebruikt. Evenwel schijnt Julianus zich
destijds reeds aan een uitspattend leven te hebben
overgegeven, waardoor zijn kracht vroegtijdig verzwakt werd. Toen na den dood van Commodus
en het vermoorden van Pertinax in 193 de ledigstaande troon in het openbaar door de praetorianen geveild werd, kocht Julianus dien voor een
som van 6250 drachmen, ongeveer f 2800, aan
elken praetoriaan. Aldus tot de heerschappij gekomen, werd hij daarin wel door den senaat, die
door de wapens der soldaten bedreigd werd, bevestigd, doch genoot weinig rust en werd niet
gehoorzaamd. Weldra staken de legioenen in
de provinciën de vaan des oproers op; Septimius Severus rukte naar Rome en zette de praetorianen tot opstand aan; na eene regering
van 66 dagen werd hij door een soldaat vermoord. -- 4) Flavius Claudius Julianus, met
den bijnaam Aposta ta, zoon van Constanties, eenen
broeder van Constantijn den G. ; door grieksche
onderwijzers zorgvuldig opgevoed werd hij ook in
het Christendom onderwezen. Zijn vader die hens
wantrouwde zond hem van Constantinopel naar
Cappadocië in 7jarige ballingschap; herhaaldelijk
gepleegde familiernoorden bragten hem in een
vijandige stemming tegen de Christenen, en in
zijne wetenschaplijke rigting helde hij tot het
nieuw-platonismus over. Naar Gallië gezonden,
om de invallen der Germanen te weren, won hij
door moed en bekwaamheid de genegenheid van
het leger en wierp toen spoedig het masker af
door in openbaren opstand te komen. Const.antius stierf, terwijl hij tegen hem oprukte, en Julianus werd te Constantinopel tot keizer uitgeroepen.
Op alle mooglijke wijzen wilde hij het heidendom
weder herstellen, verheffen en veredelen, hij ver
Christenen het lezen der classische-boden
schrijvers, wendde de vormen der christlijke eer
bij de heidensche godsdienst aan, offerde-dienst
en predikte als pontifex maximus en voerde daarbij een bijna overdreven eenvoudig en ingetogen
leven in. Hij wilde den tempel te Jerusalem herbouwen, doch werd daarin door aardbeving en
brand verhinderd. Nadat hij zich tot een grootgin
veldtogt tegen de Perzen uitgerust en hunne vredesvoorwaarden verworpen had, wierp hij zich op
een heeten dag zonder pantser in het gevecht en
werd door een lanssteek gewond, waaraan hij na
eene regering van 20 maanden (361-363) in het
32. jaar zijns
levens stierf, met de edenkwaarJ
g
dige woorden op zijne lippen, die hij uitte in het
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bewustzijn van het ijdele zijner pogingen: tanden

aankleeden, een plotselingen dood. Hij schreef

vieist , Galilaee ! Van zijne talrijke schriften is eene geschiedenis van Rome, in het grieksch. Een
slechts een klein gedeelte bewaard; belangrijk zijn vooral 83 brieven, die hem worden
toegeschreven, buitendien eenige redevoeringen en
verhandelingen. Overal heerscht geest en leven,
maar ook wijdloopigheid, overdrijving en smakeloosheid, aanmerklijke voorliefde voor de oudheid
en eene hevige antipathie tegen het Christendom,
aan welks krachtiger invloed hij zich evenwel
blijkbaar niet kon onttrekken.
JuIi i, een zeer oud romeinsch geslacht, dat
zonder twijfel uit Alba Longa afstamde en zijn
oorsprong afleidde van Ascanius of Ialus, den
zoon van Aeneas. Toen Tullus Hostilius Alba
verwoestte, deed hij de Juliërs naar I^ome ver
(LIV . 1, 30.). De eerste uit dit geslacht,-huizen
van wien melding gemaakt wordt, is 1) C. Ju
l i u s J u l u s, 489 v. C. consul. Zevenjaren later
bekleedde een 2) C. Julius dezelfde waardigheid
en vocht, hoewel zonder veel voorspoed, tegen
de Vejenten. --- 3) C. Julius, consul 447 v. C.,
legde met veel bekwaamheid de twisten bij tusschen de tribunen en patriciërs (Liv. 3, 65.). -- 4)
L. J u 1. J u 1 u s, nam als krijgstribuun in 't jaar
401 v. C. deel aan den oorlog tegen Veji, en in
't jaar 397 v. C. met niet minder roem aan dien
tegen Tarquinii (Liv. 5, 9, 16.). Hetzelfde ambt
bekleedde 5) Jul. J n l u s in 't jaar 388 tegen
Tarquinii en in 't jaar 379 tegen de Volsten. —
Uit de familie der C a e s a r e s verdienen vooral
melding 1) Sext. Jul. Caesar, vocht als praetor (208) in den 2. punischen oorlog (LIV. 27,
21 en v.). --- 2) L. Julius Caesar, vocht in
't jaar 90 als consul meestal ongelukkig tegen
Marius Egnatius en andere veldheeren der italische bondgenooten, vooral bij Acerrae in Campanië. Daarop stelde hij een wet voor ter ver
afval der bondgenooten. Hij-hoedingva
was consul, later (89) censor, als zoodanig trachtte
hij aan de weelde door een wet perk te stellen.
In de onlusten van het jaar 87 werd hij door de
aanhangers van Marius vermoord (crc. DE OR. 3,
3, 10.). — Zijn broeder 3) C. Jul. C a e s. S t r a b o
dong in 87 naar het consulaat en verwekte daardoor, dewijl Marius hem tegenwerkte, onlusten
te Rome (cie BRUT . 63.). Op zijn vlugt voor de
vervolgingen van Marius, kwam hij door verraad
van een vriend om 't leven (t. a. p. 89.). Cicero
roemt zijne welsprekendheid (DE OR. 2, 54. OFF.
2, 14.). Ook beproefde hij zijne krachten aan
het treurspel (cie BRUT . 48.). — 4) L. Jul.
C a e s a r, zoon van 2), in 't jaar 64 consul, stemde
voor den dood van zijn zwager Lentulus Sura,
wegens zijne deelneming aan de zamenzwering van
.

.

Catilina (cie. CAT. 4, 6, 13.), streed onder den

proconsul Caesar in Gallië (CARS. B. C. 1, 8.), was
later tegenstander van zijn neef den drieman M.
Antonius, en nam deel aan de tegen hem uitgesproken vogelvrijverklaring, hetwelk de ander hem
weldra met gelijke munt betaalde, hoewel hij hem
later op voorbede van Julia, moeder van Antonius
en zuster van Caesar, vergiffenis schonk. — 5)
L. Julius Caesar, zoon van den vorige, aan
streed met Cato te Utica,-hangervPompjus,
welke stad hij na den dood van Cato aan den
dictator Caesar overgaf, waarvoor Caesar hem, toen
hij om lijfsbehoud smeekte, genade schonk. Spoedig daarna vond hij den dood (tic. AD FAM. 9,
7, 1.). — 6) C. Jul. Caesar stierf, onder het

gelijken dood stierf zijn zoon 7) C. Jul. Caesar,
in 84 v. C., vader van den dictator. --- 8) C. Jul.
Caesar, geboren 99 v. C., 6 jaren jonger dan

Cicero en Pompejus. Toen zijn vader C. Ju
l i u s Caesar, die geen hoogere betrekking dan
praetor bereikte, kwam te sterven, was de zoon
pas 16 jaren ; zijne moeder Aurelia, naauw ver
aan de aanzienlijkste mannen van dit hoog-want
geacht geslacht, oefende op zijne zorgvuldige opvoeding grooten invloed uit, en werd tot aan haar
levenseinde (54) door hem met de grootste ach
eerbied behandeld. Zijn fijn gevoel voor-tinge
naauwkeurigheicl en schoonheid van taal, dat hij
zoowel practisch in zijne redevoeringen en geschriften, als theoretisch in eigen wetenschaplijken
arbeid aan den dag heeft gelegd, is zonder twijfel reeds vroeg in hem ontwikkeld door den taal
Antonius G n ip h o, die onder zijne-gelrdM.
leermeesters genoemd wordt, en later meer en
meer volmaakt door het onderwijs van den beroemden rhetor Molo, dien hij als jong rnensch,
in een tijd van gedwongen rust, op Rhodus ging
opzoeken. Zijn leeftijd van knaap viel in de jaren
van den marsischen oorlog en in het begin van
de burgeroorlogen tusschen Marius en Sulla. l)e
voornaamste mannen zijner familie voegden zich aan
de zijde der optimaten en vielen voor een gedeelte
door het zwaard der aanhangers van Marius; doch
Marius zelf was gehuwd met de zuster van Caesars vader, en had na zijne overwinning van de
partij van Sulla den dertienjarigen neef de eer
onderscheiding bewezen, van hem tot Hamen-vole
dialis te laten benoemen. Te veel had hij van
beide partijen opgemerkt en te diepen blik geslagen in het karakter van beide aanvoerders, dan
dat hij zich aan een van beiden met onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen kon aansluiten. Op
de wederkeerige verzwakking van beide partijen
besloot hij, naar een vooraf beraamd plan, het

gebouw zijner eigene heerschappij te grondvesten.
De ondervinding zijner jeugd, die hem noch voor
de menschen, noch voor den regeringsvorm van
den staat achting kon inboezemen, bragt de groote
eigenschappen van zijn geest tot eene vroegtijdige
buitengewone ontwikkeling; en zoo maakte hij zich
bij een helderen blik in personen en omstandigheden, bij zijn open en vriendlijk karakter, bij een
vaste wilskracht en een stouten ondernemingsgeest
de grootste bedaardheid en voorzigtigheid eigen, gepaard met een sterke zelfbeheersching, waardoor
het hem mooglïjk werd, om te toonen, dat hij
evenzeer de kunst bezat van verstandig te wachten onder onzekere omstandigheden, als van voortvarend door te tasten op het geschikte oogenblik. -- 1) ( 60.) Caesar werd het eerst persoonlijk gewikkeld in de vreeslijke partijtwisten,
ten gevolge van zijn huwelijk met Cornelia, de
dochter van Cinna, die bij 17 jaren oud, uit liefde
getrouwd had. Sulla verlangde van hem (82) dat
hij de dochter van dezen zijnen nog na den dood
gehaten tegenstander, zou verstooten, doch Caesar
in 't sabijnsche land verscholen, trotseerde liever
de gevaren eener bloedige vervolging ; nadat
de toorn van Sulla door voorspraak van anderen
wat bedaard was, begaf hij zich naar Azië, waar
hij onder M. Minueius Thermus deel nam aan
het bedwingen van den opstand van Mitylene en
onder P. Servilius aan den oorlog tegen de zee-
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roovers, bij welke gelegenheden hij bewiizen van
persoonlijken moed gaf. Na den dood van Sulla,
78, keerde hij naar Rome terug, doch hoedde zich
wel om deel te nemen aan de onberaden stappen
van M. Lepidus ter omverwerping der sullaansche
staatsinrigtingen, die dan ook schipbreuk leden op
de nog onverzwakte overmagt der sullaansche
partij. Daarentegen waagde hij het, om eenigen
onder hen, Cn. Cornelius Dolabella en C. Antonius, wegens schaamtelooze knevelarijen voor het
geregt aan te klagen, en ofschoon de destijds uit
senatoren gekozen regtbank hunne veroordeeling
weigerde, bereikte hij toch het dubbele doel, van
de ontevredenheid tegen de heerschende partij te
doen toenemen en de openbare aandacht op zijne
bekwaamheden en zijn streven te rigten. Evenwel
hield hij het voor raadzaam, zich nog eens aan
den haat zijner tegenpartij te onttrekken door een
eenjarig verblijf op Rhodus, waar hij in den omgang met den rhetor Molo, zijn beproefden natuurlijken aanleg voor de welsprekendheid tot
dien trap van volmaking ontwikkelde, dat Cicero
later het oordeel uitsprak: ilium omnium _fere oratorum latine logui elegantissinie, BRUT. 72, 252. en
74, 261. Ook het ongeluk dat hem op deze reis
wedervoer van in handen van zeeroovers te geraken, benevens de stoutmoedigheid, waardoor hij
zich van hen bevrijdde, en de vermetelheid, waar
hij met eigen hand de strafoefening aan-med
hen voltrok, verschafte hem eene gewenschte
gelegenheid om te Rome met verwondering en
verbazing van zich te doen spreken. Na zijne
terugkomst te Rome (73) waar hij in de plaats
van C. Aurelius Cotta, zijn oom van moederszijde, tot pontifex benoemd werd, vervolgde hij
gedurende eenige jaren, zonder door openlijke
daden op den voorgrond te treden, zijn welberaamd plan om door onbekrompen milddadigheid
in giften var. geld en graan de volksgunst te winnen,
terwijl hij hoopte eens bij eene gunstige ontwikkeling van zijn plan en het verkrijgen van zijn
doel, de ongehoorde schulden, waarin hij zich
daardoor stak, te zullen kunnen dekken. Daarentegen vermeed hij alle deelneming aan de oorlogen tegen Sertorius, tegen Spartacus en aan den
tweeden mithridatisch en, waarin de krijgskundige
roem van verscheiden optimaten begon te tanen.
Des te meer is het te bewonderen dat de man
die den krijg slechts in onbeduidende avonturen
en door waarneming uit de verte had leeren kennen, zich een meester betoonde in de kunst van
oorlog voeren, zoodra zijn tijd gekomen was.
Sedert Pompejus uit Spanje met al den glans der
overwinning en met aanspraken, die den naijver
der nobiles opwekten, teruggekeerd was en met
M. Crassus in 70 zijn eerste consulaat bekleedde,
bood Caesar hem zijne ondersteuning aan en
voegde zich bij hem in die juist berekende verhouding, waardoor hij hem steeds verder op de
zijde der volkspartij wist te dringen en van de
optimaten te vervreemden, terwijl hij de vruchten
dezer veranderde partijschap langzamerhand voor
zich zelf inoogstte. De herstelling van het tri bunaat en de meer populaire inrigting der geregtshoven door de lex Aurelia, die onder het consulaat van Pompejus tot stand kwamen, maakten al
den haat der sullaansche partij tegen Pompejus
gaande, die echter de gaaf niet bezat, de volks
behendig en stout tot zijn doel te gebrui--gunst
ken. Met de meeste bereidwilligheid ondersteunde
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Caesar door den invloed, dien hij bij den grooten
hoop zich verworven had, de pogingen van Pompejus om zijnen krijgsroem te vermeerderen, en
trad aanvanklijk gaarne achter den glans van den
beroemden veldheer in de schaduw terug, om later
door diens bijstand zijn eigene magt des te zekerder
te grondvesten. Het jaar dat hij quaestor was, 69
of 6S?, word hem door een dubbel sterfgeval in
zijne familie tot een jaar van rouw, hij verloor
door den dood zijne beminde vrouw Cornelia en
de hoogbejaarde zuster zijns vaders, Julia, de
weduwe van Marius. Het baarde opzien en maakte
den toorn der optimaten gaande, dat hij voor beide
vrouwen op het forum, onder grooten bijval van
het volk, ]ijkredenen hield, waarin hij het aan
aan hem verwante volkshoofden,-denkr
Marius en Cinna, voor de eerste maal na hunnen
dood openlijk prees. Daarna vergezelde hij den
praetor Antistius Vetus naar Spanje aan gene
zijde, waar hij bewijzen van groote bekwaamheid
gaf. Persoonlijk verbond hij zich in dien tijd
naauwer met Pompejus door zijn tweede huwelijk
niet Pompeja, eene van diens bloedverwanten en
eerie kleindochter van Sulla, en openlijk onder
hij (67), tot groot verdriet van den senaat,-steund
het voorstel van den tribuun A. Gabinius, om aan
Pompejus het voeren van den oorlog tegen de
zeeroovers met onbeperkte volmagt op te dragen,
en na het binnen ongehoord korten tijd eindigen
daarvan, in het volgende jaar het nog meer omvattende voorstel van C. Manilius, hetwelk door
Cicero's ijverige aanbeveling zoo zeer bekend is geworden, om ook den mithridatischen oorlog en
daarmede de vrije beschikking over de zaken van
liet 0. aan zijne handen toe te vertrouwen. Terwijl Pompejus alzoo zijne eerzucht in alles bevredigd zag en met al den glans der hoogste
magt omgeven, geheel vervuld snot de volbrenging der aan hem opgedragen taak, zeven jaren
lang van Rome verwijderd bleef, had Caesar vrije
baan, om zijn wensch van de eerste te zijn in de
gunst des volks uitnemend te bereiken. Eene
bijzonder geschikte gelegenheid daartoe verkreeg
hij als aedilis curulis, welke betrekking hij in 65
niet M. Bibulus, een ijverigen maar kortzigtigen
aanhanger der aristocratie, bekleedde. Caesar
maakte niet alleen van de gewone middelen der
aedilen, het opritten van prachtige gebouwen tot
nut en sieraad der stad, zoo als basilicen en markt
geven van schitterende openbare spe--halen,t
len, gebruik ter bevestiging en vermeerdering
zijner populariteit, maar hij nam ook omtrent het
doel van zijn streven allen twijfel weg, door eens
tot blijde verbazing der menigte de door Sulfa
omvergeworpen overwinningsgedenkteekenen van
Marius op het capitool weder te laten oprigten.
Door het hevige kabaal der optimaten niet aan
het wankelen gebragt, veroordeelde hij als voor
quaestio de sicariis L. Luscius en L.-ziterd
Bellierius, die zich ten tijde van Sulla door het
vermoorden van vogelvrijverklaarden onderscheiden hadden, en ondersteunde de aanklagt tegen C.
Rabirius, die wegens den voor 36 jaren plaats gehad hebbenden moord van den oproerigen tribuun
L. Apulejus Saturninus teregt moest staan. Met
deze pogingen bedoelde hij voornamelijk de omverwerping van het sullaansche regeringssysteem,
benevens de beveiliging van het tribunaat bij
dergelijke gelegenheden. Ook bij de ondoordachte
akkerwet, die door den tribuun P. Servilius Bul-
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lus voorgesteld, en door Cicero in het begin
van zijn consulaat, 63, moedig en gelukkig bestreden werd, had Caesar in 't geheim de handen
in 't spel, niet zoozeer om de dwaze onderneming
inderdaad door te drijven, dan om zich zelven
voor dergelijke beter berekende plannen den weg
te banen. De volksgunst, die hij zich in klimmende mate verwierf, verschafte hem in dit jaar
de waardigheid van pontifex maximus tegen twee
magtige mededingers, hoofden der optimatische
partij, Q. Lutatius Catulus en P. Servilius Isauricus, nadat op zijn voorstel de volkskeuze, die
door eene cornelische wet was opgeheven, weder
hersteld was. Kort daarna werd hij insgelijks tot
praetor benoemd voor het jaar 62. Bij de grenzenlooze verbittering welke zijn geluk bij de bedreigde aristocratie verwekte, is het niet te verwonderen dat, toen het ontdekken van de zamenzwering van Catilina den staat in angstige bezorgdheid had gebragt, men ook Caesar, hoewel
zonder genoegzamen grond en zelfs tegen alle
waarschijnlijkheid, van deelneming beschuldigde
aan dezen even waanzinnigen als misdadigen
aanslag. Wanneer Caesar in den senaat bij de
beraadslaging over de straf door de medestanders
Evan Catilina verdiend, zich tegen Cato voor een
zachteren maatregel verklaart (SAL. CAT. 51.), dan
berust die raad deels op een juistere beoordeeling
der tijdsomstandigheden, waarvan ook de opvolging Cicero voor veel leed zou bewaard hebben,
deels op een natuurlijken afkeer van bloedige
vervolgingen bij burgertwisten, welke ook niet het
oog op de jammerlijke proscriptiën wel te regtvaardigen was. Toen hij kort daarop het gevaarlijk voorstel van den tribuun Q Metellus Nep os
ondersteunde : dat Pompejus aan het hoofd van
het leger naar Rome zou mogen terugkeeren, terwijl Cato, insgelijks tribuun, het bestreed, hadden
er op het forum de meest ergerlijke tooneelen
plaats, en de senaat ontnam door een buitengewoon besluit aan Metellus en Caesar de uitoefening hunner bediening. De eerste begaf zich naar
het leger van Pompejus, doch Caesar bragt zelf
de hevige opschudding van het volk tegen de
optimaten tot bedaren en deed door zijne groot
gematigdheid den senaat nog meer zijn-moedig
vreeslijke magt gevoelen. - Tegen het einde van
het jaar 62 keerde Pompejus na het eindigen van
den mithridatischen oorlog, het onderwerpen van
Syrië en het veroveren van Jerusalem naar Rome
terug en hield in het volgende jaar, na zijn leger afgedankt te hebben, zijne schitterende zegepraal.
Door de optimaten met wantrouwen bejegend en
noch van aard, noch uit gewoonte geschikt om
een gepast gebruik van de volkspartij te maken,
schoot hem slechts eene naanwere verbindtenis
met Caesar over. Deze kwam hem vriendlijk te
gemoet, nam evenwel in 't volgende jaar gaarne
als propraetor het bestuur van Hispanië aan gene
zijde op zich, gedurende welken tijd Pompejus in
zijn gedwongen verhouding tot de ijverzuchtige
aristocratie nog levendiger de behoefte gevoelde
om zich bij den volksman aan te sluiten. Intusschen gaf de euveldaad van den onbeschaamden
woestaard C l o d i u s (z. a.), olie op het feest der
Bona Dea verkleed in het huis van den pontifex
maximus binnensloop, aanleiding tot eene echtscheiding van Caesar met Pompeja. De laatste
hinderpaal echter voor zijn afreis naar Spanje
werd uit den weg geruimd doordat de rijke M

Crassus borg voor hem bleef. Zijn bestuur van
Hispanië aan gene zijde onderscheidt zich zoowel
door een verstandig gebruik maken van het geweld der wapens, waarmede hij zegevierend in
het land der Lusitaniërs en tot in het tegenwoordig Gallicië doordrong, als door verbetering der
regtspleging en der wetgeving op belasting en
schuldbetaling. De gunstige gelegenheid om in
die rijke provincie zoowel voor zich zelven als
voor den staat schatten te verzamelen, liet Caesar
evenmin als de meeste zijner ambtgenooten, ongebruikt voorbij gaan. In den zomer van 't jaar 60
keerde hij met frissche veldheerslauweren, die hem
om tot het hoogste aanzien te geraken tot nog
toe ontbroken hadden, naar Rome terug en offerde
de eer eener zegepraal op voor de verkrijging van
het consulaat, dat meer met zijn plan strookte.
Van zijne mededingers haalde hij L. Luccejus over
om zichten zijnen gunste terug te trekken, en terwijl
hij zelf met een ` indrukwekkende meerderheid
verkozen werd, gaven de optimaten zelve hem nog
een persoonlijk overwigt, door hem Bibulus als
ambtgenoot ter zijde te stellen. Toen de senaat,
op welken Cato's welgemeende maar onverstandige
ijver destijds grooten invloed uitoefende, voortging
met zoowel tegen Caesar als tegen Pompejus
vijandige besluiten te nemen en bepaaldelijk wei
om de maatregelen, door den laatste in-gerd
Azië getroffen, te bekrachtigen, bragt Caesar nog
voor het aanvaarden van zijn consulaat liet gewigtig verbond tot stand, waarmede hij vooreerst
beoogde elken tegenstand tegen zijne plannen af
te snijden, om later alleen aan het hoofd van den
staat te komen. Het gelukte hem Pompejus te
overtuigen, dat zij de ontzettend groote geldmiddelen, waarover Crassus kon beschikken, voor
hunne oogmerken niet konden missen, en om alzoo
tusschen deze twee, die tot dusver tegenstanders
waren, eene verzoening tot stand te brengen.
Met hun drieën sloten zij daarop het geheime,
door een eed bekrachtigde verbond, om al hunne
krachten te vereenigen tot de gemeenschaplijk besproken oogmerken hunner heerschappij : „ het
verbond der wijsheid met den roem en den rijkdo m ," zooals D r u m a n n het kenmerkt. De naam
van driemanschap is aan dit onder bijzonder
personen gesloten verbond ook slechts in dien
zin gegeven, heet is geen van staatswege openbaar erkend, zooals dat der triumviri reipublicae
constituendae van het jaar 43. Doch liet in der
daad gelijke doel en dezelfde aard van beide
magtige verbonden heeft in de geschiedenis het
gebruik gewettigd om ze als eerste en tweed e
driemanschap te onderscheiden.--- 2) (59--48.).
Als consul van 'Liet jaar 59 dreef Caesar eerst een
reeks wetten door, waarmede hij zoowel de lagere
standen als den ridderstand aan zich verpligtte en
Pompejus door het vervullen zijner wenschen nog
naauwer aan zich verbond. Door de julische akkerwet verkregen ongeveer 20000 onbemiddelden
weldra hun onderhoud, en de toewijzingen duur
jaren lang voort, hoewel de wet nimmer-denog
in haar geheel is ten uitvoer gebragt. Ten gunste
van de ridders, die als pachters der staatsinkomsten gedurende den mithridatischen oorlog
groote verliezen geleden en te vergeefs om schade
verzocht hadden, bewerkte hij door-vergodin
een bij de tribus doorgedreven voorstel eene schadevergoeding van het derde deel der pachtsom.
Aan Pompejus verschafte hij de vervulling zijner
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langgekoesterde wenschen, doordien hij aan al de
door hem in Azië getroffen maatregelen door
tribusbesluiten de tot dusver geweigerde bekrachtiging liet geven. Tot verdere bevestiging van
hun verbond gaf Caesar in dit jaar 59 zijne
dochter Julia aan Pompejus ten huwelijk; hij zelf
nam in dien tijd zijne derde vrouw Calpurnia,
de dochter van den voor het volgende jaar benoemden consul L. Calpurnius Piso. — Behalve
deze met persoonlijke bedoelingen in verband
staande maatregelen, bragt hij gedurende zijn consulaat nog meerdere wetlijke verordeningen_ van
algemeen belang tot stand, voornamelijk ter beperking van den willekeur der hoogste beambten in
het bestuur der wingewesten. Doch hoe groote
bewijzen hij door deze wet en door Bene niet minder
belangrijke tegen knevelarij ook gaf van zijn juist
inzigt in eenige der hoofdgebreken van den staat,
bezat hij evenwel noch de middelen om het algemeen
bederf te weren, noch den wil om zelf het voorbeeld
van gestrengheid en onbaatzuchtigheid te geven.
Aan het einde van zijn consulaat liet Caesar zich
door den tribuun Vatinius, een onwaardig mensch,
dien hij zich niet schaamde tot zijn werktuig te
gebruiken, zonder senaatsbesluit door de tribus ei
benevens Illyricum met 3 legioe--salpijnchGë
nen voor 5 jaren als provincie toezeggen. De senaat voegde uit eigen beweging Gallië aan gene
zijde daar nog bij, benevens een vierde legioen,
zeker in de gewenschte hoop van Caesar op die
wijze door den gevaarlijken oorlog, die van dien
kant dreigde, voor langen tijd bezig en verwijderd
te houden. Ook Pompejus en Crassus koesterden
waarschijnlijk dergelijke gedachten, toen zij zich
beijverden om aan hunnen bondgenoot een zoo
buitengewone krijgsmagt op te dragen. Caesar
echter kende beiden te goed, dan dat hij bezorgd
behoefde te zijn, dat het hun gelukken zou, hem
zelfs gedurende zijne afwezigheid in de gunst des
volks te overvleugelen. Van meer belang was het
voor hem, twee andere mannen, die hij door zijn
achteloos gedrag, beleedigd had, niet aan het hoofd
zijner tegenstanders in zijn rug te laten : Cicero
en Cato. Nadat hij vergeefs getracht had den
eerste, voor wiens buitengewone talenten hij steeds
de grootste achting koesterde, door vriendschap
aanbiedingen op zijne zijde te lokken, liet hij-lijke
toe dat P. Clodius, dien hij zelf behulpzaam
geweest was in zijn overgang uit den patricischen
tot den plebejischen stand en daardoor in het ver
tribunaat, als tribuun na een reeks-krijgenvaht
van oproerige voorstellen ook dit deed : aan dengene vuur en water te ontzeggen, die zonder
regterlijke veroordeeling een romeinsch burger gedood had; ten gevolge waarvan Cicero weldra
Rome moest verlaten. Niet minder gelukte het
hem Cato voor een tijd lang uit Rome te verwijderen, onder schijn van de eervolle taak om
het eiland Cyprus -voor het romeinsche volk in
bezit te nemen. Beide maatregelen verbeidde hij
nog in de stad en ijlde daarop in April 58 naar
zijne provincie, waar zijne tegenwoordigheid reeds
dringend vereischt werd. — 1)e negen jaren, waar
hij den gallischen oorlog voerde en die provin--in
cie bestuurde, waarvan hij ons zelf in zijn werk
de bello Galileo zulk een meesterlijke beschrijving
heeft nagelaten, stellen de buitengewone gaven
van zijn geest in het helderst licht. Terwijl hij
als veldheer met bewonderenswaardigen Ijver en
_beleid een rijke en groote provincie bedwingt en
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zich zelven Bene steeds slagvaardige krijgstnagt verschaft, houdt hij onafgewend zijne blikken op den stand
der dingen te Rome gevestigd en oefent daarop zijn
invloed uit, ten einde op het beslissende oogenblik
den slagboom omver te rukken, die hem nog van
de alleenheerschappij afsluit. Wel moet voor dit doel
zijner eerzucht elke andere bedenking wijken. Het
welzijn en het regt der volken wien hij besloten
had het romeinsche juk op te leggen, telde hij
niet. Zonder van nature tot wreedheid geneigd
te zijn, deinsde hij toch voor de gruwzaamste
maatregelen niet terug, wanneer het er op aan
zijn overmagt te handhaven en afschrikken--kwam
de voorbeelden te stellen. Tevens v rstond hij in
de hoogste mate de kunst, om zich de zelfopoffering en getrouwheid van zijn leger te verwerven
en een groot aantal bekwame en aan hem gehechte officieren te vormen. Het volgende is een
overzigt van de gebeurtenissen van den gallischen
oorlog, die in bijna onafgebroken zamenhang elkander opvolgden : sedert de verovering van eis
kort voor den tweeden punischen-alpijnschGë
oorlog (222), en het grondvesten van de narbonensische provincie met de steden Aquae Sextiae
en Narbo . larcius (123 en 1 18), waaruit Marius
de Cimbren en Teutonen door de bloedige overwinning bij Aquae Sextiae (102) weerde, hadden
de Romeinen van die zijde geen verdere uit
gebied gezocht. De onderlinge ijver--breidngva
zucht der talrijke gallische stammen had geen
groote magt in hun midden doen tot stand komen, noch ook de romeinsche provinciën met ernstige gevaren bedreigd. Toen Caesar in April 58
in Geneve binnenrukte, was hier een algemeene
schrik verspreid door het berigt van een voorgenomen inval der Helvetiërs. Nadat hij hun door
het afbreken van den Rhonebrug en een spoedig
opgeworpen wal den weg naar de provincie had
versperd, wendden zij zich naar het N. W. in het
gebied der Aeduers (in Bourgogne), op wier deel
zij rekenden, doch leden bij Bibracte (Au--nemig
tun) door de dapperheid der romeinsche legioenen
een zware nederlaag, waarop de verstrooide overblijfsels der gelukzoekers in hun land moesten
terugkeeren. Meer van nabij werd Caesar in de
aangelegenheden der gallische volkstammen gewikkeld, door de plaats die de germaansche hoofdman Ariovistus onder hen had ingenomen. Deze
door de Sequaners (in Franche Cointé) tegen hunne
gehate naburen de Aeduërs te hulp geroepen,
had hen bedwongen en ook onder de eersten door
talrijke, tot zich genoodigde germaansche scharen
ondersteund, zijne heerschappij bevestigd. Toen hij
den eisch van Caesar om den gallischen bodem
weder te ontruimen, stoutmoedig afsloeg, werd hij
in een hardnekkigen strijd eindelijk volkomen overwonnen, keerde in zijn vlugt over den Rijn terug, en zoo werd Caesar de beschermheer der
bevrijde gallische volken. Doch het steeds nader rukken der romeinsche wapens verwekte ook in de
meer verwijderde belgische landschappen onrust en
bezorgdheid. De uitrustingen van al de stammen
van de Maas tot aan de zee, waarvan Caesar
berigt ontving, werden uitgelegd als eerie zamen zwering tegen met romeinsche volk, en er werd
rekenschap van gevorderd. Deze werd voor onvoldoende gehouden, en Caesar rukte in het naaste
voorjaar (57) met 8 legioenen, waarop hij wiIlekeurig zijn leger gebragt had, hun gebied binnen.
Niet zonder hardnekkigen tegenstand, waardoor
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zich vooral de Nerviërs onderscheidden, bragt hij
alle volkstammen tot onderwerping, zonder evenwel hunne kracht voor altijd te knakken. Ter
voorbereiding van verdere ondernemingen liet hij
een gedeelte der troepen de winterkwartieren aan
den middenloop der Loire betrekken. I)e weigering om levensmiddelen voor het romeinsche
leger te verschaffen door de volken in tegenwoordig Bretagne en Normandië gaf hem een gewenschte aanleiding om verder door te dringen. Door
een gelijktijdigen aanval te land en van de zeezijde met een snel uitgeruste vloot werden ook zij
in den zomer van 56 genoodzaakt, de oppermagt
van Rome te erkennen. Terwijl Caesar zelf deze
krijgsondernemingen bestuurde, volvoerde zijn legaat P. Crassus den niet gemaklijken last de
aquitaansche volken tot aan den voet der Pyrenaeën te bedwingen. Nadat de gallische volken
door deze eerste overrompeling tot rust en ontzag gebragt waren, ontmoette Caesar op zijne
eerstvolgende veldtogten (55) duitsche volkstam-

men, Usipeten en Tenchtheren, die door magtigeren verdrongen, aan den Neder -Rijn op den linkeroever van dien stroom nieuwe woonplaatsen
zochten en bij de pas ten ondergebragte Galliërs
gemaklijk de hoop op bevrijding konden doen
herleven. Te midden van de onderhandelingen,
die van weerszijden met achterdocht en wantrouwen gevoerd werden, kwam het tot een gevecht
dat eindigde met de vernieling der germaansche
scharen. Slechts hunne ruiters, die bij den slag
niet tegenwoordig geweest waren, kwamen ongedeerd weder aan de overzijde van den Rijn in het
land der Sigambriërs. Dit gaf aan Caesar een
voorwendsel om zijne wapens ook aan de overzijde van den Rijn te toonen, den Duitschers tot
afschrik en tevens om in Rome op een gewigtig
tijdstip den glans van zijn krijgsroem nog meer
te doen schitteren. Over een met zorg aangelegde
brug trok bij boven Bonn over den Rijn, vergenoegde zich echter den Sigambriërs en ook den
Sueven, zooals men hem berigtte, schrik te heb
ingeboezemd, en keerde na een verblijf van-ben
18 dagen terug. Nog meer bragt hij Rome in
verbazing, toen hij nog in den herfst van hetzelfde
jaar een overtogt naar Britannië ten uitvoer bragt,
dat destijds nog bijna geheel onbekend was. Hij
stak af van de kust der Morini (bij Boulogne),
landde niet zonder gevaar en geraakte door de
schade, die zijn vloot door onweder beliep, in geen
geringen nood. Doch met beleid en koelbloedigheld sloeg hij de aanvallen der vijandlijke stammen
af, dwong hen den vrede door de belofte van gij
te koopen en voerde zijne troepen gelukkig-zelars
naar de gallische kusten terug. De senaat gaf
door een overwinningsfeest van 20 dagen zijne
verwondering en goedkeuring over zijne buitengewone groote daden te kennen. In het volgende
voorjaar (54) herhaalde Caesar met vijf legioenen
en 2000 ruiters een landing in zuidoostelijk Britannië, terwijl hij, ten gevolge van verscheiden
aanwijzingen eener ongunstige stemming onder de
Galliërs, T. Labienus met een aanzienlijke strijd
achterliet. De tegenstand der Britanniërs-magt
onder hunnen aanvoerder Cassiovellaunus was krach tiger en beter beraamd dan de eerste maal, evenwel bezweken zij voor de romeinsche krijgskunst
en door eigen tweedragt. Doch ook Caesar vergenoegde zich met de teekens hunner onderwerping
en ondernam de terugreis, wel wetende dat hij

geene blijvende verovering gemaakt had. Na zijne
brak tegen de verstrooide legerafdeelingen een vreeslijke opstand los, eerst bij de Treviri onder Induciomarus en bij de Eburonen aan de Maas
onder Ambiorix. De legaten Q. Titurius Sabinus
en L. Aurunculejus Cotta werden met een legioen
en vijf cohorten in de pan gehakt. In het land
der Nerviërs (in Brabant, zuidwaarts van Brussel)
ontkwam Q. Cicero slechts door een heldhaftige
verdediging van de met groote overmagt bestormde legerplaats een dergelijk lot, totdat Caesar
zelf, die op het eerste berigt dezer tegenspoeden
opgebroken was, hem door een stouten marsch
ontzette. Labienus, die in het land der trouwgebleven Remi (in Champagne) door de Treviri
onder Induciomarus aangevallen werd, sloeg den
aanval af en doodde den aanvoerder, het hoofd
van den geheelen opstand. Hierdoor was aan
gewonnen, doch Caesar liet-vanklijegrust
in cisalpijnsch Gallië twee nieuwe legioenen
werven om een schitterende wraak te nemen.
Tegen zulk een overmagt waren de gallische
volken niet - bestand, hoewel zij wijd en zijd
bij de stammen tusschen de Seine en Loire geheime verstandhouding hadden : zij werden (53)
achtereenvolgens bedwongen, en de Nerviërs, de
meest schuldigen, werden streng getuchtigd door
de vreeslijke verwoesting van hun land. I)e Treviri hadden ook duitsche stammen te hulp geroepen, doch vruchteloos : Caesar stak, nadat alle
tegenstand op den linker Rijmoever gebroken was,
voor de tweede maal, iets hooger dan de vorige
keer, over de rivier, vergenoegde zich met de
vlugtende vijanden voor zich uit in het gebergte
te verjagen, en pleegde op zijn terugmarsch, ter
wraak van Sabinus en Cotta, eerre wreedheid, zoo
als hij ze zelden getoond had, door de Eburonen
in de Maas- en Sambrestreken te vuur en te
zwaard jammerlijk te verdelgen ; en evenwel ontsnapte Ambiorix, de aanlegger van den opstand,
zijne vervolgers. Doch ook deze gruwelijke straf
schrikte andere stammen niet af, maar-oefnig
bragt het plan tot rijpheid om, voordat het te
laat was, de nog overgebleven krachten ter herovering der vrijheid te verzamelen. De gevaarlijke opstand van het jaar 52 begon bij de Carnuten in de omstreken van Orleans met het afmaken van eenige romeinsche kooplieden en kreeg
zijn brandpunt bij de Arverners (Auvergne), aan
wier hoofd de onverschrokken en eerzuchtige
Vercingetorix zich plaatste, die den opstand verre
over de aangrenzende landen uitbreidde. Terwijl
Labienus tusschen de Seine en Loire ter beteugeling der daar plaats hebbende bewegingen achterbleef, wendde Caesar zich tegen de hoofdpunten,
waarin de vijanden met opoffering van minder belangrïjke plaatsen, hunne magi hadden bijeenge-

trokken. Avaricum in het land der Biturigers
(Bourges) viel na een wanhopigen tegenstand
onder een ontzettend bloedbad, doch Gergovia, de
hoofdstad der Arverners (bij Clermont) hield zich
staande ondanks de grootste inspanningen der
Romeinen. Caesar moest na ontzettende verliezen, zooals hij in den geheelen gallischen oorlog
nog niet geleden had, den aanval opbreken, toen
hij het berigt ontving, dat ook de Aeduers en
Atrebaten, tot dusver de trouwste en gehoor
stammen, in zijn rug waren opgestaan.-zamste
Daarom trok hij Labienus met zijne vier legioenen
bij Agendicum (Sens) aan zich, en ook de vijanden
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verzamelden al hunne krachten in en bij Alesia, in
het land der Mandubiërs (in de nabijheid van
Dyon). Na bloedige gevechten drong Caesar tot
in de nabijheid der stad door, sloot haar door
uitgestrekte belegeringswerken in en versterkte
zijn eigen legerplaats door ontzettende verdedigingswerken naar buiten. In deze verschansingen
weerstond hij onder buitengewone krachtsinspanning de wanhopige aanvallen der vijanden. Met
hunne nederlaag was het lot van Gallië beslist.
Vercingetorix zag eindelijk de onmooglijkheid van
een langeren tegenstand in en gaf zich aan den
overwinnaar over, die hem tot aan zijn zegepraal
(46) in hechtenis hield en vervolgens liet ombrengen. De Aeduers onderwierpen zich na den val
van Alesia. Evenwel vorderde het jaar 51 nog
al de werk- en waakzaamheid van Caesar om den
wijd vertakten opstand te onderdrukken. Toen
dit eindelijk gelukt was, strookte het met Caesar's
eigen belang, de krachten der provincie te sparen
om ze voor zijn oogmerk te gebruiken. Daar
reeds in 55 door de wet van C. Trebonius het
proconsulaat van Caesar voor vijf jaren verlengd
was, besloot hij zoo lang in Gallië te blijven, totdat de aangelegenheden te Rome, die hij intusschen nimmer uit het oog had verloren, voor eene
beslissende tusschenkomst van zijne zijde rijp waren. -- Hier had zich, sedert Caesars vertrek,
Pompejus tusschen de nobilitas, die hij tegen zich
verbitterd had, en de volkspartij, die hij niet wist
te leiden, in een zeer onbehaaglijken toestand bevonden. Toen na Cicero's verbanning de onbesuisde stoutheid van Clodius zich ook tegen hem
keerde en zich zelfs niet ontzag, ook Julische
wetten aan te tasten, wist Pompejus met Caesars
toestemming en door de hulp van T. Annius
Milo, die de georganiseerde vechtersbenden van
Clodius met gelijke wapens bestreed, in Augustus
57 de terugroeping van Cicero door te drijven.
Deze bewerkte wel, dat aan Pompejus bij de
heerschende duurte van het graan voor vijf jaren
het oppertoezigt over liet koornwezen werd opgedragen; doch daar hem door den nijd der optimaten elk krijgsbevel geweigerd werd, en Caesars
klimmende krijgsroem zijn afgunst verwekte, besloot
hij door een naauwere aansluiting aan Crassus, voor
wien hij anders geen genegenheid gevoelde, zijn
kwijnend aanzien weder op te beuren, en vooreerst
te gelijk met hein liet consulaat te verkrijgen.
Om zich van Caesar's medewerking daartoe te
verzekeren, hielden de driemannen in April 56
eene bijeenkomst te Luca, werwaarts de proconsul
zich in den regel gedurende Benige wintermaanden
begaf. Hier kwam tusschen hen het geheim verdrag
tot stand, volgens hetwelk zij elkander wederzijdsche hulp beloofden ter bereiking hunner bijzon
Nadat daarop door al de hulp -derwnsch.
geweld de benoeming van-midelnvast
Pompejus en Crassus tot consuls was doorgedreven, werden op voorstel van den tribuun C. Trebonius, hun vriend en handlanger, aan Pompejus
de beide Hispaniën en Africa, aan Crassus Syrië,
en aan Caesar zijne gallische provinciën voor een
tweede vijftal jaren toegewezen. Na het vertrek
van Crassus uit Rome tot den parthischen oorlog,
waarin hij (53) het leven verloor, bleef Pompejus
evenwel te Rome en maakte van de grenzenlooze
verwarring en schandalen, die bij de geregtshoven
en verkiezingen heerschten, gebruik tot het vestigen van zijn eigen oppermagt; dit wekte ook
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Caesars argwaan op, dien het niet ontging, dat de
andere hem slechts scheen te willen gebruiken als
een werktuig tot eigen grootheid en aanzien. Door
den dood van Julia, de vrouw van Pompejus, in
den zomer van 54, was een persoonlijke band
tusschen hen beiden verscheurd; en door het verlies van Crassus was de tegenstelling tusschen beider belangen des te scherper geworden. Toen de
teugellooze wanorde en anarchie in de stad, waarin Clodius boevenbenden door Milo's roofgespuis
verslagen werden, het toppunt hadden bereikt, liet
Pompejus zich in 52 tot éénigen consul verkiezen.
Om elke mededinging van Caesar te voorkomen,
koos hij zich later zijn toenmaligen schoonvader,
Metellus Scipio, tot ambtgenoot, met het vaste
voornemen om van nu af weer uitsluitend zijn
steun en kracht te zoeken bij de partij der optimaten. In 't volgende jaar 51 kwam de consul
M. Claudius Marcellus, een ijverige aanhanger van
Pompejus, openlijk met liet voorstel voor den
dag, om aan Caesar eeu opvolger te zenden, daar
de Gallische oorlog geeindigd was, en den afwezigen het dingen naar het consulaat niet te veroorloven. Dit ging evenwel niet door, maar nu
beleedigde hij Caesar geweldig door aan de latijnsche coloiiie Novum Comum in cisalpijnsch Gallië,
het romeinsch burgerregt dat hun door Caesar
geschonken was, door den senaat weder te laten
ontnemen. Het volgende jaar 50 moest eene beslissing aanbrengen, waarin Pompejus weder op
den bijstand der consuls L. Aemilius Paullus en
C. Claudius Martellus, benevens op dien van den
geslepen tribuun C. Curio rekende. Doch de laatste, die intusschen door Caesar gewonnen was,
wist de beraadslagingen in den senaat over den
eisch, dat Caesar zijne troepen afdanken en afwezig niet naar het consulaat dingen zou, met groote
behendigheid daarheen te wenden, dat bij de onderwerping van Caesar afhanklijk maakte van de
bereidwilligheid van Pompejus om vooraf ook zijn
commando neer te leggen. De senaat stelde zich
toen te vreden met liet niets beduidende besluit,
dat ieder een legioen tot den parthischen oorlog
zou afstaan, en daar Pompejus nu van Caesar een
vroeger aan hem geleend legioen terugvorderde.
zond deze zonder dralen twee legioenen, die, daar
zij voorshands in Italië bleven, ook onder de overige troepen een gunstige stemming opwekten
voor den gelukkigen veldheer, die hen ter overwinning geleid had. Intusschen ontving Pompejus
met welgevallen de hulde zijner partijgenooten, die
steeds heviger aandrongen op een open strijd tegen den eigenmagtigen proconsul van Gallië, zon
evenwel op ernstige uitrustingen tegen hem be--der
dacht te zijn. Curio begaf zich nu tegen het einde
van het jaar, nadat hij zijn tribunaat had neêrgelegd, naar Caesar, die reeds op alles voorbereid,
na eene schitterende monstering van zijn geheel
leger, te Ravenna stond. Hier ontving hij van
dezen trouwen handlanger de naauwkeurigste berigten van den haat en de ongeschiktheid zijner
tegenstanders en den dringenden raad om hen met
zijn aanval voor te komen. Doch Caesar ging
vooralsnog tot geen anderen maatregel over, dan
dat hij Curio tot de consuls van het jaar 49 met
een brief zond, waarin hij verklaarde, dat hij gereed was in het ambteloos leven terug te keeren,
zoo Pompejus hetzelfde deed; doch zoo men
hem alleen verlangde te gronde te rigten,
dat hij dan vast besloten was, voor zijne veilig-
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heid te zorgen. Curio bragt den brief op den 1.
Januarij in den senaat, en de nieuwe tribunen Q.
Cassius Longinus en M. Antonius, aanhangers van
Caesar, de laatste vroeger zijn quaestor, verlangden de voorlezing van den brief. Hierover ontstaan hevige beraadslagingen; de senaat stemt voor
het voorstel van Metellus Scipio, dat namelijk
Caesar voor vijand (les vaderlands verklaard zou
worden, zoo hij niet voor een bepaalden dag zijn
bewind had neergelegd; doch de tribunen komen
met het veto tusschen beide zoodat het niet
tot wet kan worden verheven ; maar op den 6.
Januarij worden de tribunen Cassius en Antonius
uit de curie teruggewezen en alzoo de oorlog tegen Caesar verklaard. De tribunen vlugten als slaven verkleed naar Caesar; de senaat, die gedurende de volgende dagen buiten de stad vergaderde,
om Pompejus als imperator in hun midden te kunnen zien, draagt hem het voeren van den oorlog
op, staat hem al de middelen daarvoor toe en verdeelt de provinciën aan de bekwaamste mannen der
partij. Zoo was de burgeroorlog tot uitbarsting
gekomen. — 3) 49-44. Caesar begon den strijd
in het volle bezit van eene onbeperkte magt over een
hem geheel toegedaan en uitstekend geoefend leger, met het vaste voornemen zich cie alleenheer schappij over de stad te verschaéen, Pompejus
daarentegen door den invloed eener aanmatigende
partij belemmerd en zelf in den bedrieglijken waan
verkeerende, dat het een gemaklijke taak was, om
den zich verheffenden mededinger binnen zijne
perken terug te wijzen. Door terstond den Rubico
over te trekken en niet een legioen en 300 ruiters
Ariminum de eerste italische stad te bezetten, bereikte hij zijn doel om onder zijne vijanden schrik
en verbazing te verwekken. Onder wederzijdsche
beschuldigingen gaf men spoedig de verdediging
van Rome op; Capua zou tot zetel der regering
gemaakt worden. Maar daar Caesar ongehinderd
voortdrong, daar zijne gallische legioenen in aan
waren, en daar de naam zijner zachtmoedig--tog
heid nog spoediger dan het geweld zijner
wapens de steden voor hem opende, vatte Poinpejus weldra het besluit op, om Italië te ontruimen en in de oostelijke provinciën zijne verdediging voort te zetten. Slechts Domitius, die met
30 cohorten bij Corfinium Caesars troepen te gemoet was getrokken, beproefde tegenstand, doch
was zeer te vreden, toen Caesar bij de aangeknoopte onderhandelingen den aanvoerders leven
en vrijheid schonk en de troepen in zijne dienst
opnam. Voor zulk een verlies was het een geringe vergoeding, dat T. Labienus, dien Caesar
onder al zijne legaten het meest door vertrouwen
en belooningen onderscheiden had, zich van den
beginne af voor den senaat verklaarde. Door de
vertraging die Caesars magt, ten gevolge van de
onderhandelingen met Domitius ondervond, gelukte
het Pompejus zich met het grootste gedeelte der
optimaten en een leger van ongeveer 30000 man
te Brundusium naar Dyrrhachium in te schepen.
Geheel Italië was nu zonder slag of stoot in Caesars
handen gevallen, en te Rome zelve zocht hij onder de
achtergebleven senatoren even als bij het volk alle
vrees voor maatregelen van geweld te verbannen en
zelfs door de belofte, van met Pompejus onderhandelingen te zullen aanknoopen, de hoop op een minlijke schikking op te wekken. Evenwel maakte hij
steeds toerustingen en ontzag zich niet om tegen
het veto van den tribuun Metellus in, zich in het

bezit te stellen van de heilige gelden die in den
tempel van Saturnus voor den uitersten nood van
den staat bewaard werden. Zijne veldheeren naar
verschillende streken verdeeld hebbende, spoedde
hij zich zelf naar Hispanië, om zich van het geheele Westen te verzekeren, voordat hij zich naar
het Oosten tegen Pompejus wendde, en niet een
bewonderingswaardige snelheid bragt hij dit ten
uitvoer. Aan de legaten van Pompejus, Afranius
en Petrejus, stond hij zonder zwarigheid vrijen
aftogt naar Pompejus toe; hunne soldaten namen
meestal in zijne legioenen dienst. Na 40 dagen
kon Caesar het bestuur van Spanje aan Q. Cassius overgeven en, nadat hij op zijn terugtogt ook
Massilia tot onderwerping gedwongen had, naar
Italië terugkeeren, waar hij intusschen op voorstel
van M. Lepidus door eene buitengewone volkskeuze tot dictator benoemd was. Sardinië en
Sicilië waren in denzelfden tijd ook voor hem
gewonnen ; doch C. Curio had in den slag tegen
de overmagt bij Utica zijn ondergang gevonden, en
ook C. Antonius had zich met 15 cohorten aan
den aanhanger van Pompejus, Octavius, in Illyricum moeten overgeven. --Naar Rome teruggekeerd, gebruikte Caesar de onbeperkte magt, welke
hem het dictatorschap ter oproeping en leiding
der comitia schonk, om binnen de elf dagen, die
hij in de stad bleef, een reeks van populaire maatregelen door te drijven, en onder wettige vormen
alle hooge staatsambten aan zich zelven en zijne
aanhangers te doen opdragen. Hij kwam den
schuldenlast der burgers, die door woekerinterest
ontzettend verzwaard was, te gemoet, hief eene
menigte verbanningsbesluiten van vroeger en
later tijd op, gaf aan de kinderen en nakomelingen van de onder Sulla vogelvrij verklaarden
hunne burgerregten terug en schonk aan de transpadaansche Galliërs, waarvan hij reeds voor zijn
bestuur over die provincie het patronaat gehad
had, het romeinsche burgerregt. Daarop liet hij
zich met P. Servilius Isauricus tot consul benoo-

men en spoedde zich nu, nog voor het einde van
het jaar 49, in het bezit der hoogste waardigheden van den staat, naar Brundusium, om den
beslissenden kamp te gaan opzoeken. — Pompejus had gedurende de negen maanden, die Caesar
hem rust gegund had, zijne strijdmagt aanmerklijk
vermeerderd en geoefend. Behalve 9 legioenen,
een ruiterij van 7000 man en een vloot van 500
oorlogschepen, had hij ook nog van nabij en verafgelegen barbaarsche vorsten en volken talrijke
hulptroepen aan zich getrokken. Te Thessalonice
had hij een soort van hofhouding en staatsbestuur
ingevoerd, doch hield Dyrrhachium bezet, als het
middelpunt zijner krijgsoperatiën ; aan het hoofd
der vloot stond M. Bibulus, Caesars oude ambtgenoot. Caesar waagde het, in 't begin van 48
om niet een veel geringer magt de ionische zee
over te steken, landde gelukkig bij Oricum aan
het ceraunische voorgebergte en bezette deze
plaats benevens Apollonia. I)och daar zijne poging om Dyrrhachium te overrompelen mislukte,
en zijn leger na verscheiden verliezen zoowel in gevechten als door gebrek aan levensmiddelen in grooten nood geraakte, vatte hij bet stout besluit op, om
over het hooge epirotische gebergte naar Thessalië te trekken, en midden in het door vijanden
bezette land voor zijnen troepe voedsel en voor
zich zelf een slagveld te zoeken. Na het bestormen van het versterkte Gomphi gelukte hem dit
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volkomen, en liet pompejaansche leger volgde
hem naar de vlakte van P h a r s a l u s. Pompejus
op zijn overmagt vertrouwende (ongeveer 45000
tegen 22000 man) en door het ongeduld zijner
volgelingen gedrongen, gaf zijn eerste plan op om
namelijk door dralen zijnen vijand uit te hongeren,
en bood weldra den slag aan, dien Caesar zoo
vurig wenschte. Zoodra de aanval der overmagtige ruiterij, op welks goeden uitslag vast gerekend was, op de koelbloedigheid van Caesars beproefd voetvolk had schipbreuk geleden, verloren
Pompejus en zijne hoofdofficieren het hoofd ; de
germaansche en gallische ruiterij die Caesar in zijn
leger had, dreef de vijanden in het legerkamp terug, en toen hij tegen alle verwachting dit terstond deed bestormen, volgde een algerneene ver
Daar Caesar aan ieder die-waringevlut.
zich overgaf lijfsgenade liet afkondigen, wierpen
de meesten hunne wapens weg en geheele cohorten gaven zich over. De dag dezer beslissende
overwinning, volgens den toen nog niet in order
gebragten calender de 9. Augustus, valt naar
onze tijdrekening in Junij van 't jaar 48. — Pompejus vlugtte, als van zijne zinnen beroofd over Larissa naar de kust en van daar over Mitylene
naar Aegypte, waar hem de ellendige koning, op
de tijding zijner vlugt, eene boot met moordenaars
te gemoet zond, die hem voor dat hij nog landde
vermoordden. Caesar die met een klein gevolg
den vlugteling had nagezet, ontving bij zijne landing
het hoofd en den zegelring van den verslagen
vijand; zijne tranen over de ontzettende ommekeer
van het lot waren zeker opregt gemeend. -- Met
de grootste stoutmoedigheid hield Caesar zich ver
staande in het koninklijk paleis der Pto--volgens
lemaeussen te Alexandrië en in een gevaarlijk
straatgevecht tegen de teugellooze benden, waar
gesnedene des konings, Photinus, hem-med
hoopte te bedwingen. Nadat hij eenige versterking
verkregen had, bleef hij overwinnaar, en daar
Ptolemaens in den strijd bezweken was, stelde hij
diens zuster, Cleopatra, die hem door hare bekoorlijkheden gewonnen had, tot koningin aan. Met
geringe moeite joeg hij daarop Pharnaces, koning
van Pontus, die zich gedurende de verwarringen
van den romeinschen staat in Voor-Azië had
trachten uit te breiden, binnen de grenzen van
zijn afgelegen rijk terug -- van daar schreef hij
zijn vermaard: veni, eidi, vici naar Rome (SUET.
CAES. 50. PLUT. CAES. 37.) ; hij wilde zich nu tegen de overblijfsels der pompejaansche partij wenden, die zich onder Cato en Scipio Metellus,
schoonvader van Pompejus, in Africa en onder
diens zonen, Cn. en S., in Spanje verzameld hadden. Vooraf begaf Caesar zich, tegen het einde
van 47, naar Rome, waar hem gedurende zijne
afwezigheid het consulaat voor 5 jaren, de magi
van tribuun levenslang en het dictatorschap voor
een geheel jaar was opgedragen geworden. Op
zijn weg van Brundusium naar Rome ontving
Caesar met grootmoedige vergevensgezindheid vele
aanzienlijke mannen der tegenpartij, die hem met
vertrouwen te gemoet kwamen; niemand echter
met grooter onderscheiding, dan Cicero; en moge
ook eigen belang daarbij in het spel geweest zijn,
de hooge waarde, die Caesar op de vriendschap
van Cicero stelde, strekt toch beide mannen
tot eer. Te Rome gunde Caesar zich slechts
den tijd, om de openbare orde te regelen, en
stak, nadat hij zich in het dictatorschap voor het
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volgende jaar had doen bevestigen, met een klein
leger naar Africa over. Toen hij bevond dat de
daar vereenigde strijdmagt de zijne verre overtrof,
wachtte hij de aankomst van eenige versterkingen
af. Terwijl nu de vijanden meenden hem op een
schiereiland, waarop het versterkte T h a p s u s ligt,
te hebben afgesloten, brak hij met onweerstaanbaar geweld door hunne gelederen heen en ver
verstrooide hun gansehe leger (5. April-nield
46). Bijna al de aanvoerders kwamen in den slag
of op de vlugt om, deze door het zwaard hunner
vervolgers, gene door eigen hand. Slechts Cato
hield zich te Utica met een zwakke bezetting
staande, en maakte, toen verdediging langer onmooglijk was, een einde aan zijn leven, tot groote smart
van Caesar, die hem door vergiffenis veel liever
zijne achting betoond had. Numidië werd romein
provincie, en Juba's gelijknamige zoon ves--sche
tigde zijn verblijf te Rome, waar hij zich aan
wetenschaplijken arbeid toewijdde. — Caesar weder naar Rome teruggekeerd, genoot toen de
eerste schitterende vruchten zijner overwinningen ;
hij hield gedurende vier dagen zegepralen over
Gallië, Aegypte, Pharnaces en Juba; de namen
der overwonnen Romeinen werden verzwegen.
Door nooit geziene feestvermaken, spelen, volks
werd de-maltijden,g korulien
menigte over de onbegrensde heerschappij van den
eenige verbaasd en verblind. Tot een meer duurzaam aandenken wijdde hij toen zijn nieuw aangelegd Forum Julii in en den tempel van Venus
Genetrix; ook liet hij den calender, die door de
willekeur en de nalatigheid der pontifices in groote
verwarring geraakt was niet hulp van den alexandrijnschen wiskundige Sosigenes weder in orde
brengen en voor de toekomst vast regelen (annus
confusionis
Wederom tot dictator voor het
jaar 45 en tot eenigen consul benoemd, moest hij
nog eens tegen zijne vijanden het zwaard trekken. Nadat hij met terzijdestelling der gewone
curulische ambten, zijne trouwste aanhangers, zoo
als Lepidus, Balbus en Oppius, tot stadspraefecten
had aangesteld, vertrok hij in December 46 naar
Spanje, waar de laatste overblijfsels der Pompejanen zich nog staande hielden. De wanhoop gaf
).

—

aan de zonen van Pompejus, Cn. en S., en aan
de mannen die bij hen hun laatste toevlugt

-

zochten, o. a. aan Labienus, in dezen laatsten
strijd meer volharding en vastberadenheid, dan
Caesar in een der vorige ondervonden had. Nadat hij maanden lang in het Z. van Spanje zijne
veldheerstalenten en krachten te vergeefs tegen
hen beproefd had, kwam het eindelijk den l 3.
Maart 45 bij M u n d a, ten N. van Granada, tot
een beslissenden slag. Deze is de eenige in dezen
burgeroorlog, die hem lang en hardnekkig betwis
werd. Caesar zelf geraakte in levensgevaar en
het kostte hem de grootste persoonlijke inspan fling om het slagveld te behouden en zijne troepen ter overwinning te voeren ; eindelijk ontwrong
hij haar aan zijne vijanden. Cu. Pompejus, Attins Varus, T. Labienus sneuvelden; S. Pompejus
vond zijne toevlugt bij de Celtiberiërs en speelde
na Caesars dood nog een belangrijke rol. Tot
de volkomen onderwerping van Spanje werden
nog maanden vereischt; eerst in September keerde
hij naar Rome terug. -- De overmaat van afgodische vereering die hij hier ontving, was niet
geschikt, om zijne geringe achting voor de no
bestaande staatsvormen te vermeerderen. Des te
lj ^^
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opmerklijker is liet dat wij in hem gedurende
den nog overigen tijd van zijne werkzaamheid,
geen vast voornemen tot een nieuwe staatsregeling ontdekken. Het Rome van die dagen had
misschien eene stoute en snel uitgevoerde
omkeering in het staatsbestuur, waarin zijn bepaalde wil van alleenheerscher zich duidelijk had
geopenbaard, beter verdragen dan het voortdurend spelen met vormen die geene waarheid meer
bezaten. De magt om de meest doortastende
veranderingen tot stand te brengen, was hem in
handen gesteld: in het levenslange dictatorschap, het
consulaat voor tien jaren, de voortdurende praefectura moruna, d. i. geheel de bevoegdheid van liet
oude censorschap, en den hem als voornaam toegekenden titel var imperator bezat hij tevens de hoogste
krijgsmagt. Evenwel heeft hij de hand niet gelegd aan eene verandering van regeringsvorm,
maar zich vergenoegd met zoodanige wetgevende
maatregelen, die de orde en de veiligheid van den
toestand des oogenbliks konden bevorderen. Hij
versterkte de kracht der geregtshoven door het
opheffen der regterdecurie uit de tribuni aerarii
en het afschaffen van het hooger beroep op het
volk in zaken van geweld en van majesteitschennis, hij zuiverde de stad van een tallooze menigte gepeupel zonder brood en arbeid
en verschafte werk aan de achterblijvenden; hij
trachtte de overdreven weelde der rijken in prachtige gebouwen, kleederpraal en tafeloverdaad te
beperken. Het was een plotselinge overgang van
den meest opgewonden toestand tot een werkelooze,
doodsche stilte, waarin de menigte door geene demagogen meer gevleid werd, en de aanzienlijken zich
zonder invloed en beteekenis zagen. Wel was
Caesar geenszins voornemens zich lang aan een
ledige rust over te geven; zijn geest was vervuld
met grootsche plannen voor een krijgstogt naar
Azië ter wraakoefening op de Parthen en verdere
veroveringen. Doch gedurende de vijf maanden van
zijn verblijf te Rome, waar hij duidelijk genoeg
zijn wensch naar de kroon verraadde, zonder den
stouten greep om zich die op te zetten te wagen, liet hij toch aan de tegen hem smeulende
stoffen van persoonlijken haat en republikeinsche
opgewondenheid tijd genoeg om tot eene uitbarsting te komen. Onder de meer dan zestig zaamgezworenen, dat meestal of oude en dikwijls begunstigde aanhangers van Caesar of Pompejanen waren die hij met toegevendheid en onder
behandeld had, zijn de voornaamste-scheidng
M. Junius Brutus en C. Cassius Longinus. De
eerste was terstond na den pharsalischen slag
door Caesar, die hem van jongs af kende en beminde, weder in liefde opgenomen en voor het
jaar 44 met de invloedrijke betrekking van stedelijk praetor vereerd. Hij was uit overtuiging met
de ijdele hoop bezield om de oude tijden der
republiek hersteld te zien, en hield voor dat geluk de vernietiging zijns weldoeners voor geen
te groot offer. Cassius daarentegen, die in den
parthischen oorlog met roem gestreden en onder
Pompejus een aanzienlijke plaats bekleed had,
zag zijn eerzucht door Caesars grootmoedigheid
niet genoegzaam bevredigd en voelde zich ten
laatste nog gekrenkt door het mindere praetorschap, dat Caesar hem opdroeg. Hij koelde de
wraak van zijn somber gemoed in Caesars bloed.
De gezindheid dezer mannen kan tot maatstaf
dienen van die der overigen, welke door beweeg-

redenen van verschillenden aard tot het plegen
dier onbezonnen daad verleid werden. Het gerucht dat in de senaatsvergadering, die den 15.
Maart 44 in het theater van Pompejus zou gehouden worden, een nieuwe poging ter opdraging
der koninklijke waardigheid zou plaats hebben,
deed de zamengezworenen besluiten, dezen dag
en deze plaats tot het uitvoeren van hun plan te
bepalen. In den senaat kon Caesar het minst
een aanslag vermoeden, en de aanwezigheid der
zaamgezworenen, die allen senatoren waren, geen
opzien baren. Ofschoon door dreigende teekenen
gewaarschuwd en door de angstige bezorgdheid
zijner vrouw verschrikt, begaf hij zich tegen den
middag, op een rustbed gedragen, in den senaat.
Weldra was hij door de zaamgezworenen omringd
en van zijne vrienden gescheiden. Tillius Cimber,
die onder een zeker voorwendsel hem het dist
genaderd was, gaf het teeken door het slagtoffer
de toga van den schouder te trekken, Casca gaf
den eersten stoot, en onmiddellijk volgden de
overigen in bloeddorstigen ijver. Ook Brutus
bleef niet achter; dat Caesar hem het bekende: ook gij, mijn zoon! stervende zou hebben
toegeroepen, wordt door Suetonius en anderen
betwijfeld. Na een korten tegenstand omhulde
Caesar zich het hoofd en zonk, door drie en
twintig dolksteken getroffen, bij het standbeeld van
Pompejus neder. -- Maar al te spoedig toonden
de verwarringen der eerstvolgende tijden, de gruwelen der op nieuw uitbrekende burgeroorlogen
en de sluwe list, waarmede de volgende beheer
staat in zijne netten ving, dat Rome-scherdn
in Caesar zijn grootsten burger verloren had.
Hoezeer het ook te betreuren is, dat de edele
hoedanigheden zijner ziel en de buitengewone
gaven van zijn geest door groote verkeerdheden
verduisterd worden, toch mag men veilig zeggen :
dat zijne deugden meer tot zijne natuur behoorden, en zijne gebreken grootendeels het gevolg
waren van den invloed der bedorvenheid zijns
tijds. Zijn eerzucht kende geene grenzen; daarom
voerde hem de weg der overwinning tot onverantwoordlijke daden, en voegden onwaardige
menschen zich aan zijne zijde. En evenwel bleven tot aan het einde van zijn leven, toen hij
het meest naar eigen zin en overtuiging kon handelen, welwillendheid, openhartigheid en grootmoedigheid de hoofdtrekken van zijn karakter,
nijd en kleingeestige kunstgrepen waren met zijne
natuur in strijd. Zoo veelzijdig was de bewonderenswaardige aanleg van zijn geest, die uitblonk
in de meest verschillende gaven, dat hij evenzeer
schitterde als staatsman, veldheer, redenaar, geschiedschrijver, terwijl hij in geheel uiteenloopende vakken van wetenschap, zoo als in taalonderzoek en
wiskunde, belangrijke bijdragen in geschriften heeft
geleverd. Helderheid van geest, scherpte van oordeel
en vlugheid van bevatting paart hij overal aan een
ijzeren wil en onvermoeide volharding. De ons
nog overgebleven geschriften, 7 boeken de bello
gallico en 3 de bello civili dragen bij een vlekkeboze eenvoudigheid en natuurlijkheid van uit
voorstelling den stempel der grootste-drukinge
voortreflijkheid en fijnste . geestbeschaving. Zijne
tijdgenooten en nakomelingen bewonderden niet
minder zijne redevoeringen, brieven, taalkundige
werken, twee boeken de analogic ad M. Ciceronem, die hij in de winterkwartieren gedurende
den gallischen oorlog vervaardigde, en een later
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politisch werk tegen Cicero's Cato : Anticatones nius Collatinus tot eersten consul verkozen voor
11. 2. Ook worden er proeven van poësie van het jaar 509 v. C. en ontdekte door het ver-

hem vermeld, waarin hij soms verpoozing zocht,
minder als bewijzen van een uitstekend talent, dan
als toetssteenen van de rigting zijns geestes (SUET.
CAES. 56.). Caesar was van een rijzige, indrukwekkende gestalte; zijn gelaat, met levendige
zwarte oogen en een haviksneus, droeg de uitdrukking van welwillendheid en vriendlijkheid;
hoewel hij op gezette tijden aan hevige hoofdpijn en zelfs aan epileptische toevallen leed, ver
hij zijne gezondheid door de inspanningen-sterk
van den krijg, zoodat hij voor zijne soldaten een
voorbeeld was in het verdragen van vermoeijenissen
en ontberingen. Verg. over Caesar en zijnen tijd

Caesar en zijne
tijdgenooten. — 9) Sext. Jul. Caesar, oom
van den dictator, was in 't jaar 91, toen de tribuun Livius Drusus zijne wetten voorstelde, constil. -- 10) Sext. Jul. Caesar, kleinzoon van
den vorige, vocht in 't jaar 49 in Spanje tegen
de Pompejanen en werd in 't jaar 46 in Syrië
vermoord. -- 11) J u 1 i a, dochter van Augustus,
eerst gehuwd aan Martellus, vervolgens aan
Agrippa, eindelijk met den lateren keizer Tiberius
is berucht wegens hare losse zeden en oningetogen levenswandel (z. 0 ct av i an u s). — Hare gelijknamige dochter (bij Agrippa) Julia gaf zich insgelijks aan een buitensporig leven over, weshalve
Augustus haar uit Rome verbande. — 13) Julia
L i v i l l a, de jongste dochter van den edelen uermanicus, was geboren in 't jaar 18 n. C., zeer
ongelijk aan haren vader; vrouw van Vinucius
werd zij wegens zedeloosheid en deelneming aan
eene zamenzwering naar het eiland Pontia verbannen. Na hare terugroeping werd zij echter
weldra op aanstoken van de ijverzuchtige Mes
weder verbannen, en niet lang daarna op-salin
bevel van Claudius ter dood gebragt.
Junii, I) een oud beroemd geslacht van patricischen oorsprong, waarvan het eerst genoemd
wordt. 1) M. Junius, als van trojaansch bloed
afstammende, gehuwd met eene zuster van Tarquinius Superbus, werd met zijn oudsten zoon
door den koning omgebragt. Zijn tweede zoon
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raad van een slaaf eene door jeugdige adellijke personen gesmede zamenzwering. Terwijl
Collatinus zijn neef die daaraan deel had trachtte
te redden en na vruchtelooze pogingen Rome
moest verlaten, veroordeelde Brutus zijne eigene
zonen ter dood en liet ze voor zijn oogen teregtstellen (Liv. 2, 5.). Toen het kort daarna aan
Tarquinius gelukte, met hulp van Veji en Etruseers een leger tegen Rome te doen oprukken,
kwam het tot een gevecht, waarin beide aanvoer
na een hevigen strijd elkander doorboorden-ders
en van hunne paarden dood neervielen. Diep
betreurde hem het romeinsche volk en vereerde
zijne nagedachtenis door een standbeeld op het
capitool op te rigten. Met hem stierf de patricische tak der Junii uit; des te talrijker zijn in
lateren tijd de plebejische Junii hoewel, naar het
schijnt, niet verbonden met dezen uitgestorven
tak. -- II) Plebejers, a) B r u t i. 1) L. Junius,
nam den bijnaam Brutus aan, zonder dat bloed
daartoe het regt gaf. Hij-verwantschpm
stond de belangen van zijn stand bij de uitwijking naar den heiligen berg met grooten ijver
voor en werd een der eerste volkstribunen. —
2) Decimus Jun. Brutus Scaeva, consul
in 't jaar 325 v. C. met Furius Camillus,
voerde gelukkig oorlog tegen de Vestiners (LIV.
8, 29.). — 3) C. Jun. Bubulcus Brutus,
consul in 317 en 313 v. C. (LIV. 9, 20, 28.).
Voor de derde maal consul in 311, voerde hij
een roemvollen oorlog tegen de Samniten, weshalve hij in 't jaar 309 door den dictator Papirius
als magister equituin in een nieuwen oorlog tegen
de Samniten werd medegenomen en weder met
roem streed. Als dictator vocht hij in 't jaar 301
tegen de Aequers (LIV. 9, 38. 10, 1.). — 4) D.
Jun. Brutus Gallaecus, consul in 138, bestuurde Spanje, waar hij de ontwapende aanhangers van Viriathus akkers toewees en het land
zooveel mooglijk van roovers zuiverde. In het
jaar 135 sloeg hij de Gallaecers in noordwestelijk
Spanje, vandaar zijn bijnaam, en nog andere
spaansche stammen. Hij was een man van fijne
beschaving en tamelijke welsprekendheid en een
vriend van den dichter Attius (crc. ARCH. 11.).
Zijn zoon 5) D. Jun. Brutus, consul in 't jaar 77,
stond aan de zijde der partij die de oude vormen
en inrigtingen wenschte in stand te houden, insgeïijks een zeer beschaafd man. -- 6) I) e e. Jun.
B r u t u s, zoon van den vorige, A 1 b i n u s bijgenaamd,
dewijl hij door A. Postumius Albinus geadopteerd
was, geboren waarschijnlijk in 84 v. C., oogstte zijne
eerste lauweren onder Caesar in Gallië tegen de
Veneters (56 v. C.), wier vloot hij een belangrijke
nederlaag toebragt. Later vocht hij tegen Ver
bij Alesia. In den burgeroorlog-cingetorx
had hij het bevel over de zeemagt van Caesar,
in 't jaar 49 voor Massilia, overwon de vijand
vloot, en werd ter belooning door Caesar-lijke
tot stadhouder van Gallië benoemd, waar hij een
opstand dempte en daarvoor door Caesar na zijne
terugkomst met groote eer werd overladen (CAES.
B. G. 3, 11 en v. B. C. 1, 36, 55 en v.). Ook
bestemde Caesar hem tot stadhouder van cisalpijnsch Gallië en gaf hem vele andere bewijzen van

was 2) L. Junius Brutus, die van Tarquinius
dien bijnaam kreeg, wegens zijne geveinsde onnoozelheid, waardoor hij zijn leven redde tegen de
aanslagen van zijn achterdochtigen oom (cie. AD
ATT. 6, 1, 22.). Tarquinius gaf hem zonder bedenken aan zijne zonen tot reisgenoot mede op
een togt naar Delphi, vanwaar zij met de godspraak terugkeerden, dat hij eens te Rome regeren
zou, die bij zijne terugkomst het eerst zijne moeder zou kussen. Brutus was de eenige die de
godspraak juist begreep, door voor moeder te
houden de aarde als de gemeenschaplijke moeder van allen (LIV. 1, 56.). Nadat hij de rol
van een onnoozele lang had volgehouden, had de
onteering plaats van Lucretia, vrouw van Tarquinius Collatinus, door Sextus Tarquinius. Brutus
was bij het verhaal van hare schande en bij haren
dood tegenwoordig. Bij zwoer wraak aan de
Tarquinii, zette het volk op en wist, terwijl
Tarquinius Ardea belegerde, hunne afzetting en
verbanning door te drijven (Liv. I, 59.). Op
het berigt hiervan ijlde de koning naar Rome,
doch vond de poorten gesloten, terwijl intusschen zijne toegenegenheid. Desniettemin nam hij deel
Brutus zich naar het leger begeven en dit tot aan de zamenzwering tegen Caesar (PLUT. BRUT. 12.)
afval bewogen had. Brutus werd niet Tarqui- naar het schijnt, uit overtuiging dat het heil des
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-vaderlands, den val van Caesar vorderde. Na Caesars
dood begaf hij zich naar zijne provincie. Doch
toen Antonius zich deze provincie liet toewijzen
en in plaats daarvan Macedonië voor hem bestemde, weigerde Brutus hieraan te gehoorzamen en
verzamelde een leger, waartoe Cicero hein aanmoedigde en ondersteunde (cie. AD FAM. 11, 5, 6,
13.). Met spoed rukte hij naar Mutina, waar hij
zich sterk verschanste. Hier werd hij door Antonius, hoewel de senaat hem van zijn voornemen
zocht terug te houden, den gebeden winter door
belegerd, tot dat Antonius door Hirtius, Pansa en
Octavianus na langdurig dralen den 25. April 44
overwonnen en voor vijand des vaderlands ver
werd. Eerst na den slag, waaraan hij zelf-klard
geen deel nam, had Brutus eene bijeenkomst met
Octavianus, met wien hij zich ondanks zijn wantrouwen verbond. Toen echter kort daarna Antonius op nieuw een leger verzamelde, en eenige
onderbevelhebbers van Brutus tot hem overliepen
en ook Octavianus te Rome de moordenaars van
Caesar vervolgde, besloot Brutus zich naar Macedonië tot Marcus Brutus te begeven. Intusschen
liepen 6 zijner legioenen tot Octavianus over en
was hij genoodzaakt de vlagt te nemen. Op weg
naar Aquileja werd hij in de Alpen door een
gastvriend Camillus, bij wien hij eene wijkplaats
zocht, verraden en gevangen gehouden, waarop
Antonius hem door afgezonden moordenaars liet
ombrengen. -- 7) M. Jun. Brutus, afgezant
van den senaat tot Sulla in 't jaar 88, bragt, nadat de Marianen overwonnen waren, zich zelven
om 't leven. — 8) M. Jun. Brutus, stelde als
volkstribuun in 't jaar 83 voor, om eene sterke
romeinsche colonie naar Capua te zenden, wat
Cicero (DE LEG. AGE. 2, 36.) zeer hevig berispt.
In den burgeroorlog voegde hij zich aan de zijde
van Marius en streed in cisalpijnsch Gallië, doch
moest Mutina tegen vrijen aftogt aan Pompejus
overgeven en werd kort daarna door een bediende
van Pompejus vermoord (7 7 v. C.). Hij was een
geleerd man, vooral een goed regtsgeleerde zonder
eigenlijk redenaar te zijn (cie. BRUT. 62, 222.).
Zijne vrouw was de beroemde Servilia, stiefzuster
van Cato van Utica. -- 9) M. Junius Brutus,
zoon van den vorige. Zijne bovengenoemde moe
leidde met verstand en zorg de opvoeding-der
haars zoons, doch gaf haar eigen goeden naam
prijs, daar zij beschuldigd werd van een ongeoorloofden omgang met Caesar. Dat Brutus een zoon
van dezen laatste zijn zou is slechts een ijdel verzinsel, daar hij slechts 15 jaren ouder was dan
Brutus. Op zijn geestlijke en zedelijke ontwikkeling heeft het voorbeeld van zijn oom Cato, dien
hij met eerbiedige bewondering aanschouwde, een
beslissenden invloed uitgeoefend. De neiging voor
wijsgeerige en geschiedkundige studiën gaf aan zijn
geest een meer bespiegelende dan practische rigting, en zoo hij van zijnen oom verschilde in zijne
voorliefde voor de academische boven de stoïsche
wijsbegeerte, dan verkreeg hij daardoor wel eene
grootere vrijheid van handelen en meerdere bruikbaarheid van rigting, doch versterkte ook minder
zijne wilskracht om naar vaste beginselen te handelen. Evenwel verwierf hij zich door zijne reine en
vlekkelooze zeden, door den ernst van zijn geheele
wezen en door zijn vrijmoedig en edel gedrag
de achting en toegenegenheid der aanzienlijkste
mannen, en verkreeg in een uitgebreiden kring
een onbepaald vertrouwen. Opmerkenswaardig is

het, dat zulk een edel karakter als dat van Brutus, zich niet bij voortduring wist onbesmet te
houden, van een heerschende ondeugd van zijnen
tijd, namelijk hebzucht. In het openbare leven
wordt Brutus voor het eerst genoemd in 't jaar 59,
toen hij van medepligtigheid aan een verdachte
zamenzwering tegen Pompejus beschuldigd werd,
doch op bevel van Caesar trok Vettius, de beschuldiger, zij u aanklagt weer in. Dit voorval bewijst dat de
naam van den jongen Brutus toen reeds van groot
gewigt was. Echter hield hij zich nog langen tijd van
het staatsbestuur verwijderd en vergenoegde zich
daarmede om in 't gevolg van zijne aanzienlijke
bloedverwanten in de provinciën zaakkennis en ondervinding op te doen. Zoo ging hij in 58 met Cato
naar Cyprus, en in 53 niet Appius Claudius, wiens
dochter Claudia hij te voren tot vrouw had genomen, naar Cilicië. Zonder twijfel besteedde
hij zijn ledigen tijd aan letterkundigen arbeid en
aan den omgang met grieksche geleerden en wijs
hij zeer hoogachtte. Van dezen vroe--gerndi
geren tijd zijn waarschijnlijk de wijsgeerige geschriften afkomstig, die van hem vermeld worden,
zooals, over de pligten, over het geduld, over de
deugd. Na zijne terugkomst te Rome voegde hij
zich aan de • zijde der optimaten, verklaarde zich
ten gunste van Milo, wiens moord aan Clodius gepleegd bij als een verdienste jegens den staat
beschouwde, en verdedigde zijn schoonvader Appins Claudius, die wegens misbruik van magt in
zijn bestuur over Cilicië was aangeklaagd. Van
daar dat hij ook bij het uitbreken van den burgeroorlog zich aan de zijde van Pompejus schaar
hoewel deze vroeger zijn vader gedood had;-de,
eerst begaf hij zich met P. Sestius naar Azië,
doch kwam nog juist bij tijds in Griekenland aan
om aan de gevechten bij Dyrrhachium en den
beslissenden slag bij Pharsalus te kunnen deelnemen. Caesar had zoowel uit persoonlijke toegenegenheid als uit vriendschap voor zijne moeder
Servilia uitdruklijk bevel gegeven hein te sparen;
en bij het eerste aanzoek van Brutus nam bij hem
met eere bij zich op. Brutus trok zich nu wel
van den strijd terug, waarin zijne vorige partijgenooten en zijne naauwste bloedverwanten, inzonderheid Cato, bezweken, doch reeds in 45, nog
voor het einde van den africaanschen oorlog, liet
hij zich door Caesar het bestuur van cisalpijnsch
Gallië opdragen, waar hij zich door regtvaardigheid en onbaatzuchtigheid een roemvollen naam
verwierf. Ook vond hij er geen bezwaar in, om
in 45, na den dood van zijnen oom Cato een lof
uit te geven en met diens dochter-redophm
Porcia, weduwe van M. Bibulus, uit achting en
genegenheid in het huwelijk te treden, nadat
zijn eerste huwelijk met Claudia was ontbonden.
Ook Cicero, wiens gemoedsstemming even als
die van hein, tusschen gehechtheid aan de republiek en bewondering van de groote bekwaamheden en betooverende persoonlijkheid van Caesar,
steeds heen en weer werd geslingerd, gaf hem in
dien tijd groote bewijzen van achting, door hem
zijnen orator en de boeken de finibus op te dra
persoon van Brutus de hoofd -genhmid
te leggen. Toen Caesar intusschen in 45-rolp
zegevierend uit Spanje terugkeerde, sloot Brutus
zich weder bij hein aan en ontving van hem voor
het volgende jaar, onder de 16 praeturen die
toen voor het eerst werden ingesteld, de stedelijke
als een bijzondere onderscheiding. In dien tijd
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van doffe spanning en geheime gisting, waaraan
Caesar echter door een stouten greep en een beliendigen coup d'état geelie tijdige afleiding gaf,
kwam in dweepzieke en verbitterde gemoederen
de noodlottige zamenzwering tegen het leven van
Caesar tot rijpheid, en hoewel zij niet het werk van
Brutus was, vist zij zich voor de oogera der wereld
niet beter te regtvaardigen, dan onder zijnen naam
en zijne vaan het hoofd op te steken. Dezelfde
C. Cassius, die uit teleurstelling over de stedelijke
praetuur, waarop hij voor zich gerekend had, zoowel op Caesar als op hem verbitterd was, deed
bij hem den eersten stap daartoe, en de geheime
vermaningen en opwekkingen, die aan hem als
den naamvoerder van den roemvollen bevrijder van
Rome gedaan werden, hadden op zijn edel, maar
onstandvastig gemoed de welberekende uitwerking.
Vrij van persoonlijke eerzucht, maar in de dwaze
begoocheling, dat al de verschillende onvoldane
wenschen van heerschzucht en hartstogt, die slechts
door de hand van den magtige onderdrukt werden,
zich na diens val voor liet welzijn der republiek zouden versenigen, leende hij zijne hand tot de ongelukkige daad en hielp haar den 15. Maart in eerie
senaatsvergadering in het theater van Pompejus vol
Moge ook al de bekende uitroep van den-voern.
stervenden Caesar aan Brutus : „ ook gij, mijn zoon !"
een latere opsiering zijn der tragische gebeurtenis
(verg. SUET. CAES. 82. DIO LASS. 44, 19.) toch
wordt hierdoor duidelijk genoeg te kennen geven,
dat, zooals v. Limburg Brouwer het uit
zwarte ondankbaarheid en laaghar-drukt,Bs
meer getroffen hebben, dan Casca's-tighedCasr
dolksteken. Gelijk over 't geheel terstond na de
onbezonnen daad onder de aanleggers noch een
noch overleg bestond, zoo was Brutus toch-heid
het meest schuld van het volkomen mislukken
van het plan, door te verlangen dat men Antonius,
den gevaarlijksten tegenstander, zou ontzien en
door de openbare lijkplegtigheden op het forum
in te willigen. Deze werden het middel, om, on.•
danks een schijnbare verzoening tusschen de partijen, de woede des volks tegen de moordenaars
van Caesar op te hitsen. De meeste verlieten
Rome, en ook Brutus begaf zich tegen liet midden van April naar zijne landgoederen, waar hij
nog tot in September bleef in de ijdele hoop, dat
te Rome, hetwelk geheel aan de willekeur der
nieuwe geweldenaars, Antonius en den jongen C.
Octavius, bleef overgelaten, een veranderde gezindheid ten zijnen gunste zou komen. Eerst begaf hij zich naar Athene met liet plan om Macedonië, dat hem nog door Caesar als provincie was
toegewezen, in bezit te nemen. Doch hij bleef
werkeloos, totdat M. Antonius Macedonië aan zijn
broeder C. beloofde. Toen verzamelde Brutus
de overblijfselen der Pornpejanen in deze streken
en drong C. Antonius tot in Apollonia terug,
waar hij hem in Maart 43 tot overgaaf dwong en
later liet ter dood brengen. Maar noch hij, noch
C. Cassius, die in Syrië en Voor-Azië stond,
wendden pogingen aan om Italië te beveiligen
tegen het gevaar van het in October opgerigte
driemanschap. Brutus begaf zich wel naar Azië
tot C. Cassius, om met hem plannen te beramen
en krachtiger uitrustingen tot stand te brengen;
doch hij bekommerde zich er niet om, dat de
troepen der driemannen ongehinderd naar Epirus
overstaken en zich van Macedonië en Thracië
meester maakten. Cassius had den tijd zoek ge-
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bragt met een togt tegen Rhodus, Brutus met een
inval in Syrië om geld te verzamelen. Eindelijk
vereenigden zij zich in Sardes, en nadat het gevaar eener dreigende scheuring met moeite was
Afgewend, staken zij den Hellespont over. Het
leger, waarmede zij zich bij de passen van den
Pangaeus bij Philippi neersloegen, was ongeveer 80000 man voetvolk en 12000 ruiters sterk.
De troepen van Antonius en Octavianus waren
in den beginne veel minder in getal, doch men
gunde hun den tijd zich te versterken. Brutus
stond op den linkervleugel in een afzonderlijke
legerplaats tegenover Octavianus, Cassius op den
regter tegenover Antonius. De legers waren op
zulk eene uitgestrekte linie geplaatst, dat de veldheeren het geheel niet konden overzien. Hoewel
nu Brutus op het leger van Octavianus eene beslissende overwinning behaalde, -en hem tot in
zijn legerplaats vervolgde, gaf Cassius, wiens troepen door den onstuimigen aanval van Antonius
overhoop waren geworpen, na de vlugt der zijnen
alles verloren en liet zich dooden. Brutus verzamelde wel de verslagen overblijfselen van Cassius legermagt en bezette ook met zijne overwin
troepen diens gunstiger gelegen legerplaats,-ned
maar toch had hij met den dood van zijnen
medestander het vertrouwen op de overwinning
verloren, en voelde zijne ziel door treurige visioenen, die hem meermalen zouden verschenen zijn,
ter neergedrukt. Om den strijdlust van zijn leger
wakker te houden, moest hij aan zijne soldaten de
plundering van Thessalonica en Sparta, ingeval
van overwinning, toezeggen ; doch toen reen 20
dagen na den eersten slag ten gevolge van de
aanhoudende bestokingen van Antonius weder
handgemeen werd, vochten zijne troepen niet met
de vorige dapperheid. Wel hield Brutus zich nog
lang op zijn vleugel staande; toen echter het
overige leger in wanorde de vlugt nam, en de
legerplaats in zijn rug door den vijand bezet was,
week hij met een kleine schaar op een naburigen
heuvel terug, en hier stortte hij zich zelf den vol
nacht in zijn zwaard, na te vergeefs zijn-gend
trouwsten dienaar om die laatste dienst gebeden
te hebben. Antonius zond zijne asch aan zijne
moeder Servilia die hem overleefde; Porcia zijne
vrouw, zegt men dat zich op de tijding van zijnen
dood door gloeijende kolen het leven benam. —
Van de philosophische werken en redevoeringen
van Brutus is voor ons niets bewaard gebleven;
eenige met Cicero gewisselde brieven worden gevonden in het 11. boek der EPP. AD FA 5. — Een
andere tak der Junii heet b) Silanus. 1) M.
Jun. Silanus, onderscheidde zich in den 2. punischen oorlog in Spanje, waarheen hij Scipio
vergezelde (211) en waar hij Mago en Hanno
(206) versloeg. Hij sneuvelde in 't jaar 196 in
den oorlog tegen de bojisehe Galliërs (Liv. 28,
1 en v. 33, 36.), -- 2) D. Jun. Silanus Man1 i a n u s, werd door zijn eigen vader in 't jaar
140 na zijne terugkomst uit Macedonië veroordeeld, waarna hij zich ophing (Cie. FIN. 1, 7,
24.). — 3) D. Jun. S i 1 a n u s, stiefvader van M.
Brutus (cie. BRUT. 68.), consul in 62, gaf als benoemd consul het eerst zijn stem bij het veroordeelen der catilinarische zaamgezworenen (SAL.
CAT. 50. cie. CAT. 4, 4, 6.). Hij wordt door Cicero als redenaar geroemd (cie. op m.. p.). Zijne
zonen waren 4) M. Junius Silanus, zwager
van Lepidus, en Caesars legaat in Gallië (CAES. B. u.
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6, 1.). Later na Caesars dood ging hij tot Antonius over; waarover hij met zijn zwager in onmin geraakte. Vervolgens werd hij met Octavianus consul. — 5) M. J u n. S i 1 a n u s, consul in
't jaar 19 n. C., onder Caligula stadhouder in
Africa, werd op diens bevel uit den weg geruimd
(TAC. RIST.

4, 48. PLIN. EP. 3, 7. SUET. CAL. 23.).

Hij muntte uit in welsprekendheid (TAC. ANN. 3,
24.). -- 6) L. Jun. S i l a n u s, van een uitstekend
karakter, werd door Nero, die in hem een mededinger zag, op valsche beschuldigingen verbannen
en kort daarop vermoord (TAC. ANN. 16, 7 en
v.). -- c) Andere Junii zijn: 1) M. Junius
P era, dictator na de nederlaag bij Cannae (LIV.

22, 57 en v. 23, 14.). - 2) L. Jun. P u l l u s,
verloor in den 1. punischen oorlog zijn vloot in
een storm en bragt zich zelven om 't leven (POL.

1, 52 en v.). — 3) M. Junius Pennns, in 't
jaar 126 volkstribuun, tegenstander van C. Grac-

4) Jun. Blaesus,
chus (CIC. OFF. 3, 11, 47.).-4)
oom van den minister Sejanus, diende, toen Tiberius keizer werd, als legaat in Pannonië, waar hij
met moeite verscheiden opstanden der troepen
bedwong. Hij ontving van Tiberius den titel van
imperator, die na hem niemand meer ten deel
viel (TAC. ANN. 3, 58, 74.). Na den val van Sejanus verminderde zijn invloed (31 n. C.) en in
't jaar 36 moest hij een einde aan zijn leven maken (TAC. ANN. 6, 40.). — 5) Jun. B 1 a e sas,
zoon van den vorige, diende onder zijn vader in
Pannonië (TAC. ANN. 3, 19.), en later met roem
onder hem in Africa (TAC. ANN. 3. 74.). Hij ondersteunde Vitellius, die hem evenwel haatte en
ter dood liet brengen, 69 (TAC. ANN. 3, 38.). —
6) C. Junius, werd als regter ter instructie in
de zaak van Cluentius, wegens veroordeeling van
Oppianicus, van omkoopbaarheid aangeklaagd en
veroordeeld (cie. VERR. l y 10, 29. CLUENT. 20,
27-33.). — 7) L. Junius Arulenus Rustic us, aanzienlijk Romein ten tijde van Domitianus,
die hem liet ter dood brengen, omdat bij Paetus
Thrasea en Helvidius Priscus wegens hunne republikeinsche gezindheid geprezen had in zijne geschriften (SUET. DOM. 10. TAC. AGR. 2.). Hij was
stoisch wijsgeer en een vriend vail historische
studiën.

Juno, z. Hera.
Junónis promontorium, T? s "Hpas
dxpwT%ptov, 1) voorgebergte op de zuidkust van
Spanje, t. cabo Trafalgar, aan het westelijk uiteinde van de straat van Hercules. -- 2) Voorgebergte aan de corinthische golf, een uitlooper der
oneïsche bergen, ten N. van den Isthmus, t. kaap
Hagios Nicolaos, met een tempel en orakel van
Hera Acraea.
Jupiter, z. Zeus.
Jura, 'Iópas of 'Ioupdatos, het nog tegenw.
zoo genoemde gebergte van Gallië, ten N. van het
lemanische meer, ten 0. van den Rhodanus tot
in de nabijheid van den Rhenus bij Augusta Rauracorum voortloopende. Het vormde de noordel ij ke grensscheiding van Gallia Narbonensis tegen
Gallia Belgica en scheidde de Sequaners van de
Helvetiërs. Caesar liet (volgens een opschrift)
door het springen van rotsen een oude pas door
dit gebergte weer gangbaar maken: mons penusus,
t. Pierre pertuis (CAES. B. G. 1, 2, 6, 8.).
Juridicus was de door Marcus Aurelius
ingevoerde naam der 4 door Hadrianus benoemde
italische districtregters. De regters van Ha.dria-

nus heetten consulares en hadden een hoogeren
rang gehad. Later werden de 4 juridici door een
grooter aantal zoogenaamde correctores vervangen.
Op opschriften vindt men een Jurid. Campaniae,
regionis Transpadanae en Apuliae. ,-- Geheel iets
anders is de jurid. Alexandriae, die onder den
praefect van Aegypte stond en wiens regtsbevoegdheid zeer beperkt was.
juris consult! of jura consulti, juris periti,
juris auctores, j. prudentes, j. sacerdotes enz., de
romeinsche regtsgeleerden hadden op de ontwikkeling van het regt grooten invloed, z. jus c i
i l e. Overigens was hunne betrekking in ver-v
tijdperken zeer verschillend. I . tijd--schilend
p erk. De regtsgeleerdheid zonder wetenschaplijken
vorm en de regtsgeleerden oefenen geen bijzonder
beroep uit. Van ouds was de kennis van het regt
een bijzonder voorregt der patriciërs en inzonderheid der priesters, want het burgerlijk en het
staatsregt was met het jus sacrum op het naauwst
vereenigd. De wetten waren wel niet onbekend,
maar wat tot de toepassing van het regt behoorde, dit was besloten in de boeken der pontifices,
b. v. de bepalingen van den tijd voor de behandeling van regtszaken en van de gebruiklijke
wettige formulen. Diensvolgens bestond de voorname werkzaamheid der regtsgeleerde patriciërs in
het geven van inlichting omtrent de regtsdagen
en de aanwending der regtsformulen, doch was
evenwel beperkt tot een kleinen kring van vrienden en cliënten. Van lieverlede vermeerderde
het aanzien der plebejers, het privaatregt maakte
zich los van het jus sacrum en hield op een
eigendons der patriciërs te zijn. Het zoogenaamde
jus Flavianum, hetwelk een regtscalender en eene
verzameling van formulen bevatte, was hierbij van
belangrijken invloed. 2. tijdvak. I)e regtsgeleerdheid wordt een afzonderlijk beroep, doch
eene eigenlijke wetenschap van het regt bestaat
nog niet. De juristen (zoo als P. Sempronius
aoyos, 304 v. C., Tib. Coruncanius, 254 v. C.,
M. Porcius Cato Censorius en diens zoon P.
Mucius Scaevola en a.) waren aanzienlijke mannen, die zich tot een louter practische werkzaamheid bepaalden, door op de markt en te huis op
vaste uren raad en inlichting te geven (respondere),
als zij gevraagd werden (consulere, vandaar consulti
geheeten), allerlei regtsdocumenten vervaardigden
(scribere) zooals aanklagten, testamenten, contracten, en borgstellingen schreven (cavere). De
invloed der juristen op het regt zelf bestond in
de uitlegging der wetten, inzonderheid der XII
tafelen. Hunne opleiding en vorming ontvingen
zij niet door wetenschaplijk onderwijs van oudere
regtsgeleerden, maar hunne kennis was deels ver
eigen studie der wetten en der wei -kregndo
boeken (verklaringen der XII-nigertsld
tafelen, uitleggingen van bepaalde regtsgevallen en
formulierboeken), deels door hunne persoonlijke tegenwoordigheid bij de practische werkzaamheid van
een beroemden jurist. Zulk een leerling heette
auditor of discipulus (CIC. BRUT. 89. DE OR. 1, 43
en v. MUR. 11 en v.). 3. tijdperk. De regtsgeleerdheid als eigenlijke wetenschap (ars), welke
verandering een gevolg was van de wetenschap
behandeling van het regt door Qu. Muc.-lijke
Scaevola Pontifex en Serv. Sulpicius Rufus. De
tot een groote menigte aangegroeide romeinsche
regtsstellingen vereischten een grondiger onderzoek
en diepere studie; daarbij kwam het steeds meer
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veldwinnend beginsel der aequitas en het jus gen tium, hetwelk de juristen met het oude strenge
regt in overeenstemming moesten brengen, Over
't algemeen was er te Rome meer wetenschaplijke
zin binnengedrongen, en de verandering in den
regeringsvorm deed de edelste krachten, die zich
tot dus ver aan het staatsbestuur en de welsprekendheid gewijd hadden, zich op de regtswetenschap toeleggen. De invloed der juristen ver
nadat Augustus bepaald had, dat-merd,
hunne responsa bij betwiste regtsvragen voor het
geregt kracht van wet zouden hebben (GELL. 4, 2.
13, 13.). Vooral was het streven der juristen
daarheen gerigt systematische eenheid in het regt
te brengen, de wetten te verklaren en het oude
regt door toepassing van het jus gentium aan te
vullen en te verbeteren. De vorming tot regtsgeleerde berustte nog wel op de oude practische opleiding, maar daarbij kwamen eigenlijke regtsge=
leerde scholen tot stand (GELL. 13, 13.), waaruit
de faculteiten te Rome, Constantinopel en Berytus
ontstonden. De leeraren heetten professores juris
civilis en de leerlingen studiosi, die een honorarium
of solarium betalen moesten. De voornaamste
juristen waren tot op Augustus, behalve de beide
bovengenoemden, C. Aquilius Gallus, C. Aelius
Gallus, P. Alfenus Varus, C. Trebatius Testa, A.
Cascellius. Sedert Augustus ontstonden er twee
bijzondere scholen, Proculiani (gesticht door Antistius Labeo) en Labiniani (de volgelingen van
C. Atejus). Tot de eersten behooren de beide
M. Coccejus Nerva en P. Juventius Celsus, Nevatius Priscus en a. tot de anderen Massurius Sabinus, C. Cassius Longinus, Javolenus Priscus enz.
Doch allen werden door de 5 volgenden overscha duwd: Gajus, Aemilius Papinianus, Jul. Paullus,
Domitius L 1pianus en Herennies Modestinus. De
zeer talrijke geschriften waren : 1) verklaringen
van wetten en besluiten, 2) regtssystemen, 3) bron
4) responsa en quaestiones, 5)-nevrzamlig,
requlae, sententiae, opiniones enz. -- 4. tijdperk.
Het verval der romeinsche regtsgeleerdheid. De
oorzaak daarvan was over 't algemeen deels de
willekeurige regering der keizers, deels de verdor venheid en het verval van het romeinsche leven.
De juristen maakten van hun beroep slechts een
geldwinning en verwaarloosden ernstige studiën.
Des te grouter werd de invloed der zoogenoemde
classische juristen wier schriften in de plaats der
responsa kwamen en volkomen wetskracht had den.
De groote menigte, de hooge prijs en de talrijke
tegenstrijdige uitspraken der regtsgeleerde boeken
leverden voor de regtspleging vele moeilijkheden
op, weshalve keizer J u s t i n i a n u s 528-565 n. C.
van al de regtsgeleerde werken uittreksels maken
en volgens een zeker plan bijeenvoegen liet, en
zoo ontstonden de kostbare pandecten of digesten
in 50 boeken en talrijke onderafdeelingen (tituli).
Jurisdietio, de burgerlijke regtspraak was
een gedeelte van het imperium en behoorde slechts
tot de bevoegdheid der hoogere overheidspersonen.
Het woord jurisdictie heeft een dubbele beteekenis: 1) in niet strengen zin omvat jurisd. die
buitengewone verrigtingen, die meer tot het imperium dan tot de eigenlijke jurisdictio behooren, om de zoogenaamde vrijwillige regtspraak uit
te oefenen b. v. de bonorum possessio, missie in pos
en in integrum restitutio; 2) de eigenlijke-seionm
jurisdictio bestaat in het uitspreken van een regterlijk vonnis of in het benoemen van een regter.

De bevoegdheid der eigenlijke jurisdictio werd
spreukmatig door 3 woorden uitgedrukt: dare (namelijk de vormen der aankiagten en regters),
dicere (namelijk uitspraak), addicere (namelijk
eigendom). (OVID. FAST. 1, 47. VARR. L. L.
6, 30.). -- De overheden die de regterlijke
magt uitoefenden, waren de koning, vervolgens de
consuls, daarop de praetors en gedeeltelijk de
aedilen; in de steden de stedelijke overheden en
praefecten ; in de provinciën de stadhouders. In
den tijd der keizers geraakten de consuls en praetors op den achtergrond, terwijl daarentegen de
praefecti praetorio en urbi of hunne vicarii de
regtspraak in hoogste instantie verkregen; de stad
hadden de middelste, en de municipaal-houders
overheden de laagste instantie.
Jus, 1) in objectiven zin een regtsregel voor
's menschen doen en laten en wel niet alleen een
systematisch geheel van regtsbepalingen over een
zeker onderwerp. b. v. jus civile, gentium, pontifcium, praetorium of een gedeelte daarvan, maar
ook het door de overheid uitgesproken regt (jus
dicere en reddere); 2) in subjectiven zin de door
het objective regt vastgestelde bevoegdheid en

regtsbetrekkingen der menschen, b. v. jus cognationis, gentilicium, Quiritium Latii enz.; -- 3) jus
heette ook al wat door den praetor ter voorbereiding van een regtszaak verrigt werd, (in tegenstel
ling van judicium), ook de plaats waar regt gesproken werd (in jus vocare) en de wetenschap van
het regt (juri operam dare).
Jus Aeliánhim, een boek van S. Aelius
Paetus, bevattende de XII tafelen met eene ver
-klaringez.
lus eivile, 1) het stellige regt van het romeinsche volk, in tegenstelling van het jus gentium
en jus naturae (cie. TOP. 2.). -- 2) Het burgerlijk
regt in tegenstelling van het strafregt (cie. CAEC.
2. VERR. 1, 42.), — 3) Het door den invloed der
juristen geschapen regt, zoo veel als auctoritas
j
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juris peritorum, z. juris consulti.
Jus commune, het algemeene regt, in tegenstelling van het jus singulare of proprium, hetwelk eene uitzondering of afwijking van het strenge
regt bevatte.
Jus Flavianum is het door den plebejer
Cn. Flavius geschreven werk, hetwelk zoowel een
regtscalender (fasti) bevatte, als een verzameling
van formulen ter behandeling en aanbrenging van
regtszaken (actiones) (LIV. 9, 46. cie. MUR. 11.
AD ATT. 6, 1.). Daardoor kwamen dingen ter
kennis van het algemeen, die vroeger slechts aan
de patriciërs bekend waren (cie. DE OR. 1, 41.).
Jus gentium en jus naturae. Uit de
repten der afzonderlijke vreemde volken ontstond
te Rome door de werkzaamheid van den praetor
peregrinus een bijzonder stellig regt voor de
vreemdelingen, jus gentium geheeten, hetwelk tot
regel strekte voor het verkeer der vreemdelingen
onderling en met de Romeinen. De grondslag
daarvan was de hoogste billijkheid en de naturalis
ratio, d. i. het algemeene, natuurlijke refits-bewustzijn der menschen, en daarom hield men jus gentiuni en naturae voor hetzelfde, als algemeen of
natuurlijk menschenregt (Cie. TOP. 13. OFF. 3, 3.
5, 17. SEST. 42.). Wanneer men echter jus pentium en naturae gescheiden vindt, dan moet jus
naturae in engeren zin opgevat worden, als de
regten en betrekkingen die een uitvloeisel zijn van
de door de natuur in menschen en dieren even-

Jus honorariuin —Jus scriptunn.
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zeer gelegde driften, b. v. huwelijk, verwekken
van kroost enz. (cie. HER. 2, 13. OFF. 1, 4. Ffl.
3, 19.). Het jus pentium had grooten invloed op
het rom. regt (jus civile), doordien menige vrijere
vorm van het jus g. door het edict van den praetor in het romeinsche regt werd opgenomen, b. v.
het door den praetor toegekende eigendom in bonis, de natuurlijke obligationes enz. (z. e d i c t u ni). —
Enkele malen heet jus gentium ook het volkenregt,
jus belli et pacis, waartoe de instelling der fetialen
behoorde (cie RAB . POST. 15.).
Jus honorarium is liet door den praetor
vastgestelde regt, dat in het edict is opgenomen,
ontsproten uit het beginsel van billijkheid en uit
het jus gentium.
Jus Ita1icutn bevat de regten, die menige
provinciestad als bij uitzondering verkreeg, even
als of zij in Italië gelegen was; namelijk 1) libertas, d. i. het regt van een vrijen regeringsvorm
en een zelfstandig beheer harer inkomsten ; 2)
immunitas, d. i. vrijdom van hoofdgelden en grond
waartoe de overige provinciesteden ver-belasting,
waren; 3) de bevoegdheid om grondeigendom-pligt
te bezitten volgens het strenge romeinsche regt (ex
jure Quiritium), zoodat de vormen van dat regt,
zoo als usucapio, mancipatio enz. ook daarop
toepaslijk waren. Slechts coloniën verkregen het
jus Italicum. Dit regt schijnt onder Augustus
ontstaan te zijn, toen hij de door de coloniën der
veteranen verdreven Italici in provinciecoloniën
overplaatste en hen in hunne regten niet wilde
verkorten. Toen de vrijheid van bestuur en vrijdom van belasting voor de italische steden had
opgehouden, bleef het jus Italicum in de provinciën nog bestaan, en bestond voornamelijk in
eenige voorregten in zaken van belasting.
Jus juran(Iam., de burgereed, in tegen
sacramentum of soldateneed. Ge--stelingva
bruik van den eed bij de Romeinen : 1) de soldateneed, z. sacramentum; verg. delectus milit u ?n, 4. kol. o.; II) in het volkenregt bij het sluiten der
.

door de fetialen, z. foe dus. III) in het
staatsregt, a) bij het aanvaarden van een ambt,
steeds binnen de eerste 5 dagen gedaan met de
belofte, de wetten trouw te zullen opvolgen, b)
bij liet einde van het ambtsjaar, dat men de wetten
heeft opgevolgd, c) de eed der senatoren en ambtenaren op zekere wetten, ingeval de wetten dien
voorschreven, d) de na Caesars dood ingevoerde
eed der senatoren, de acta principis te zullen
handhaven, e) de burgereed bij den census (z. a.);
IV) in criminele en civiele processen, a) de eed
van den regter, z. j u d e x, b) de eed van calumnie
der partijen (z. c a l u m. n ira), c) de eed der partijen
in jure voor het vaststellen van het judicium.
Wanneer de eene partij aan de andere den eed
opdroeg (deferre), moest deze hem doen of overdragen (referre), zoo niet, dan verloor zij het
proces, d) eed der partijen in judicio ter aanvulling van het bewijs, e) jus juraiudum in litein,
eed van heimm die geregtigd was eene vordering
te doen, waardoor hij de waarde der zaak bepaalde, wanneer de ander de zaak niet geleverd
had, f) de eed der getuigen, z. testis. V) in
gevallen van privaatregt en in het gewone leven,
inzonderheid in zaken van regten van verbindtenis. -- Even laakbaar als het was onnoodig te
zweren, even min kon iemand zich aan een
door de wet bevolen eed onttrekken; slechts de
vestaalsche maagden behoefden niet te zweren, en

.foedera

de Hamen Dialis mogt dit niet eens. De straf op
den meineed z. per^juriuni.
Jus Lath, z. Latium.
Jus liberórum (trium, quatuor, quinque).
De lex Julia en .Papia Poppaea verbond aan het
bezit van verscheiden kinderen bijzondere voor
waaraan de keizers nog verdere uitbrei--regtn,
ding gaven en ook aan zoodanige personen schon
geheel geen kinderen of ten minste-ken,di't
niet het wettig getal hadden (PLIN. EP . 2, 13. 10,
2. 95.). Het jus liber. schonk den voorrang bij
het staan naar ambten en bij verdeeling der provinciën, bevrijding van lastposten, vermindering
van straffen en allerlei voordeelen bij het erfregt.
Jus naturae, z. jus gentium.
Jus osculi, de oude bepaling, dat de vrouwen en de cognaten van haar en hare mannen
elkander tot in den graad van volle neef en nicht
moesten kussen, schijnt een gevolg van de symbolische opvatting van den kus, die als een teeken
van eng besloten familiekring beschouwd werd
POL. 6, 2. PLUT. ROM. 1.).

(

Jus Papirianum heette eene verzameling
van koninklijke wetten door Papirius vervaardigd,
die of oud en echt was, doch al vroeg verloren
is, of van lateren oorsprong en wier echtheid ver
moet geweest zijn.
-dacht
Jus pontifieiutn, 1) in ruimeren zin hetzelfde als sacrum of divinum, waarvan de kennis
en toepassing aan de priesters was toevertrouwd. —
2) In engeren zin het regt zelf der pontif ces in
betrekking tot den staat en diens instellingen.
Jus priv tum en pub li cum. liet eer
bevat de regten en verpligtingen der in een-ste
staat levende personen onder en jegens elkander
TOP . 2.), het tweede bevat de regten van
den staat jegens de burgers en de verpligtingen
van deze jegens den staat. Het omvat alzoo de
geheele staatsregeling en regeringsvorm, derhalve
het jus sacrum, de regeling van het krijgswezen,
het finantiewezen, de regtsplegiug in civiele zaken
het criminele regt (Liv. 3, 34 . GELL . 10, 20. cie.

(cie.

BRUT. 59.).

Jus quiritium beteekent oorspronklijk het
burgerregt hetwelk in den staat aan de afzonderlijke burgers verzekerd is, alzoo voornamelijk de
privaatregtlijke bevoegdheid van den burger, b. v.
dominium ex jure Quiritium, terwijl jus civitates het
regt van den burger met betrekking tot het buitenland, alzoo zijne staatsregtlijke bevoegdheid
beteekende. Uit deze oorspronklijke beteekenis
laat het zich verklaren, hoe men onder de keizers
zeggen kon, dat de vreemdeling die burger werd,
het jus civitatis verkreeg (omdat hij als het ware
van buiten inkwam), de Latijn, die volkomen burgcr werd, het jus Quiritium verkreeg (dewijl hij
reeds half burger was, en slechts het hem nog
ontbrekende van het burgerregt verkreeg). Civitas
is iets algemeens en ondeelbaars, jus Quiritium, is
slechts een deel der civitas geworden, dat den
Latijn van het volle burgerregt nog ontbreekt
(PLIN . EP. 10, 22, 23, 105, 106, 108.).

Jus sacrum of divznum en pontif cum in
ruimeren zin is het heiligregt (eerdienst, heilige
plegtigheden en divinatie).
Jus scriptum en non seriptium. Het
eerste omvat al het regt, dat in geschrifte vervat
is, derhalve de wetten des volks, de senaatsbesluiten, de keizerlijke wetten, de edicten der magistraten, de responses der regtsgeleerden enz. (z.

Jus strietum—Juventii.
n.). Als non scriptunn wordt slechts de gewoonte
genoemd, quod usus coinprobavit, z. c o n s u e t u d o.
Jus sirictum, het oude strenge civielregt,
in tegenstelling van het billijkheidsbeginsel (aequi.
tas). Van daar het onderscheid tusschen actiones
stricti juris en bonae ,Eidei, z. a c t lo.
austinisnus, z. j u r i s c o n s u l t i, op het einde.
Justinus, M. Justinianus, ook Frontin u s, romeinsch geschiedschrijver ten tijde der
Antonijnen, is de maker van een uittreksel uit het
uitvoerige historische werk van Trogus Pompejus,
die onder Augustus leefde, onder den titel historiae
Philippicae in 44 boeken. Dit bevat een alge meene wereldgeschiedenis, hoofdzaaklijk echter de
geschiedenis van Macedonië, zonder naauwkeurige
chronologische volgorde der afzonderlijke gebeurtenissen; het werk werd vooral in de middel
hooggeschat. De eenvoudige, ineengedron--euwn
gen voorstelling, hoewel niet altijd even onberisplijk in de oogen der critiek, heeft nog altijd
veel aantreklijks en is niet af te keuren.
Justitia, romeinsche personificatie der geregtigheid, even als de grieksche Dice (Astraea), z.
a e q u i t a s. Zij verliet in de ijzeren eeuw het
laatst van de hemellingen de met bloed bevlekte
aarde (OVID. MET. 1, 150. FAST. 1, 251.).
Justitium beteekent een stilstand der regtspleging en een staken van alle openbare aangelegenheden. Zulk een stilstand werd door den
senaat, en door de overheden in tijden van nood,
van gevaar en van algemeene verslagenheid verordend (decernere, edicere, indicere) en na het wijken des gevaars weer opgeheven (remittere, exuere).
Onder de keizers had slechts een justitium plaats
in tijden van openbaren rouw, en wel bij sterfgevallen der keizers of der keizerlijke familie.
Juturns, latijnsche bronnymph (Na Is, OVID.
FAST. 2, 606.), ter wier eere men op den 11. Januarij, op welken dag aan haar op den campus
Martius een tempel gewijd was, te Rome het
feest .Íu t u r n a l i a vierde (OVID. FAST. 1, 464.).
Men hield haar voor eene zuster van Turnus, die,
door Jupiter bemind, met de onsterflijkheid en de
heerschappij over de wateren begiftigd was (VIRG.
AEN. 12, 138 en v. OVID. FAST. 2, 585 en v.).
Zij baarde aan Janus den brongod Foetus.. Het
water harer bron, tusschen Laurentum en Ardea,
aan den albaanschen berg, dat zich vereenigde
met het riviertje Numicus of Numicius dat zich
bij Ardea ontlastte, bezat, naar men zeide, geneeskracht (vandaar de afleiding van juvare) en werd
te Rome bijna bij alle offers gebruikt. Een vijver
op het forum in de nabijheid van den Dioscurentempel heette naar haar laces Juturnae (OVID.
FAST. 1, 708.).
Juvávum, t. Salzburg, aan de rivier Jovavus, stad in Noricum, in een uitgestrekt, vruchtbaar dal aan de noordelijke helling van het gebergte. Verscheiden hier te zamen loopende wegen gaven in lateren tijd aan deze plaats groote
belangrijkheid; hier vindt men zeker de rijkste
en schoonste overblijfsels der kunst uit de oudheid.
Juvenális, D. Junius, werd onder de regering van Claudius of Nero te Aquinum in het
land der Volsten geboren. Volgens den gewonen
loop der opvoeding van die dagen bezocht hij
eerst de scholen der rhetoren te Rome en wijdde
zich toen, doordrongen van een diepen afkeer van
het zedenbederf, dat zich vooral onder de regering
van Domitianus openbaarde, aan de satire. Zijn
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werkzaamste tijd als satirendichter valt onder de
regering van Trajanus, toen na lange verdrukking
weer een vrije blik op den laatst verloopen tijd
vergund was, en loopt tot op den tijd van Hadrianus. Volgens een weinig geloofwaardig verhaal
zou hij door den laatste wegens te groote vrij moedigheid in zijne satiren op 80jarigen leeftijd
verbannen en in ballingschap gestorven zijn. -Wij bezitten van hem 16 satiren, die grootendeels
schilderingen bevatten uit den tijd van Domitianus.
Aan een naauwkeurige kennis van zijn tijd en
menschen paart hij een groot talent van schilde ren. In weinige treffende trekken teekent hij
eenige personen en omstandigheden, waarbij hij de
bedorvenheid, die zich in al de betrekkingen des
levens tot in de hoogste kringen openbaarde, met
scherpe kleuren doet uitkomen, terwijl hij de boosheid met onverholen opregtheid, in hare naakte
maar afschuwlijke gedaante ontmaskert. Daarbij
toont hij zelf overal een edele gezindheid, die
een afschuw heeft van de ontaarde zonden zijner
tijdgenooten en de groote deugden van den ouden
tijd vurig terug wenscht. Slechts zelden wordt de
strenge bestraffende toon van zijne satire door
enkele comische tooneelen afgewisseld. Ofschoon
zijn stijl wat sterk rhetorisch gekleurd is, dragen
zijne schilderingen toch den stempel der waarheid
en verschaffen ons een aanschouwlijk beeld van
het ontzettende zedebederf, dat zich te gelijk met
de hoogste weelde en pracht in het uiterlijke
leven, in de tijden der keizerregering van alle klassen der maatschappij te Roane had meester gemaakt.
Juventas, z. H e b e.
Juventii, verhuisden omstreeks 380 v. C.
uit Tusculuin naar Rome, waar zij spoedig tot
groot aanzien geraakten. Er wordt 1) een J uv e n t i u s als aedilis curulis genoemd (cle. PLANC.
24, 58.). --- 2) T. Juventius Thalna en C.
Juventius L a b e o, sneuvelden als tribunen in
een slag tegen de Galliërs 19 7 v. C. (LIV. 33,
22.). — 3) T. J u v e n t. Thalna, de zoon van.
den eerste, praetor in 194 v. C. — 4) M. J u v.
Thalna, consul in 163 v. C., de eerste uit deze
familie die het tot die waardigheid bragt, nadat hij
reeds in 170 volkstribuun geweest was. Als consul
onderwierp hij het eiland Corsica en stierf op het
oogenblik dat hem de schriftlijke dankzegging van
den senaat daarvoor werd overhandigd. — 5) M.
J u v. L a t e r e n s i s, diende waarschijnlijk in den
oorlog tegen Mithridates (cie. PLANO. 5, 13.), deed
in 't jaar 59 afstand van zijne candidatuur naar
het tribunaat, uit afkeer van Caesar en diens akkerwet. Later zou hij aan een zamenzwering
tegen Pompejus deel genomen hebben, en had
zeker aan zijne verhouding tot Caesar te danken,
dat hij bij het dingen naar het aedilisschap in 55
de nederlaag leed (cxc. PLANC. 5, 12. 22, 52.).
Zijn mededinger Plancius behaalde de zege, doch
werd kort daarna door Juventius aangeklaagd, dat
hij onwettige kiesgenootschappen had opgerigt.
Cicero, die zeer veel verpligting aan Piancius
had, naei, ondanks zijne vriendschap met Juventius, de verdediging van Plancius op zich er, ver
zijne vrijspraak. Later werd Juventius-wierf
quaestor en augur (CIO. AD FAR. 8, 8, 2. AD ATT.
12, 17.). Na Caesars dood werd Juventius legaat
van Lepidus in Spanje (43) en zocht hem met
Munacius Plancus, stadhouder van Gallië, tegen
Antonius te verdedigen, doch rigtte niets uit en moest
zien, dat de soldaten van Lepidus bij het nader ruk-
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Juverna --Kaz-xAvçis nv

ken van Antonius tot dezen overliepen; hij bleef
echter aan zijne republikeinsclie beginselen ten einde
toe getrouw en bragt zich zelf om 't leven. -6) P. Ju v. C ei s u s, volgeling van den jurist
Proculus, was een voornaam regtsgeleerde ten
tijde van Vespasianus. -- Zijn zoon 7) P. Ju v.
Ceisus, insgelijks uitstekend regtsgeleerde, werd
door Domitianus wegens deelneming aan Bene za-

J 4cov.

menzwering voor liet geregt gedaagd, doch redde zich
door vleijerij en list, waardoor hij de zaak tot aan
den dood des tyrans steeds wist te verdagen.
Bij Nerva en Trajanus stond hij in gunst, en de.
laatste maakte hem consul, welk ambt hij in 129
onder Hadrianus voor de tweede maal bekleedde.
Hadrianus nam hem in zijnen raad.
Juverna, z. Hibernia.

K.
K a 6 f a x o c of x a 6 o c, de stembussen bij de
regtbanken, een voor de c^rjpot van veroordeeling,
de andere voor die van vrijspraak. Sedert Euclides was er maar een xa&laxo; (xcíóo;), maar verschillende vrjpot, zwarte en witte, of heele en
doorboorde ( T(1 LTO ; en atg.TETp'J?C1IjU dv /^) .
K. x w c s beteekent in regtskundigen zin 1)
slechte behandeling van ouders of adoptiefouders
door de kinderen niet woorden of slagen, weigering van onderhoud (van welken pligt slechts ongehuwde kinderen vrijgesteld waren), onthouding
der laatste . eer; 2) mishandeling der vrouw door
den man (cook verbreking der huwelijkstrouw); 3)
ongeoorloofde behandeling der epicleren door haren
man of door de bloedverwanten die verpligt waren voor haar huwelijk en uitzet te zorgen (z.
e r f r e g t, a t t i s c h) ; 4) slechte en onzedelijke behandeling van onmondigen, vooral door hunne
voogden (rdppavuwv xuxco t;). — Deze wanbedrijven konden vervolgd worden door eene schriftlijke
aanklagt of eene ekkuyytXía (z. a.), welligt in sommige gevallen ook door private aanklagt door
eene $ixrl, de xczxwat; dpcpavwv ook door de apagoge. Zij was schatbaar; alwie aan de x. yoviwv
schuldig verklaard werd, verviel in atimie. Zij
behoorde tot de regtsbevoegdheid van den archont.
K a o r e X v t íx y, een klagt tegen hem die
valsche getuigen had voorgebragt, waarschijnlijk
ook tegen hem die valsche xXij ropss (z. a.) had
aangewezen en reeds vsu&oµapT'Jpttuv veroordeeld
was. Behalve de vernietiging van het vonnis, ingeval de partij die de klagt xaxotsxvtcuv instelde
de hoofdzaak verloren had, werd de veroordeelde
beklaagde nog in eene schatbare boete verwezen.
K a x o u p ' o c, boosdoeners, die list en geweld
gebruiken, in regtskundigen zin gemeenti misdadigers. Daartoe behooren dieven (xXE'rTat), die
inbraak plegen (rotywpUZot) , kleerdieven (Xw7totat) , menschenroovers (^wdpxno&^T d), tempel
rj6ral), beurzensnij--roves(iEp6uXt),zor
ders (^aAavteoTóµoc) en moordenaars (cpovsia) in
geval de moord met roof gepaard ging. De
veroordeeling over xxcovpYrj µ ru behoorde tot de
bevoegdheid der elfmannen (verg.ev8zxa en thruywy ).
KaUaftos, z. calathus.
K a X o í x cc y a d o í, oorspronklijk een uitdrukking
ter aanduiding van zedelijke en maatschaplíjke
voortreflijkheid ; in de taal der aristocraten beteekende zij, even als 7vu' pt ot en andere uitdrukkingen, de aanzienlijken in tegenstelling der lagere
volksklasse, de ^taxof, 7covr^poi enz.
.

-

Kaµ^3oóvca óprj, z. Cambuni montes

K a it rj k ei a zijn de winkels en kramen der
slijters, vooral van eetwaren (z. µ;topoi), meestal
ook als tapperijen gebruikt, waarvan het bezoeken
evenwel voor zoo onbetaainlijk werd gehouden,

dat volgens Athenaeus eens een lid van den
Areopagus, die in zulk een verblijf iets gebruikt
had, uit den Areopagus verwijderd werd.
Kapwv, z. Carthago.
Karp , atov, z. drinkgereedschap.
Kap^o ►Jxoc, z. Carduchi.
]Kasten in Griekenland. Hoewel het bestaan
van een kastenwezen in voorhistorischen tijd in
Griekenland door vele geschiedvorschers ontkend wordt, omdat het nationale karakter van
den Griek met zulk een scherpe afscheiding
van beroep en stand in strijd is, mag men
evenwel niet vergeten dat vele verschijnsels nog
uit den historischer tijd een overoude soortgelijke
betrekking tusschen de bevolking verraden. Daartoe behoort het bij erfenis overgaan van zekere
kunsten en bedrijven in bepaalde geslachten. De
Homeriden op Chios, de Asclepiaden in Cos,
de Daedaliden te Athene, de Talthybiaden te
Lacedaemon hebben allen dit genealogisch karakter. Over de gronden die tegen zulk eene opvat
pleiten en die voornamelijk ontleend zijn-ting
aan de inrigting der ionische phylen, z. p u A a t',
ionische. Om evenwel uit het bestaande op te
klimmen en te besluiten tot oorspronklijke mythische toestanden, dit is nogal aan bedenking
onderhevig, vooral wanneer men niet in staat is
om op feitlijke grondslagen een overzigt der
geschiedkundige ontwikkeling te geven.
K ataxexauµgvr1, z. Lydia.
K ovr a y u a p. a Tr a, z. Yccµo^, 3. kol. m.
K u t a Y w T c a (xa raXGasts, Tavóoxzta). Hoewel
vreemdelingen gewoonlijk bij een gastvriend hun
intrek namen, zoo had men toch, vooral op veel
bezochte plaatsen, zoo als te Olympia en elders,
huizen om vreemdelingen te huisvesten. Zulk een
xcractTcov van groote uitgebreidheid werd door
de Spartanen opgerigt op de plaats van het ver
(THUG. 3, 68.).
-woestPla
K a T x x A rj l a c, x azcíxX roi &xxkri aíac, buitengewone volksvergaderingen over belangrijke onder
waartoe het buitenvolk bijzonder werd op--werpn,
geroepen. Z. i x x X rj í a, 2 . kol. b.
K a T á o 7 o c, lx X crcLXó7ou aTp e reó ncv.. Onder de
gematigde democratie, waarin de deelneming aan
het staatsbestuur naar mate van het bezit van ver
geregeld was, was ook de gewone krijgs--mogen
dienst afhanklijk genaakt van het bezit van oor
Dit wordt aangeduid door de uit -logswapen.
aTpaTEUEty . De minvermo--drukinglxaXóyo
genden, volgens de staatsregeling van Solon te
Athene zij die tot de 4. klasse behoorden, de Theten, dienden slechts ingeval van nood, als ligtgewapenden.
KaTaXuacs Tob µo u, te Athene omverwerping van den regeringsvorm waarvoor een andere in

KwrmpeaxToi
de plaats werd gesteld. Ook de poging dezer misdaad werd, even als de poging van hoog verraad
(7rpo8oaic ), geregtlijk door middel der eisangelie
(de npo^oala ook door eene yp cp) vervolgd en
even zoo gestraft als de gepleegde misdaad, hoogverraad steeds met den dood, de xa caX. Tou 6. en
Tupxvví; waren schatbaar, meestal met den dood, daar
zelfs hij die zich aan die misdaad had schuldig
gemaakt door iedereen ongestraft mogt gedood
worden. Het geregtshof: de thesmotheten. Waar
men voor den Areopagus gevallen van hoogverraad behandeld vindt, is dit zeker ten gevolge
eener bijzondere opdragt.
Ka raypax„Toí, z. equitatus, 2 . kol. o.
K u t ^.(c a C S, het handgeld dat de atheensche
ruiter (íîtrzu;), buiten zijn soldij, voor zijne uit rusting ontving.
Kc.»pa, z. cat1 dra.
K E ri u -, beter welligt KataO A , afgrond van
den Taygetus, , ten W. van Sparta, 600 v. in lood
diepte, waarin misdadigers, b. v. Aristome--regt
nes, neergeworpen werden.
KEvo Ldcotov, z. sepulchrum, 3. kol.
Ker, I<rjp, de personificatie van den doodslag
en de verschillende wijzen van sterven (van daar
meestal Krj ps;), in tegenstelling van aávaTos den
dood in 't algemeen. Het woord, waarvan de beteekenis zweeft tusschen een gemeen naamwoord
en een persoonsnaam, komt bij Homerus zelden
in laatstgemelden zin voor. De verderflijke, onverrnijdbare Keren woeden met Eris en Kudoimos
in den slag, omhangen met kleederen roodgeverwd
van het bloed der mannen ; nu eens grijpen zij er
een aan dien de doodlijke wond reeds getroffen
heeft, dan eens een ongewonde, dan weder slepen
zij een lijk bij de voeten over het slagveld. Even
als levende menschen waren zij rond en strijden
om de lijken (IoM. IL. 18, 335 en v.). Op gelijke wijze worden de Keren als schrikverwekkende
doodsgodinnen van den slag geschilderd door He,

siodus (scUT . HERO . 249 en v.). In de theogonie

van Hesiodus (211 en v.) heet Ker dochter van
de Nacht, zuster van Morus, Thanatus, Hypnus
en der Droomen; de daaropvolgende plaats van
V. 217 af, waar de straf ende (v r^?^^ónocvoc) Keren

--
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verzorgden de gasten, ontboden de zangers, spanden de wagens in enz. Hunne openbare -diensten
bewezen zij bij volksvergaderingen, regtzittingen,
godsdienstige plegtigheden, oorlog en vrede. Hun
staf heette xrlpu t iov (caduceus der Romeinen);
als vredeboden droegen zij een met wol omwonden olijftak.
Kii roc, z. Cetus.
Kir,, z. cista.
KtaToy6poc, z. cistophorus.
K X u a o t i x E T rj p t o t, gewoonlijker at4i.p xta, ook
wel }uAXol of puXXaóe; cxsT., bij de Romeinen
infulae of vittae, heetten de takken die smeekelingen in de handen, of de kransen die zij om het
hoofd droegen; soms waren zij nog met witte,
wollen banden omwonden (verg. i n f u Ia).
1(Xupt-at of ipct i.^tUTaC (ctiCu -- rp6)
de lijfeigenen op de landerijen der bijzondere personen in Creta (z. H e l o t e s eii Creta).
Klezeding, 1) grieksche. De grieksche
kleeding wordt onderscheiden in twee hoofdklassen, iv& p guru en &mt M u.Tu of 7reotiSXI s ucta. Het
vóvµu is de chiton, de dorische van wol , kort en
zonder mouwen, de ionische langer en van linnen,
die tot op den tijd van Pericles te Athene gedragen werd. De chiton (XtTtuv) had of twee mouwen of armsgaten (ciii.cotN.u6yy aXo;), de dragt der
vrijen, Of maar een. (TbPo . a ako;, ook Éywuí, geheeten), die den regterarm en een deel der borst
vrij liet, de dragt der slaven. Een onderhemd
werd eerst in lateren tijd gedragen, en de yt rovE66co; is geen hemd dat onder den chiton gedragen
werd, maar veeleer een korte chiton, terwijl daar
vrouwen zeker een on--entgh)ITUwovdr
derhemd is. Over den chiton droeg men het
%ríiX rdu.a of respíA•r^p.u, het i i ci rtov, een groot,
vierkant stuk doek. Eerst werd het over den
linkerschouder geworpen, met den arm vastgehouden vervolgens over den rug naar de regterzijde onder of over den regterarm getrokken
en dan weder over den linkerschouder geworpen.
Dit heette &ittlEg't7 lXAeat. Het ip.77 rtov
reikte ten minste tot aan de knie, het korter te
dragen was onwelvoeglijk. In Sparta droeg men
een korten mantel (j^p u ytEu' ci u o?n), Tní3tuv,
,

-

met de Moiren vereenigd zijn en eene met de tpt[ tuvtov geheeten, dien ook de naapers van sparErinyen verwante beteekenis hebben, is van late- taansche zeden in andere staten, de 1,xxwío i re
ien oorsprong. Dit nevenbegrip van straf en aannamen. — I)e knapen droegen in lateren tijd
wraak komt eerst later, b. v. bij Aeschylus (SEPT. te Athene eenvoudig den chiton, als epheben
1055 .), te voorschijn. --- I-let gehate doodslot xrj p) namen zij den chlamys (x)<uió) aan, eene soort
is wel onvermijdlijk, doch het kan soms door den van mantel, die over den regterschouder of over
wil der goden of door de vlugt der menschen de borst werd vastgehecht. De afhangende pan-

verschoven worden

(nnoM . IL . 3, 32. 4, 11. 12,

Gewoonlijk verstaat men onder xnp een
geweldigen dood, doch soms ook een zachten (iioM.
402 .).

OD. 11, 170 en v.).
K 9 p a T a heetten : 1) hoornachtige drinkvazen, z.
v a s a ; -- 2) de door hunne natuurlijke ligging

sterkste punten van Griekenland, met name Acrocorinthus, Ithome en Artemisium. -- 3) Een
grensgebergte tusschen Megaris en Attica.
Kerkyra, z. C o r c y r a.
K Ti v S, de heraut, stond reeds bij Homerus in
groot aanzien en werd om het gewigt zijner bediening voor onschendbaar gehouden, als de middelaar tnsschen verschillende volken stond hij onder bescherming van het volkenregt. De herauten werden tot openbare en bijzondere diensten

den heetten 7tTEpcl of srT^pvyb;. De chlamys werd
ook vooral te paard of op reis gedragen. Bij de
vrouwlijke kleeding komt vooreerst ook de chiton
in aanmerking, de dorische, een eenvoudig niet
zeer lang wollen hemd, uit twee stukken bestaande, die tot op de borst waren digtgenaaid, terwijl
de bovendeelen, die borst en rug bedekten, op de

schouders werden vastgehecht; en de ionische, een
wijd, tot . op de voeten in plooijen neerhangend,
linnen hemd met wijde mouwen, die meestal gesloten, soms van de schouders af van boven gespleten zijn. De lange slippen, die bij liet vasthechten van den dorischen chiton over den rug en de
borst als doeken neerhingen, heetten ot7r&ot;,
lC.rXoióeov. Bij den ionischen chiton met mouwen
is de lutXoïs een bijzonder gedeelte der kleeding,
gebruikt; zij waren boden der vorsten, bedienden in die over den chiton gedragen werd. De bundel
liet heldentijdvak aan tafel, schonken den wijn en plooijen die over den gordel bij den iouiáehcn
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chiton neerhingen, daar deze meestal langer was
dan het ligchaam en daarom door den gordel
moest opgebonden worden, heette xóXr o;. De
gordel heet Cwvtov of 'a rpócpcov, te onderscheiden
an de µdrpa (ook Tatv(a, ^?CU^S^6(JIGs, 6TYj^}o^saN.ós)
een band, dien men onder den chiton om de borst
droeg. Het bovenkleed der vrouwen (a1^.ttsyovrj,
&u7tsy6vcov) gelijkt veel op het 'tµm' nov der mannen.
De naam 7c rXo; beteekent gewoonlijk eenvoudig
een gewaad. Onder den ytT' werd, zoo niet altijd,
toch meestal een dun hemd, yt rth tov, gedragen.—
Wat de stof der kleeding betreft, deze was bij
de mannen sedert de linnen chiton in onbruik
geraakte, meestal wol. Een i i4 nov van bijzonder
dikke stof, voor wintergebruik, was de yXaiva.
Ook de chiton werd in den winter van dikker
stof gedragen (8aays), in den zomer ligter. OF-p(aTpca (ook ^r^tov, Xclpov, ook wel de yXav(s) zijn
zormerkleederen. — De vrouwen gebruikten behalve wollen- en linnen- ook nog andere stoffen,
vooral den byssus, een witte of geele stof die uit
plantenvezels, zeer waarschijnlijk uit boomwol ver
werd. Een andere stof waren de up.óp--vardig
yeva, van eene op Amorgos groeijende, bijzonder
fijne vlassoort. Zijde (tgr4a, avptxc) kwam eerst
vrij laat in Griekenland in zwang. M&Ta,a beteekent waarschijnlijk de ruwe zijde, de poppen, die
eerst op het eiland Cos afgewonden •werden; uit
de draden werden de io43uxtva geweven. Bekend
zijn de coïsche stoffen van een soort van gaas of
krip. Pelterij was zeer weinig in gebruik ; chitons
van leer (^ pµa) komen voor. — Wat de kleur
betreft, reeds zeer vroeg kwamen behalve witte,
bonte stoffen (cpata, donkerkleurige stof, itoppupFi,
xpoxtxf) bij mannen, maar vooral bij vrouwen in
gebruik. Vooral hield men veel van ingeweven of
ingestikte versierselen, zooals randen om de kleederen, aan den ondersten zoom of de halsuitsnede
(ua of cua), of loodregt, op beide zijden, langs de
naden van den chiton, of van voren (p'apSot,
it 1pu poe). Ook het 'tp a o i was met dergelijk
borduurwerk bezet ( rtsp(vT1 u, EEyxuxXov, 7rapthti U).
Franjes en kwasten heetten xpoa6o(, 4óaavoc. Ook
vindt men los ingeweven versieringen, bloemen
enz., vooral in den chiton der vrouwen (ytTwv
zi„uT^taTtxTOS) ; evenzoo met regtstandige figuren, b.
V. geruite kleederen. -- Een prachtgewaad, waar
maaksel niet naauwkeurig kan op--vanmeht
geven, was de U6TCS : de &cpsa rpt; was een doek
of shaw l, maar geen bepaalde vorm van kleedingstuk. De &ccpaapa was een kleed uit huiden
voor landlieden, deze gebruikten voor het i^dttov
de atcópa. Hoofdbedekking was slechts op reis in
gebruik. De algemeene naam daarvoor is xuv-ri en
7riXos. De ?TFTa6oy, die bij de chlamys behoort,
was van thessalischen of macedonischen oorsprong,
en had verschillende vormen van randen. De
oorspronklijk macedonische xau6Ea heeft een horizontalen, ronden, dikwijls zeer breeden rand. De
mutsen, voornamelijk het hoofddeksel van schippers
en handwerkslieden, werden meestal zonder klep,
dikwijls met een smallen rand gedragen. De stof
is meest vilt. — Voetbekleeding werd in 't algemeen slechts bij het uitgaan gedragen. De eenvoudige zolen, die men onder de voeten bond zijn
de u7coSr' ata. Het aavaaktov (sdvMa ov) had een
over de teenen liggenden riem (^uï6 of -óv), die
langzamerhand tot een soort van bovenleêr werd.
De zolen waren van leer, dikwijls van meer lagen,
gedeeltelijk van kurk, vaak ook met vele banden
,

-

of riemen voorzien. De xp r^,d; schijnt Bene soort
-

van halve schoen geweest te zijn, die van voren
den voet bedekte, en van achteren niet riemen
werd vastgemaakt. De i4áisc der mannen waren
wezenlijke schoenen, door den gemeenera man gedragen, even als de A zxw' txu , iets fijner waren
de ( Xr2 Yrat (pkauTtat). De &v^poµt^ss waren
laarzen, de xappaTt';at een leêren voetbekleedsel
van den gemeenen man. De vrouwen droegen
behalve het aavaaAtov de zoogenaamde IIspatxu,
ook x6 opvot geheeten, de gewone soort van
schoenen. Fijner waren de Ç3auxíusc; slavinnen
droegen de stap f3ap(c. De gewone stof was leêr
(a%UTUTó(.Lo;, do schoenmaker), de kleur zwart of
de natuurlijke kleur van het leer. — Barvoets
( Uros(a) ging men slechts in bijzondere gevallen, bij grooten spoed of bij zwaren rouw, als
teeken eener strenge levenswijze, of ook uit godsdienstigen eerbied, hij het betreden van heilige
plaatsen enz. Pythagoras verlangde uitdruklijk
deze gewoonte, die in het Oosten, Aegypte en
verder algemeen was. — 2) R o m e i n s c h e. I)e
gewone kleeding van den Romein bestond uit 2
of 3 stukken, de tunica interior en exterior en de
toga. Het laatste was het eigenlijke kleed van
den Romein in vredestijd (van daar togotus, in
tegenstelling van sagum), het werd daarom noch
door ballingen, noch oorspronklijk buiten Rome
gedragen; vermoedelijk was het halfrond en bijzonder wijd. De wijze van omwerpen der toga (verg.
QUINCT . 11, 3, 137 en v.) was tweeërlei, namelijk
vroeger eenvoudig, later ruim en met veel plooijen.
Eerst werd zij over den linkerschouder geslagen,
zoodat deze geheel bedekt was; dan trok men
haar langs den rug naar voren en vatte haar ongeveer in het midden der wijdte in plooijen te
zamen, zoodat het bovenste gedeelte als sinus
neerhing, het onderste lijf en beenei bedekte.
Zoo ontstond de onder den regterarm dwars over de
borst loopende plooijenwrong (ummibo). Het overige
werd weder over den linkerschouder en arm geslagen, zoodat deze dubbel bedekt was. Aan de
slippen zaten meestal kwasten of knopen ter ver
om door hunne zwaarte het kleed neer-sierngof
te doen hangen. De kleur was wit, bij knapen
met een purperen rand omzoomd (praetexta), alsmede bij de hoogere overheidspersonen; de keizers
droegen ter onderscheiding geheel purperen. De
stof was van wol, het meest gezocht de apulische
en tarentijnsche, buitendien de milesische en laconische. Zijden stoffen werden eerst later gedragen en werden beschouwd als een teeken van
verkwisting; de hier en daar vermelde sericae
vestes waren maar half van zijde; de Coae, zeer
dun en als gaas geweven, dikwijls ook uit byssus,
werden dikwijls als een bewijs van verwijfd- en weelderigheid veroordeeld. Onder de toga droeg men
de tunica, een soort van hemd, oorspronklijk zonder mouwen, het eigenlijke huiskleed der Romeinen ; hiervan komen twee soorten voor, namelijk
eene interior, of onderste, ook subucula geheeten,
terwijl de andere of bovenste intusium schijnt geheeten te hebben, de eerste sloot waarschijnlijk
zeer naauw om het lijf. Aan de tunica droegen
de senatoren en ridders den clavus, latus of angus•;us (tun. laticlavia of angusticlavia); de latus cl, was
een van voren, in het midden der tunica, van den
hals tot aan den ondersten zoom neerloopende purperen streep, de angustus bestond in twee dergelijke
smallere streepen. Onder de borst werd zij vastge-
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bonden;i ange mouwen zaten slechts aan de subucula, een halve maan, lunula; de kleuren schijnen verlange ver neerhangende tunicae, talares, werden voor schillend geweest te zijn, in den regel zeker zwart
mannen ongepast geoordeeld. Broeken (braccae) of wit. Den calceus hadden de Romeinen van de
bleven tot in den tijd der latere keizers onbekend, Etruscers ontleend, de nulleus, een ander schoei
wel omwond men dijen en scheenen ( fasciae, fe afkomstig. -- De schoen der-sel,wavnAb
minalia, cruralia), afzonderlijke doeken om lijf en lagere volksklasse, peco geheeten, schijnt veel overhals was iets wveeklijks. Voor reis- en winter- eeukomst met onze halve laarzen gehad te heb
kleederen gebruikte men de paenula, een lanschoen der patriciërs en de roode der-ben;d
gen eenvoudigen mantel zonder mouwen, van curulische ambtenaren (nulleus) was zeer gelijk
dikke, stevige stof, waarschijnlijk bij de hals uit aan den senatorenschoen. Vrouwen droegen ook
hoofd er door stak en-gesnd,zoatmh bonte schoenen, zoo ook de mannen in den tijd
zoo het geheele ligchaam bedekte. Veel later der keizers. De soleae die in huis gedragen werschijnt de dikwijls met de paenula verwarde l a- den, om naar het bad of aan tafel te gaan, maar
C e r n a in gebruik te zijn gekomen, geen vestimen- daar werden afgelegd, waren blijkbaar eene naturn clausurn zooals de paenula, maar een open volging der grieksche sandalen, insgelijks de niet
mantel, meestal met een fibula boven den regter voor romeinsch erkende crepidae (LIv . 29, 19.),
schouder vastgehecht. Zij diende meer tot sieraad, een soort van schoenen ook door bijzondere personen,
en men koos daarvoor dus ook kostbare stof en niet alleen door soldaten gedragen; ook de caligae
bonte kleuren, evenwel waren de witte het wel waren waarschijnlijk geen echt romeinsche dragt.
nam daarvoor ook wel den dubbel-voeglijkst.Mn
KXsvupa, z. clepsudra.
geverwden purper (bibapliurn), die bijzonder duur
KArjpoí, xAv1pwtOl , z. Sparta, xXrlpouXt'a
was, zoodat de prijs eerier lacerna tot 10000 ses- en yztpotovta.
tertiën bedragen kon. Overigens droeg men wel
K >` o u { a. De grieksche coloniën (ebroml'a,
aan de lacerna even als aan de paenula als hoofd niet betrekking tot de plaats waaruit -- &itotxta
een cucullus. De laena was zeker ook-bedking in betrekking tot de plaats waarheen zij gezonden
Bene lacerna; de endromis geen kleedingstuk, maar werden) waren over 't algemeen in aard en wezen
een dikke doek of deken, die men na ligchaams- geheel verschillend van sae romeinsche. Terwijl de
oefeningen omsloeg, om geen kou te vatten, ins- romeinsche naar reeds bestaande bevolkte plaatsen
gelijks gedurende die oefeningen, een soort van gezonden werden, deels om als militaire posten in
schort, die de lenden bedekte (cainpestre, HOR. EP. den oorlog te dienen, deels echter zoo, dat de
I , 1 l; 18.). Wanneer de kleederen vuil waren colonisten steeds romeinsche burgers bleven en
geworden, werden zij aan den f u i/o (z. a.) overge- tot den romeinschen staat behoorden, hadden de
geven, die niet alleen de nieuwe kleederen ver Grieken bij het uitzenden van coloniën meestal
gereed maakte, maar ook de reeds-vardigen geenszins het doel, om de heerschappij van den
gedragen wasschen moest. --- I)e volledige klee- moederstaat uit te breiden. Overbevolking van
ding eener romeinsche deftige vrouw bestond ins- den moederstaat, behoefte aan handelsverkeer, om
gelijks uit 3 stukken : de tunica interior, de stola alzoo handelsbetrekking met de inlandsche bevolen de palla. Het eerste was een eenvoudig hemd king aan te knoopen, waren de voornaamste reniet veel over de knie, waarschijnlijk evenzoo zon denen ter uitzending van coloniën, waarmede wij een
mouwen, als oorspronklijk de grieksche chiton.-der groot gedeelte der kusten van de Middellandsche
Daarover werd de stola getrokken, een tunica met zee, vooral van Klein -Azië, Sicilië, Groot-Griekenmouwen, ofschoon slechts den halven bovenarm land bedekt vinden. Geenszins bestond er eene
bedekkende; niet aaneengenaaid maar door ha- strenge afhanklijkheid van den moederstaat (^.rl rp6ken of gespen vastgehouden, daarenboven langer r Xt ); de betrekking 'tusschen beiden berustte veel
dan de geheele figuur en onder de borst in een neer op natuurlijke gehechtheid en trouw, van
ruimen plooijenbundel opgebonden (met den gor- daar dat ook vooral de godsdienst een gemeen
del cingulum soms ook door mannen gedragen),
beiden uitmaakte, zoo--schaplijkenbdtu
ook wel met een onder aan den zoom omgenaai- dat verscheiden priesterambten door den moederden falbala (instita) of strook. waardoor zij steeds staat vervuld werden en deze theoriën naar zijne
van de onder tunica onderscheiden was. De stola coloniën zond. Het vervullen van sommige
was de eigenaardige dragt der romeinsche vrouw, overheidsposten, zooals te Potidaea het benoemen
gelijk de toga van den man; vrijgelatenen en der demiurgen door Corinthe, behoorde tot de
meretrices mogten haar niet dragen. Anders kwam uitzonderingen, daar de coloniën bijna allen in
voor de toga bij de vrouwen de palla in plaats, die bij staatkundig opzigt geheel zelfstandig waren, zoo
het uitgaan omgeworpen werd. — Als hoofddeksel zelfs dat zij vijandig tegen den moederstaat konder vrouwen komt een kap of muts voor, die nu eens den optreden, zooals dit bij Corcyra het geval
calantica, dan calautica of calvatica heette en uit was, hetwelk door zijn spoedig toenemender bloei
verschillende stoffen (gouddraad, zijde byssus, wol) en handelswelvaart reeds vroeg de afgunst der
geweven was. — Als een bijzonder fijne kleeder- moederstad Corinthe opwekte. — Voor het uit
stof wordt soms van carbasus gewag gemaakt van
werd het orakel te Delphi ge--zendrcoli
fijn spaansch vlas, fijn, digt kamerdoek, batist. — raadpleegd. In den regel kon ieder die wilde,
Als handschoenen komen rnanicae (PLIN . EP . 3, 5, ook uit andere staten meêgaan; ook zond men
I5.) voor; elders heeten zij chirothecae. — V o e t- wel herauten rond om tot deelneming op te wekbekleeding of schoeisel. Bij de Romeinen ken. De godsdienstige wijding der onderneming
heet de eigenlijke schoen calceus (cie MIL . 20. geschiedde door den uitzendenden staat, die als
PLIN . EP. 7, 3.), de voet sloot er geheel in waar
moeder beschouwd werd. Te Athene werd deze
hij met 1 riem bevestigd was, terwijl bij de-an betrekking zinnebeeldig daardoor aangeduid, dat
senatoren de schoenen 4 riemen (corrigiae, noR. men van het prytaneum, de heilige haardstede van
SAT. 1, 6, 27.) hadden en hooger reikten. Op den staat, uittrok. -- Geheel anders was het geden schoen zat een ivoren figuur in den vorm van legen met de cleruchiën, die veel overeenkomst
;
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met de romeinsche coloniën hebben. Den ver
kwam het regt toe om het land der over--overa
wonnenen in bezit te nemen en als erflijk eigen
onder de overwinnaars te verdeelen.-dom(xXrjpt)
In dien zin kunnen reeds de Doriërs in den Pelt^ponnesus, de Thessaliërs ten opzigte van de Penesten voor cleruchen doorgaan. Deze betrekking
werd vervolgens later vooral door de Atheners
nog verder uitgebreid en ontwikkeld, en was benevens de ontwapening der aóiuµaxoc wezenlijk een
middel ter uitbreiding der atheensche heerschappij.
Het oudste voorbeeld van dien aard is Chalcis,
waar de Hippoboten uit het landbezit verdreven,
en hun land in 4000 xXrj pot aan atheensche burgers verdeeld werd. (Later onderging deze toestand te Chalcis weder verandering). Hetzelfde
gebeurde op raad van Cimon met Scyrus, van
Pericles met Lesbos, Chersonnesus, Andros en a.
Na den slag bij Aegos Potamos gingen alle cleruchiën verloren; weldra werden er nieuwe tot
stand gebragt, doch in 380 v. C. wegens het haat
inrigting allen weder opgeheven. Reeds-lijkedr
in 356 komen er weder voor, daar het oprigten
van cleruchiën een al te geschikt middel voor de
demagogen was, om de gunst der arme bevolking
te winnen. Wat de verhouding der cleruchen tot
den moederstaat betreft, zij bleven atheensche burgers, doch vormden onderling een afzonderlijke
gemeente, evenwel in een naauwe afhanklijkheid
van den moederstaat, die dikwijls in de cleruchie
zelve staatseigendom bezat. Zij waren tot de
krijgsdienst verpligt, en stonden onder het bevel
der atheensche veldheeren. (De chalcidische cleruchen bemanden bij Artemisium en Salamis 20
atheensche schepen). Hoewel zij de vrije keus
hadden harer overheden, stonden zij toch onder
toezigt van Athene: kortom zij vormden eigenlijk
eene vergrooting van de atheensche heerschappij.
Sommige er van betaalden schatting, blijkbaar
ten gevolge van de verkregen landerijen. De
hoogste regtspraak behoorde ook aan Athene.
KX? at;, xXri reucty en xXrj ropss, z. regtspleging, attische, 2. kol.
h o 1 tr a c, Coetae, een vrij volk in Pontus tu is schen de Myssynoecen en Tibareners (XEN. AN AB .
,

7, 8, 25.).

Kolakreten, x wXaxp&Tac (van xwX^, het
schenkbeen, en riYzípw), oorspronklijk de verzamelaars van offerbeenderen en offerstukken, vervolgens een ambtenaar der financiën te Athene, die

het bestuur der staatskas had. Sedert Clisthenes
kwamen in hunne plaats de apodecten (mol -Tat); de eersten bleven slechts belast met het ontvangen der geldboeten en het bestuur daarvan voor
de openbare spijziging in het prytaneum en de uit
gelden ont--betalingvhodrets.D
vingen zij zeker door den 'raµta; trj; acocx^asw;.
Komos, Ktuµo^, bij de latere Grieken de
god van een vrolijk drinkgelag (xwµo5), afgebeeld
als een gevleugeld jongeling, in gezelschap van
Silenus, Eroten en drinkebroêrs.
Koningen, z. regeringsvormen, griek-

s c h e, 2. kol.

Kovca rrj peov, xovla rp a, conisterium, de stofof zandplaats, heette in liet gymnasium de plaats,
waar de worstelaars en vechters zich oefenden.
In het grieksch theater beteekende het ook de
vloer, waarop de planken orchestra, de plaats waar
het koor stond, opgerigt was, vandaar dat ook

wel de orchestra zelve daaronder verstaan werd.
K ó p a a s heette in de oude attische comedie de
dans van het koor, waarin vooral de dronken
werd voorgesteld. Hij bestond in een heen-schap
en weer slingeren en waggelen, waarbij nog vele
andere lompe en onzedelijke ligchaamsbewegingen
zullen plaats gehad hebben; vandaar dat men met
dezen naam gewoonlijk een onwelvoeglijken, zedeloozen dans te kennen gaf, z. c o m o e d i a, 3.
kol. b.
K6pv, z. Persephone.
Kópoz, z. Dionysus, 3. kol. ni.
Kopuvripópot, in Sicyon de naam der oude
tot lijfeigenen gemaakte bevolking, gelijk de Heloten te Sparta.
Koaµoc, z. Creta, regeringsvorm.
Kóopvos, z. cothurnus.
K6TTa3oc, z. maaltijden der Grieken, 3.
kol.
Ko'uXi , z. maten.
K o u p s o v, te Athene een offer bij de intrede
van den knaap in de jongelingsjaren.
Krans, z. atzpavos en Couk^, 2 kol. b.

Kpcou µF rwitov, z. Chersonesus 2).
K p u Tt t s k a, x p u r` c i a, vroeger volgens Plutarchus steeds verklaard als een bloedige jagt die
op gezette tijden tegen de Heloten gemaakt werd;
evenwel was de bedoeling daarvan slechts een
voorbereidende oefening voor den oorlog, waarbij
de jonge Spartanen de Heloten moesten bewaken,
doch waarbij zij zich zeker niet altijd van alle
willekeur en wreedheid zullen onthouden hebben;
verg. Helotes.
K p u r T o í, geheime spionnen, die de Atheners
ter gelegener tijd naar de bondgenooten zonden,
om de aangelegenheden daar te leeren kennen.
K u a . o c, boonen, werden te Athene bij het ver
ambten gebruikt, waarbij in twee urnen,-lotendr
in de eene tafeltjes (7tevbcxca) met den naam
van den mededinger, in de andere boonen gelegd
werden. Wiens naam tegelijk met een boon van
een bepaalde kleur uit de urn getrokken werd, die
was gekozen. Van daar voor hen die door het
lot gekozen waren de uitdrukkingen xvau.cv5ucv,
:c7tb xu dµotu Xaxsiv.

. Kóaaos, z. vasa en maten, aanhangsel.

K u x pe u v, een mengsel, uit wijn, uijen, kaas en
gerstemeel bereid, soms nog aangemengd met. honig en zout, bloemen en kruiden (HOM. IL. 11,
624, 641. OD. 10, 243, 290.).

KupNstc, z. eXov.
K u p í a (sc. r^p.ápa) bij regtsvordering de termijn
der dagvaarding, z. regtspleging, attische,
6. kol.
KupEc ixxXïi (a, z. &xzXiaía.
K cí p t o s is in regtskundigen zin hij, die een persoon die nog geene of geringe regtsbevoegdheid
heeft, voor het geregt en in alle regtszaken moet
vertegenwoordigen. [)e x►Seto; der kinderen was
de vader of de i7tlTpo7to; (voogd). De xvpcoc der
vrouw (verg. ook e r f r o g t, a t t i s c h en 1 cl o;)
was de vader, na diens dood de voogd; stond zij
niet meer onder voogdij, dan de naaste bloedverwanten ; was zij getrouwd, de man ; na den dood
des mans, zoo zij in diens huis bleef, de zoon of
diens voogd; keerde zij in het huis harer ouders
of bloedverwanten terug, dan trad zij weer in denzelfden toestand als voor haar huwelijk. Was de vrouw
door den x►hpto., beleedigd, dan had zij in regten het
middel om zich te wreken door de 'pa? xrxy.wiFw;.
-

Labda —Labyrinthus.

L
Labda, Aa?joa, dochter van Amphion uit het
geslacht der Bacchiaden, moeder van Cypselus
(z. a.).

Labdáeus, z. Oedipus.
iLabellum, eer klein waterbakje, afgeleid
van labrum.
Labo, 1) Q. Fabius Labeo, was in 't jaar
189 v. C. praetor, bevrijdde als bevelhebber eener
romeinsche vloot 4000 gevangen romeinen op
Creta en veroverde de stad Telmissus (LIV. 38,
47, 49.). In 183 werd hij consul. — 2) Q. A nt i s t i u s Labeo, beroemd romeinsch jurist onder
Augustus wiens tegenstander hij was (TAC. ANN.
3, 75.). Later wees hij de hem opgedragen eer
van het consulaat van de hand. Hij is de stichter der proculische regtsgeleerde school. Hij was
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Labiénus, 1) leefde ten tijde van Sulla, toen
hij vele vogelvrijverklaarden ter dood bragt; na
Caesar's dood werd hij zelf vogelvrij verklaard en
wachtte rustig voor zijne woning den dood af. --2) T. L a b i e n u s, vriend van Cassius Severus en
andere republikeinsch gezinde mannen onder de
regering van Augustus, was niet onberoemd als
redenaar en geschiedschrijver; wegens zijn vrijmoedige taal werden echter zijne geschriften op
bevel van den senaat verbrand en eerst later
onder Caligula weder gedoogd. Uit spijt daar
stierf hij. Wegens zijne republikeinsche ge--over
zindheid en zijne vijandschap tegen Augustus
noemden zijne vijanden hem spottenderwijze Rabienus. — Twee andere L., zie onder A t t i u s.
Labótas, 1u1ó tu;, bij Herodotus AswC3óTri„
1) vierde spartaansche koning uit het huis der
Agiden 995-958, in wiens tijd de twisten met
Argos over Cynuria begonnen (HDT. 7, 204. 1,
65 PAUS . 3, 2, 3.). -- 2) Spartaansche harmost
in trachinisch lleraclea in 't jaar 409 v. C. (XEN.

een zeer geleerd man en zou bij de 400 werken
geschreven hebben, waaruit vele uittreksels door
den jurist Paulus gemaakt later in de pandecten zijn opgenomen. — 3) A t t i u s Labe o
(z. A t t i u s) vertaler van Homerus. -- 4) P o mp o n i u s L ab e o, voerde onder Tiberius het be- HELL. I, 2, 18.).
vel in Moesië, waar hij de inwoners onderdrukte en
Labranda, Tx 1'tuc3pavóa, een vlek behoozich voor omkooping vatbaar betoonde. Om de rende tot de carisehe stad Mylasa, 61 stadiën van
straf te ontgaan, beging hij een zelfmoord (TAC. daar in 't gebergte gelegen, met een beroemden
tempel van Zeus (HDT . 1, 171. 5, 119.). In een
ANN. 6, 29.).
Labeates, volkstam ten N. van Macedonië, vijver daar in de buurt bevonden zich tamme
ten 0. van Illyricum, met de hoofdstad Scodra, visschep niet gouden halsbanden en ringen.
t. Scutari. In den oorlog met Perseus vereenigde
Labrum, een kuip of groote tobbe van gede romeinsche veldheer L. Anicius het land met bakken steen, marmer, poi•phyr, metaal, voor het
baden bestemd. Er zijn nog verscheiden uit de
Illyricum (LIS'. 45, 26.).
Laberii, een familie van plebejische afkomst. oudheid overgebleven. Ook gebruikte men der1) L a b e r i u s H i e r a, leeraar van Brutus en gelijke kuipen tot huishoudelijk gebruik, zoo als
Cassius in de taalkunde, was oorspronklijk een tot bewaring van olie en wijn.
vrijgelaten slaaf en onderscheidde zich door onLabynétus, Aapóv-r^ to;, waarschijnlijk geen
baatzuchtigheid, door aan de zonen der door Sulla persoonsnaam maar een titel van babylonische
vogelvrij verklaarden voor niet onderwijs te geven. — vorsten. Die bij Herodotus (1, 74.) voorkont is
2) Q. Lab. D u r u s, sneuvelde als krijgstribuun waarschijnlijk Nebucadnesar, die den vrede tusvan Caesar (54 v. C.) op den tweeden togt naar schen Cyaxares en Alyattes tot stand bragt; ecu
Britannië (CAES. B. G. 5, 15.). — 3) Dec. Lab e- ander bij Herodotus (1, 77, 118.), die Croesus
r i u s, geboren omstreeks 106 en gestorven 43 n. tegen Cyrus ondersteunde doch later zelf door
C., was als dichter van mimen beroemd. In Cyrus onderworpen werd, is zeker Belsasar, de
't jaar 45 werd hij op 60jarigen leeftijd, hoewel laatste koning van Babylon, die elders Nabonëdus
hij tot den ridderstand behoorde, door Caesar ge- genoemd wordt.
dwongen, zijne mimen zelf op het tooneel voor te
Labyrinthus, Au43ó5ptvDo;, oorspronklijk een
dragen, waarmede volgens de romeinsche wet het aegyptisch woord, beduidde in de oudheid een
verlies der burgerlijke regten verbonden was (SUET. verward gebouw met vele gangen en vertrekken,
CAES. 39. MACROB. SAT. 2, 7.). Hij beklaagde
in 't bijzonder echter worden aldus genoemd de
zich over deze gewelddadige handelwijze in een vier door Plinius (36, 12.) vermelde kunstige
proloog van 27 iambische trimeters (bij Macrob. bouwwerken van dien aard, die omnes lapide Pot. a. p. medegedeeld) op zeer waardige wijze en lito fornicibus tecti zouden geweest zijn. 1) Het
wreekte zich door vrijmoedigen en bijtenden spot a e gy p t i s c h e Labyrinth lag in Midden-Aegypte
op Caesar. Zijne minren, waarvan behalve ge- in de nabijheid van Arsinoë of Crocodilopolis.
melden proloog zeer weinig bewaard is gebleven, Geheel van steen gebouwd bevatte het 12 onder
onderscheiden zich door geestigheid en stoute een dak gelegen hoven met 3000 vertrekken,
taalvormen en werden ook in latere tijden nog waarvan de helft onder den grond, -- slechts
gaarne gelezen (xon. SAT. 1, 10, 6.).
een verdieping er boven. Alleen de vertrekken
Labicuun, Aa3móv, oud latijnsche stad aan boven den grond werden aan vreemden getoond;
den noordelijken rand van den mons Algidus, 15 zij werden bezocht door Herodotus (2, 148.) en
mijlpalen ten Z. 0. van Rome, ten N. 0. van door Strabo (17, 811. verg . PLIN . 36, 13.). Of
Tusculum, t. Colonna. Wegens haar verbond met het geheel tot een begraafplaats of een ander doel
de Aequers werd zij door de Romeinen bestormd bestemd was, daarover waren de ouden het niet
en met eene colonie bevolkt (LIV. 4, 45 en v.). eens. L e p s i u s heeft de nog voorhanden overblijfHaar gebied wordt nog bij LIV. 26, 9. genoemd, ook sels weder ontdekt en op nieuw aan een naauwhad de weg die van Rome naar Beneventurn voerde keurig onderzoek onderworpen. — 2) Het c r e t e nden naam via Lavicana.
s i s e h e L. volgens de sage door Daedalus naar
.
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Lacedaemon— Laconica.

het model van het aegyptische gebouwd in de
nabijheid van Gnossus en het verblijf van den
Minotaurus, wordt vóór Diodorus (1, 61, 97. 4,
60, 77.) door geen schrijver vermeld, ook de inheemsche verzamelaars van legenden kennen het
niet; en na het naauwkeurige onderzoek van
H ó c k mag men aannemen, dat zulk een gebouw
slechts tot de mythe behoort en nooit bestaan
heeft (verg . PLIN . 36, 13 . Cretici Italicique nulla
vestigia extant). Misschien gaven de menigvuldige
kloven en ravijnen der bergen op Creta aanleiding
tot dier sage. Zoo vindt men nog in de nabijheid van G o r t y n a een labyrinth met onder
holen en gangen, ontstaan door het-ardsche
uitgraven van steen. -- 3) Het labyrinth op
Samos (PLIN . 36, 19, 83., terwijl het 36, 19, 3.
ten onregte op Lemnos geplaatst wordt) was een
werk van samische bouwkundigen, aan welke Polycrates de materialen verschafte. Plinius zag er
nog overblijfsels van. --- 4) Het i t a 1 i s c ll e 1 a b yr i n t h noemt Plinius (36, 13 .) het praalgraf van
koning Porsena van Clusium, hetwelk in zijn voetstuk een zeer ingewikkeld zamenstel van vertrek
bevatte; de schrijver zag het evenwel zelf-ken
.niet meer.
Lacedaemon, z. Laconica.
Lacerna, z.kleeding,romeinsche,4.kol.b.
Lacertus, een goedkoope zeevisch, bij eenvoudige maaltijden vermeld.
Lacetá,ni, volkstarn in Hispanië Tarraconensis, bijna ten 0. aan den voet der Pyrenaeën
(LIv . 21, 23 . CAES . B. C. 1, 60.).

Lachgres, Aaxdpr^;, volksmenner te Athene;
kort na den slag bij Ipsus maakte hij zich met
behulp van Cassander tot tyran en werd berucht
om zijne wreedheid en godslastering. Toen Athene
zich na een lang beleg aan Demetrius Poliorcetes
overgaf, in 299, vlugtte hij naar Boeotië en zou,
daar men groote schatten bij hem vermoedde, te
Coronca dood geslagen zijn (PLUT . DEMETR . 33.
PAUS.

1, 25, 7. 29, 16.).

Laches, Ady t,s, zoon van Melampus, was in
427 v. C. met Charoeades bevelhebber der vloot
die naar Sicilië gezonden werd tot hulp van de
Leontijnen ( THUC . 3, 86.). In 't jaar 425 werd
hij teruggeroepen (z. a. i l5.) en door Cleor. van
opligting aangeklaagd. Later diende hij als
hopliet in Boeotië (PLAT. SYMP . 221. A.). Na
Cleons dood kwam bij terug en nam met Nicias
deel aan de vredesonderhandelingen 421 (THUG.
.5, 19, 24.). In 't jaar 418 voerde hij met Nicostratus een leger aan ter hulp van de Argivers; beide
aanvoerders echter sneuvelden in den slag bij
Mantinea (THUG. 5, 74.). Een dialoog van Plato
draagt zijn naam.
-

Lachésis, z. Moira.
Lacia, Laeiádae, Aaxka, Aaxt Ent, attische demus, zeer digt ten W. bij Athene.
Lariburgium, AaxtPo ►up1tov, een door Ptolemaeus vermelde kuststad van noordelijk Germanie, tusschen Chalusus (Trave) en Suevus (Warnow ?), welligt Wismar in Mecklenburg.
Lacinia, z. Lacinium.
Lacinium promontorium, Acudvtov
uxpov, t. Capo delle Colonne of di Nan, voorgebergte aan den zuidwestelijken uithoek van de
tarentijnsche golf in Beneden -Italië, 100 stadiën
ten Z. van Croton, daarbij lag een gelijknamig
vlek, dat rondom den tempel van Juno Lacinia
ontstaan was, welks nog bestaande zuilenoverblijf-

sols aanleiding tot den tegenwoordigen naam gegeven hebben. Hannibal liet hier een altaar oprigten met een punisch en grieksch opschrift, hetwelk liet verhaal zijner togten bevatte, en dat
Polybius nog zag en waarvan hij gebruik maakte
(POL . 3, 33.).

Lacmón, Adxu.wv, of Lasmus, heette het
noordelijk gedeelte van hét Pindusgebergte, tusschen Thessalië en Epirus, t. Liaca of Zygos
(HDT. 9, 92.).

Lacon ca, Aaxcuvtxrj, het Z. oostelijke landschap van den Peloponnesus, grensde ten N. aan
Argolis en Arcadië, ten 0. aan de myrtoïsche
zee, ten Z. aan de 1 a c o n i s c h e of gythische golf
die diep in het vaste land binnendringt, ten W.
deels aan de messenische golf, deels aan Messenië.
De uitgestrektheid bedroeg 87 [J m., waarop in
den bloeijendsten tijd 200000 menschen woonden,
een aanzienlijke bevolking voor een bergland; de
groote, vruchtbare vlakte langs den Eurotas besloeg ongeveer 20 C] m. Een breede rotsachtige
bergketen, die zich van het landschap Thyreatis
of Cynuria zuidoostwaarts tot bij Epidaurus Limera
uitstrekt, scheidt het dal van Sparta geheel en al
van de oostelijke kuststreek, waarover wij bij de
ouden slechts weinige berigten vinden, en waar
de ionische coloniën bijna onafgebroken onaf banklijk bleven, zoodat in vroegere tijden door de
naauwe betrekking dezer coloniesteden tot Argolis
de grenzen van dit landschap zich tot kaap Malea
uitstrekten (HDT . 1, 82. 6, 92.). Het noordelijk
gedeelte van dit gebergte heette P a r n o n (t.
Malevoli), tusschen dit en Sparta lagen de hoogten B a r h o s t h e n e s (t. Vresthena), E u a en
Olympus (t. hoogte van Basara) (bij Sellasia)
en digter bij Sparta T h o r n a x (t. berg van
Pavlaïca) en Tó M vzXdïov dpo;. Ten Z. van deze
keten lag noordwaarts van Epidaurus Limera de
3400 v. hooge Zarex (t. Kolokera). Een weinig
meer zuidwaarts loopen de hoogten uit in het
voorgebergte M a 1 e a (Malio) en in het schier
eiland Elaphonisi) te--eiland0ugths(.
genover het eiland Cythera. Over dezen oostelijken bergrug voerden slechts weinige wegen. Naar
de kant van Messenië loopt in zuidelijke rigting
de T a y g é t u s (tó l'avTs ov ópo^), hoog en woest,
het hoogste gebergte van den Peloponnesus, doch,
op de bovenste toppen na, frisch en rijk aan
water met talrijke dreven voor de laconische kudden. Bij den berg D e r r h i u m ongeveer in het
midden bevindt zich in het dal van de rivier
Thiasa een diepe inzakking, waardoor de weg
naar Messenië liep. De zuidelijke helft verheft,
zich in den Tal t u m (t. Hagios Ilias) tot 7400
V. Deze vroeger aan Apollo geheiligde plek
is thans aan den heiligen Elias gewijd. Dit gebergte is ten deele door aardbevingen zeer gespleten, ten W. van Sparta is eene rotsklove van
600 v. loodregte diepte, Kut ca, waarin men de
ter dood veroordeelden neerstortte. Eene andere
klove bij het voorgebergte Taenarum (t. k. Mata pan) werd voor den ingang tot den Hades gehouden, waaruit Hercules Cerberus zou opgehaald
hebben. In het N. tegen Arcadië vormden insgelijks belangrijke hoogten de grenzen, zoodat Laconica tegen vijandlijke invallen krachtig beveiligd was. Slechts drie hoofdwegen boden een
toegang aan, van Messenië de reeds vermelde weg
naar Pherae over de inzakking van den Taygetus,
en van Megalopolis de weg in het dal van den
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Laconica.
Eurotas door het landschap Sciritis, Twee andere
wegen van Tegea en Thyreatis komende, vereenigden zich boven Sellasia, en waren eigenlijk
slechts bergpassen, doch van veel belang voor
den aanval van vijanden (LIv . 24, 26, 28. 35, 27.).
Het voor bebouwing geschikte land bestond inzonderheid uit het trogvormige dal van den Eurotas, het xo(X ^ .Aaxe^al uo' van Homerus, de
vlakte L e u c e, ten W. van Epidaurus Limera,
daar waar tegenwoordig de stad Monembasia Iigt.
De hoofdrivier . van het land is de Eurotas, t.
Vasilpotamo, in zijn benedenloop Iri; hij ontspringt op de zuidelijke helling van den berg Eorum, verschuilt zich eerst in eene aardkloof en
komt in het landschap Sciritis weder te voorschijn,
waarna hij zuidwaarts stroomt, verscheiden mijlen
boven zijne monding vrij aanzienlijke watervallen
vormt en zich in den diepsten inham van de laconische golf ontlast. Zijne bijrivieren waren in de
rigting van het N. naar het Z., links de Oenus
(t. Kelefina), die bij Sellasia den G o r g y l u s opneemt en met hem vereenigd boven Sparta in
den hoofdstroom valt, regts de T i a s a (t. Misitra)
en de Phellias bij Amyclae. Onder de kustrivieren zijn noemenswaardig S m e n u s en S c y r a s, die
oostwaarts van den Taygetus zich in de laconische
golf ontlasten ; de vroegere grensrivier tusschen Mes
i s u s, t. Pirnatza, en de latere grens--seniëdPam
rivier C h o e r i u s, beide vallen in de messenische
golf. De zee vormt bij Laconië de I a c o n i s c h e
golf tusschen de voorgebergten Malea en Taena-

stad van Sparta met scheepswerven, gegraven bassins enz., Trinasus, H e l u s, een reeds vroeg verwoest vlek in een moerassige lage streek, Acriae,
(t. Kokino), Asopus en Cyparissia, B o e a e aan
de gelijknamige golf. Langs de myrt6ische zee:
Side, t. EHagios Georgios, E p i d e l i u m met een
tempel van den delphischen Apollo (bij kaap Ca-

mili), Minóa (Moneinbasiaj, Epidaurus Lim é r a (E. rj Atµr^pá), t. Palen Monembasia, voorn^ me versterkte zee- en havenstad met eene acropolis en overblijfsels van cyclopische muren; Z ar a x met een fi a aij e haven (t. Jeraka) ; P r a s ia e. — 2) In het binnenland lagen ten N. van

Sparta: Belemina in het N. W. (LIV. 38, 34.
Belbinates), het woeste landschap Sciritis langs
de arcadische grenzen en den hoofdweg, tot wier
verdediging verscheiden vestingen dienden, b v.
Ius ; ten O. daarvan C a r y a e (t. Araksova), aan
den Oenus met een beroemden tempel van Arted is, waar de laconische meisjes feestlijke dansen
hielden ; in de nabijheid de woudstreek ,S c o t i tas,
wier donkere stec:.ieiken met de witte kalkgebergten een treffend contrast opleverden. Sellasia
aan den Oenus en de bergen Eua en Olympus,
60 stadiën ten N. van Sparta; hier overwon Antigonus in 222 v. C. Cleomenes; Pellana aan den
Eurotas, Therapne aan den berg Menelaium net
het graft; eken van Menelaus. Sparta of Laced a e m o n (ZilpTri, Aaxsaa4wv), de hoofdstad van
liet landschap, tusschen de rivieren Eurotas (op
den regteroever) en Tiasa (welligt dezelfde als de

rum, t. golf van Marathonisi, met den b o e a t i-

Cnacion), op verscheiden heuvels gebouwd, 48

schen inham (baai van Vatica) in het O. Voortreflijk gras en voedende kruiden maakten het
land zeer geschikt voor veeteelt, vooral van geiten ; de talrijke wouden waren rijk aan wild, waarop met behulp van de uitmuntende laconische
honden jagt gemaakt werd. De Taygetus Ie
overvloedig Ijzer, waaruit voortreflijk staal -verd
gemaakt werd, en verscheiden soorten van-werk
marmer, vooral het groenachtige KpoxsdTrjs. Bij
Onugnathus leverden groote kalksteengroeven bouwmaterialen. Langs de kust vond men in groote
menigte de purperslak, van belang voor het verwen van wollenstoffen. Aardbevingen hadden er

stadiën in omvang, met ongeveer 60000 inwoners.

dikwijls plaats, inzonderheid is bekend de hevige
van 't jaar 469 v. C., waardoor in Sparta 20000

menschen omkwamen en een geheele bergtop van
den Taygetus neerstortte. -- De oudste bewoners waren Cynuriers en Lelegers, waarbij zich later Achaeërs voegden, totdat de Doriërs in het land trokken
en het heerschende volk werden, terwijl de overige
bevolking als IIEpiotxot bestaan bleef. De naam
der inwoners werd nu L a c ó n e s of Lacedaemoniërs, ook Spartiaten of Spartanen (z. Sparta).
S teden:: 1) langs de kust der messenische golf:
G e r e n i a (t. Zarnata) welligt Enope bij Homerus
(IL. 9, 150.); wegens zijne opvoeding in die plaats
werd Nestor FEp^vco; bijgenaamd; Cardamyle (t.
Scardamula ; L e u c t r a (t. Leftro) aan den Pamisus met eene acropolis, aangelegd door het boeotische L.; Pephnus, Thalamae, Oetylus (t. Vitylo),
Messa (t. haven van Mezapo), T a e n a r u m, later
Caenepolis (bij het klooster Cyparisso). Aan de
laconische golf: P s am a t h u s, t. Porto Quaglio.
In den tempel van Poseidon bij de haven van
Achilles ('AytXApws X+µrly) stonden de metalen
beelden van Arion en den dolphijn, die hem aan
land bragt. T e u t h r ó n e (Cothrones), A s i n e,
Las, G y t h i u m, t. Palaiopolis, dit was de haven—

De hoogste heuvel in het N. W., 750 v. hoog;
droeg de Acropolis met den beroemden tempel
van 'Alri vá yaXz(orxos, waar Pausanias na ver -

raad gepleegd te hebben zijn dood vond, den
tempel van Athene Ergane en een heiligdom der
M u z e n, alwaar de Spartanen niet onder trompet
maar onder den klank van fluiten, van de-geschal,
lier en den either uittrokken (cie. TUSC. 2, 16.).
Ook het theater lag daar op den zuidelijken rand.
Sparta werd het eerst versterkt door den tyran Nabis (190 v. C.), hoewel ook toen nog wegens de
natuurlijke sterke ligging nog verscheiden gedeelten zonder muur bleven. De stad bevatte 4
deden (th)lLat): Limnae in het 0., Messó a
in het Z., C y n o s u r a in het Z. W., P i t a n e in
in het N. ; het laatste deel was het belangrijkste,
het leverde een geheelen lochus in het leger (HDT.
9, 53.). Aan den zuidelijken voet der Acropolis
lag de Agora, ten N. hiervan de „ perzische hal"
(llapatx1 aroa), uit een gedeelte van den perzischen
buit gebouwd, ten W.. de Xópo;, waarin de jongelingen hunne gymnastische dansen ter eere van
Apollo uitvoerden (PLUT. LYC . 1I.), ten O. het
bouleuterium en dergelijke gebouwen; in de nabijheid lagen ook de graven der Agiden, terwijl die
van de Eurypontiden digt bij de zuidelijke grenzen der stad lagen. In bijna zuidelijke rigting der
stad liep de straat 'Aped;,
waarin de mededinr
gers naar de hand van Penelope hun wedloop
hielden. Tusschen de Acropolis en Eurotas lag
liet I s s o r i u in, een heuvel om zijne ligging gemaklijk te verdedigen, daarbij de circus en een
tempel van Artemis Orthia. . Ten Z. van het
I s s o r i u m strekte zich de renbaan uit, D r o m us,
digt voor de stad in het Z. O. een met platanen
beplante ruimte, P lat a n i s t a s, met gedenkteekenen van heroën versierd en voor ligchaamsoe-

65

514

Laconicum--Laelii.

feningen gebruikt. Noordwaarts vau de stad voerde de B a b y c a brug over den Eurotas; de heuvel
Menelaïum lag tegenover de stad op den linkeroever der rivier. Van Sparta zijn maar weinig
bouwvallen over, de plek ligt woest; op een mijl
afstand ligt thans Misitra. Pausanias geeft eene
beschrijving van de stad (3, 11-18.). Twintig
stadiën ten Z. van Sparta lag A m y cl a e (z. a.).
Onder de steden, die ten O. van Sparta in het
binnenland lagen zijn nog merkwaardig: G l y mp i a of Glyppia, een vesting aan den Parnon, G er o n t hr a e (bij het t. Gheraki) eene oud achaeische, door ]Joriërs gecoloniseerde stad niet eene
acropolis.
Laconicum, een zweetbad (caldarium of su-

datio) z. balneum.
Aaxwvcatai, Xaxwv(Cecv. In de grieksche
staten, vooral te Athene, waren er lieden, die, in
tegenstelling van de heerschende weelde en dartelheid, zich als vertegenwoordigers en voorstanders
der strengere eenvoudigere spartaansche levenswijze
wilden doen gelden. Deze werden AcexwvcaTa(,
hun streven Aaxwví^ecv genoemd. Zij droegen een
eenvoudige kleeding, lieten den baard buitengewoon
lang groeijen, oefenden zich met bijzondere voorliefde in de gymnastic en toonden in hunne geheele levenswijze strenge en ruwe zeden, dikwijls
uit ijdelheid en gemaaktheid, van daar dat zij ook
vaak bespot en belachlijk gemaakt werden (PLAT.
PROTAG. p . 342 . B. C. DEMOSTH. IN CON. p . 1267.).

Lacrates, AaxpcTr1s 1) aanvoerder van een
thebaansche hoplitenschaar van 7000 man, die aan
den perzischen koning Artaxerxes Ochus tot hulp
voor de onderwerping van Aegypte gezonden werd.
Laeritus, Aáxprros, sophist van Phaselis, te
Athene; hij werd door Androcles over een geleende geldsom aangesproken, waarbij Demosthenes de pleidooijen hield.
Lactantiun, L. Coelius Lactantius
F i r m i a n u s, waarschijnlijk afkomstig uit de stad
Firmium in het gebied van Picenum in Italië, vestigde zich onder Diocletianus als leeraar der wel
te Nicomedië in Bithynië. Op ge--sprekndhi
vorderden leeftijd ging hij tot het Christendom
over, in 314 n. C. vinden wij hem in Gallië als
leeraar van Crispus, den zoon van Constantijn;
ook schijnt hij in dat land, waarschijnlijk te Trier,
in hoogen ouderdom gestorven te zijn. Zijne
werken, grootendeels tot de kerklijke letterkunde
behoorende, bevatten veel dat ook voor de beoefening
der oudheid van gewigt is. Zijn stijl munt uit
door eenvoudigheid, natuurlijkheid en een echt
classische kleur, zoodat hij zelfs de Cicero
Ch r i s t i a n u s genoemd is geworden. Zijn voor
werk zijn de institutiones divinae in 7 boe--namste
ken, geschreven ter bevordering der Christelijke leer.
Buitendien bezitten wij van hem, nog voor zijn
overgang tot het Christendom, een gedicht Phoenix.
Laetarius, een koekbakker, die voornamelij k melk en meel gebruikt; z. pistor.
Lactuca, salade, eene zeer gewone spijze,
waarvan er vele soorten waren b. v. capitata,
kropsalade.
Laeunar, het diepe veld van de in vakken
afgedeelde zoldering van een vertrek, z. domus,
3. kol. o.
Lacus, een groote openbare waterkom of
bassin, die de plaats van regenbakken verving, en
uit de groote waterleidingen van water voorzien
werd. Agrippa legde te Rome 700 lacus aan,

welke gedeeltelijk fraai versierd waren. In een
huis heetten lacus groote houten bakken ter bewaring van most en andere vloeistoffen.
Lacydes, Aaxu8r, aanhanger der nieuwe
Academie, gaf daar, na den dood van den stichter Arcesilaus in 241 v. C., gedurende 26 jaren
onderwijs in de door koning Attalus aangelegde
inrigting, naar hem Aaxu6^iov geheeten, droeg nog
bij zijn leven zijn leeraarsambt aan Teleclus en
Euander over en stierf aan de gevolgen van onmatig drinken. In zijne leer schijnt hij van Arcesilaus niet afgeweken te zijn (cie. ACAD. 2, 6.).
Ladé, AcB1, eilandje op de kust van Carië,
tegenover de stad Miletus, wier haven het beschermde (UDT. 6, 7. ARR. I, 18, 4. 19, 3, 9.).
Hier werd in 't jaar 494 v. C. de vloot der . ioni-

sche Grieken van Klein -Azië door de Perzen geslagen, en ten gevolge daarvan Miletus verwoest.
Ladón, Aa6wv, 1) regter bijrivier van den
Alpheus, ontspringt aan den voet van het aroanische gebergte in Arcadië, ten Z. van Pheneus
(met het meer van Pheneus schijnt het door onderaardsche gangen in verbinding te staan) en
ontlast zich ten O. van Heraea digt bij de grenzen van Elis; t. Rufia. — 2) Regter bijrivier van
de Peneus in Elis, zij stroomt van het grensgebergte van Achaja en ontlast zich bij de stad
Elis; t. Tsjaleby. — 3) Naam van den draak die
de tuinen der Hesperiden bewaakte.
Laelii, een plebejisch geslacht waarschijnlijk
afkomstig uit Tibur. Het kwam tot groot aan
doordat eenige der leden zich met de fami--zien
lie der Scipio's verbonden. Namelijk de beide
Scipio's waren patronen over het waarschijnlijk
door Grieken gestichte Tibur, vandaar hunne gemeenzaamheid met de Laelii en hunne voorliefde
voor grieksche zeden en beschaving. De voornaamste Laelii zijn 1) C. Laelius, de vriend van
den ouden Scipio, dien hij in 210 naar Spanje
vergezelde, met de vloot Nieuw- Carthago hielp

veroveren (POL 10, 11 . LIV . 26, 42 en v.) en op
.

wiens last hij de tijding daarvan naar Rome
bragt (LIV. 27, 7.). Na zijne terugkomst in Spanje
nam hij met roem deel aan al de verdere krijgsverrigtingen aldaar (POL . 11, 32 . Liv. 28, 38.)
vooral aan den slag bij Baecula (POL. 10, 39.
LIV. 27, 18.) en vergezelde zijn vriend bij zijn
mondgesprek met Syphax. In 't jaar 205 toen
Scipio naar Africa wilde oversteken, zond hij
Laelius met de vloot vooruit, die de kusten van
Africa verwoestte; in den verderen loop van den
africaanschen veldtogt, versloeg hij in vereeniging
met Masinissa . Syphax (POL 14, 1. Liv. 30, 4.),
nam hem gevangen en bragt hem op bevel van
Scipio naar Rome, even als hij ook in 't jaar 202
het berigt van den slag bij Zama, waarin hij aan
het hoofd der ruiterij zich met roem overladen
had, naar Rome bragt (Liv. 30, 36.). Na het
einde van den oorlog tegen Carthago werd hij
achtereenvolgens, aedilis, praetor en consul (190),
dit laatste tegelijk met L. Scipio Asiaticus, die
den oorlog tegen Antiochus voeren zou, ofschoon
een partij in den senaat Laelius daarvoor bestemd
had (cie PHIL . 11, 7, 17.). Ook in de volgende
jaren was hij werkzaam bij het uitzenden van
coloniën naar cisalpijnsch Gallië, alsmede bij verscheiden gezantschappen (LIV. 37, 1, 50. 41, 22.
43, 5.). Bij was een zeer beminnenswaardig
mensch, bezat groote welsprekendheid (siL. 15,
451.), veel kennis en geleerdheid en was daarom
.

.

Laeina--Laïs.
vooral zeer gezien en geacht bij den ouden Scipio,
die hem bij gemeenschaplijke ondernemingen steeds
zijne plannen mededeelde (POL. 10, 3, 9.). -- 2)
C. L a e 1 i u s, zoon van den vorige, vriend van
den jongen Scipio, wegens zijne liefde voor de
wijsbegeerte Sapiens geheeten (niet, omdat hij in
't jaar 151 v. C. een door hem voorgestelde akkerwet uit vrees voor onlusten introk, PLAT. TIB.
GRACCH. 8.). In 't jaar 147 vergezelde hij Scipio
op zijnen krijgstogt tegen Carthago en had het
grootste aandeel aan de inneming van de haven
Cothon. Even gelukkig voerde hij het bevel in
den oorlog tegen Viriathus in Spanje (cic. BRUT.
21, 84.) in 't jaar 145. Naderhand werd hij (141)
consul (aid. 43, 161.), stond. in den strijd tegen
de Gracchen met Scipio aan de zijde der adelspartij, gelijk hij zich ook in 't jaar 131 verzette
tegen het voorstel van den tribuun Papirius Carbo
over het herkiezen der volkstribunen (cic. DE AM.
25, 96.). De democratische partij vervolgde hem
natuurlijkerwijze met haren haat, zonder evenwel zijn
aanzien te kunnen verduisteren (cie. BRUT. 21,
84.). Zijne pleidooijen, zijne lijkredenen b. v. op
Scipio Aemilianus, zijne staatsredevoeringen getuigen allen (cie. DE ou. 2, 84. QUINCT. 12, 10,
10.) van groote welsprekendheid. Doch niet alleen legde hij zich op de redekunst toe, ook
wijdde hij zich met grooten ijver aan de wijsbegeerte en de dichtkunst en trad zelfs als schrijver
op, gelijk blijkt uit het beweren dat de blijspelen
van Terentius het werk van Laelius zouden zijn.
Den afkeer der Romeinen van grieksche beschaving bestreed hij met goed gevolg en verzamelde
een kring van geleerden uit Rome en Griekenland rondom zich. Lucilius (noR. SAT. 2, 1, 71.),
Terentius (SUET. TER. l.), Caelius Antipater (cic.
OR. 69.) hadden het genoegen met hem om te
gaan. Cicero geeft ons (DE AM. 1, 2 en op m.
p. ARCH. 7, 16. oFF, 2, 6, 22.) verscheiden trekken uit zijn karakter en zijn leven. -- Zijne
dochters 3) en 4) beide L a e l i a geheeten worden
door Cicero (DE Oft. 2, 6, 22. DE AM. 1, 1.) om
hare welsprekendheid geroemd. - 5) D. Laelius
in 't jaar 59 aanklager van Flaccus die door
Cicero verdedigd werd, werd in 't jaar 54 volks
burgeroorlog aanhanger-tribunewasd
van Pompejus (old. AD ATT. 8. 11.). Hij had het
bevel over de pompejaansche vloot op de aziatische kust (CAES. B. c, 3, 5.). Later nam hij deel
aan den africaanschen oorlog en na den ongelukkigen afloop van den slag bij Thapsus, benam hij
zich zelf het leven.
Laena, z. kleeding, romeinsche, 4.
kol. m.
Laenas, z. P o p i l l i i.
LaenY1, 1) M. Laenius Flaccus, uit een
riddergeslacht van Brundusium, nam Cicero op
zijne reis bij zijne verbanning, te Brundusiuin
gastvrij op. Hij was een vriend van Atticus, begaf zich later als handelaar om zaken te doen
naar Laodicea in Azië en ontving van Cicero uit
.
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reuzenstam van menscheneters, bij Homerus in het
onbekende verre Westen wonende, waar wegens
den korten duur der nachten de naar huis keerende herder hem die de kudden uitdrijft begroeten kan ; in deze opmerking kan men zeker een
spoor vinden van de kennis die Homerus gehad
heeft van de korte en heldere nachten in het
hooge Noorden (Honer. OD. 10, 81 en v.). De
Grieken van lateren tijd verplaatsten de Laestrygonen naar Sicilië in de nabijheid van Leontini,
de Romeinen naar de zuidkust van Latium in de
omstreken van Formiae en noemden Formiae de
stad van Lamus (BOR. OD. 3, 17, 1, 6. verg. 3,
16, 34. Laestrygonia amphora, d. i, eene amphora
met formiaanschen wijn). In de plaats bij Homerus
is het twijfelachtig, of daar Lamus voor den ouden
mythischen koning en stichter der Laestrygonenstad of voor de stad zelf moet gehouden worden;
velen nemen TrjkinuXoc of Aatatpu'ovír voor den
naam der stad. Verg. OD. 23, 318., eene plaats
die voor Homerus weinig bewijst, daar zij wel ligt tot het onechte laatste gedeelte der Odyssea
behoort. Toen Ulysses daar landde en al zijn
schepen, op een na, verloor, was Antiphates er
koning.
Laetorii, een plebejisch geslacht. Melding
verdienen: 1) M. L a e t o r i us wijdde in 495 v.
C. als centurio, tot smaad voor de consuls, een
tempel aan Mercurius (Liv. 2, 27.). - 2) C. L a et o r i u s, zette in 471 v. C. als volkstribuun de
voorstellen van zijn ambtgenoot Publilius Volero
met kracht door (LIV. 2, 56.). -- 3) M. L a e t o r i us
M e r g u s werd in den derden samnitischen oorlog
wegens ontucht veroordeeld, doch voorkwam zijne
straf door zelfmoord (VAL. MAX._ 6, 1, 11.). -- 4)
C. L a e t o r i u s, in 't jaar 216 v. C. aedilis, als
praetor in 210 werd hem Ariminum als de plaats
van zijn werkkring toegewezen (LIP. 26, 23.). 5) L. L a e t o r i u s, tot aedilis verkozen moest hij
wegens gebrek in den vorm bij de verkiezing zijn
ambt weer neérleggen (LIV. 30, 39.). --- 6) L a et o r iu s, redde C. Gracchus door op den sublicischen brug diens vijanden tegen te houden, waarna
hij zich in den stroom wierp.
Laevi, oud ligurische volkstam (LIV. 5, 35.)
in Gallia Transpadana aan den Ticinus, waar zij
de stad Ticinum stichtten.

Laevinus, z. V a l e r i i.
Lagaria, Aayapfa, kasteel en vlek in Lucanië, ten N. O. van Thurii, volgens de sage door
Phocensers onder Epeus, gesticht. Beroemd was
de wijn (Lagarina vina), vooral als geneesmiddel
aanbevolen (PLIN. 14, 6, 8.).
I4agëna, z. v a s a.

Lagus, AMyoc, vader van Ptolemaeus I., stamvader der Lagiden.
A al X a q, eigenlijk de stormwind, gepersonifieerd
in de sage van den hond, die alles kon inhalen.
Door Artemis was hij aan Procris, door Procris
aan haren man Cephalus geschonken, en door
Zeus tegelijk met een vos dien hij vervolgde in
dankbaarheid meermalen aanbevelingen aan vrien- een steen veranderd (z. Am p h i t r y o) en aan
den (CIC. PLANC. 41, 97. AD ATT. 5, 21, 4. AD den hemel geplaatst.
Lads, Aar S, naam van twee beroemde hetaePAM. 13, 63.). - 2) M. Laenius Strabo, uit
(volières). Hij was een-vinderoglut ren, dikwijls in epigrammen en aneedoten voorromeinsch ridder, gelijk zijne geheele familie, en komende, hoewel zij zelden naauwkeurig onderscheieen vriend van den geleerden Varro (vARR. R. R. den worden. De oudste was afkomstig uit
Corinthe, leefde ten tijde van den peloponnesischen
5, 8.).
oorlog, was de schoonste vrouw onder hare tijd
Laterfes, z. Ulysses.
doch kieskeurig, luimig en hebzuchtig.-genot,
Laeatrygones, AataTpuy6vsc, een woeste
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Laispodias—Laniische oorlog.

Aristippus was een harer aanbidders. Van haar
levenseinde waren verschillende verhalen in omloop. De jongste, dochter van Tienandra, was
uit Hyctara in Sicilië en kwam in 415 op 7jarigen
leeftijd als gevangene naar Griekenland. Zij had
betrekkingen aangeknoopt met Apelles en Hyperides. Later volgde zij een zekeren Hippolochus
of Hippostratus naar Thessalië en zou daar door
andere vrouwen uit nijd over hare schoonheid in
den tempel van Aphrodite vermoord zijn.

gezindheid verbannen was doch later de partij
van Alexander verlaten had, opgedragen werd om
huurlingen te werven. Hij wierf 8000 man, hierbij
voegden zich in Aetolië nog 7000, de Atheners rie
pen hunne burgers op en bewogen de Acarnaniërs,
Doriërs, Locriërs, Aenianen, Dolopiërs en a., als
uit den Peloponnesus Argos, Sicyon, Elis,-med
Phlius, Messenië en Areadië tot deelneming. De
rnacedonische veldheer Antipater had zich in aller ijl
tegen deze magi uitgerust, doch was niet in staat
LaYspodias , Aai;ato6taS, in 414 v. C. meer dan 13000 man voetvolk en 600 ruiters tegen
atheensch veldheer, en later 411 een der gezanten het tweemaal zoo sterke grieksche leger over te
die door de vierhonderd naar Sparta gezonden

werden (TIIUC . 6, 105. 8, 86.).
Lanus, z. Oedipus.
Lamaelius, Muaxo^, zoon van Xenophanes,

stellen: Craterus stond nog met 18000 veteranen in
Cilicië. Eene vloot van 110 triëren onder Clitus
kreeg het bevel het leger te land zoo veel mooglijk
te ondersteunen. In den zomer van 323 rukte Antipater op naar Thessalië, doch verloor spoedig een
slag bij Heraclea, ten gevolge waarvan de Thessaliërs, voornamelijk 2000 ruiters, hem verlieten en
naar de Grieken overliepen. Hij trok in de vesting Lamia terug, die nu door Leosthenes eng
werd ingesloten, waardoor echter vele Grieken
werden verleid om gedurende den herfst en
den winter naar huis terug te keeren. Hierbij
kwam nog de dood van Leosthenes zelven, die
bij een uitval van Antipater zwaar gewond werd
en aan de gevolgen stierf. In zijne plaats kwam
weder een bekwaam veldheer, A n t i p h i 1 u s; doch
daar de macedonische veldheer Leonnatus. tot ontzet in aantogt was met een leger van 20000 man

was veldheer der Atheners ten tijde van den peloponnesischen oorlog en onderscheidde zich door
zijne onversaagde dapperheid, die geen gevaar
vreesde; daarbij was hij zeer onbaatzuchtig. Wegens zijn krijgshaftig voorkomen is hij door Aristophanes in „ de Ridders" en in „ de Vrede"
bitter bespot. In 453 v. C. bevrijdde hij op last
van Pericles Sinope van de tyrannen (PLUT. PER .
30.) ; later, In 424, vinden wij hem weder in den
Pontus Euxinus, waar hij intusschen het ongeluk
had bij Heraclea met zijne vloot schipbreuk te
lijden (THUG. 4, 75.). Nadat hij in 421 den vrede van
Nicias mede had onderteekend (THUG. 5, 19, 24.)
werd hem met Nicias en Alcibiades in 415 het
opperbevel over de onderneming tegen Sicilië op- voetvolk en 2500 ruiters, was hij genoodzaakt het
gedragen (THUG. 6, 8 . PLUT . sic. 12 . ALC . 18.) ; beleg op te breken en hem te gemoet te trekken.
ongelukkig werd zijn krijgsplan om regelregt naar Weinige mijlen ten N. van Lamia kwam het tot
Syracuse te zeilen en van de eerste ontsteltenis een ruitergevecht, waarin Leonnatus sneuvelde.
tot den aanval gebruik te maken niet opgevolgd, Doch Antipater kreeg daardoor gelegenheid, om
maar daarentegen dat van Alcibiades (THUG. 6, over de hoogten die het land doorsnijden (om de
49 . FLUT . NIC. 14.). Lamachus sneuvelde in dien vijandlijke ruiterij vermeed hij de vlakte) de macekrijgstogt onder de muren van Syracuse in 414 donische grenzen te bereiken, om - daar in een
versterkte legerplaats de aankomst der veteranen
(THIIC. 6, 101. PLUT. NIC. 18.).
Lamia, bijnaam der A e l a g e n s. De eerste van Craterus af te wachten. Gedurende dezen
was ook de
die van dien naam voorkomt is 1) L. A e 1 i u s tijd 323 en het begin van 322
L a m i a, romeinsch ridder, verbannen dewijl hij vloot riet werkeloos gebleven: Clitus had bij dc
al te ijverig partij voor Cicero tegen Piso trok; echinadische eilanden eene overwinning behaald.
later aedilis en eindelijk praetor in 43 (cxc. AD Kort daarop kwam Craterus aan, en daardoor
PAM. 11, 16. — 2) L. A e l i u s Lamia, zoon van werd het macedonische leger nu 48000 man sterk,
den vorige, ontving van Tiberius het bestuur over terwijl het grieksche onder meestal onervaren aan
slechts 28000 man telde. Lang stonden-voerds
Syrië, werd vervolgens tot praefectus urbi benoemd.
Hij was een vriend van Horatius (oD . 1, 26, 8. 3, 17.). beide legers tegenover elkander bij den Peneus,
Lamia, .AaµEa, 1) z. Empusa. — 2) Meest totdat de Grieken zich den 7. Metageitnion (Aug.)
oostelijk gelegen stad in het gebied der Maliërs 322 bij C r a n o n tot den slag lieten verleiden,
in het thessalisch landschap Phthiotis, 30 stadiën waarin wel de thessalische ruiterij overwon, doch
van de rivier Spercheus en 50 van de naar haar het overige leger niet bestand was tegen de macegenoemde m al is c h e golf (Aa .taxá; x6X ro;), t. donische veteranen. I-Iierop wees Antipater de
Zeitun. Zij is vooral bekend door den naar haar tot hem gezonden gezanten af, terwijl hij ver
dat hij met elk der verbonden staten af--klarde,
genoemden lamischen oorlog der Atheners tegen
Antipater van Macedonië (Liv. 27, 30. 32, 4 en zonderlijk wilde onderhandelen; dit gebeurde, zoodat ten laatste alleen nog de Atheners en Aetoliërs
op ni. p . DIOD . 17, 111. 18, 9.).
Lamiselie oorlog. Op de olympische weigerden zich te onderwerpen. Antipater rukte
spelen van het jaar 324 had Alexander den G., nu tegen Athene op, vanwaar men Phocion en
die reeds bij herhaling getoond had, hoe weinig Demades hem te gemoet zond, om de overgave
hij de vrijheid en zelfstandigheid der Grieken der stad op genade en ongenade af te wenden.
achtte, het bevel laten afkondigen, dat al de Te vergeefs. Antipater volhardde bij zijne eischen:
grieksche ballingen, behalve heiligschenners en uitlevering van Demosthenes, Hyperides en a. (die
moordenaars, in hunne staten zouden terugkeeren. zich intusschen door de vlugt hadden verwijderd),
Dit had groote ontevredenheid verwekt, vooral bij bezetting van den burg Munychia, betaling der
de Aetoliërs en Atheners, die evenwel gedurende oorlogskosten en eener geldboete, en beperking
het leven van Alexander onderdrukt bleef. Na der democratie door vermindering van het aantal
diens dood echter konden Phocion en anderen niet burgers. Men moest hierin toestemmen; op voorverhinderen, dat aan L e o s tb e n e s, een bekwaam stel van Demades werden de afwezige redenaars
veldheer, die vroeger om zijne macedonische ter dood veroordeeld en vervolgd.
-

—

—

Aap7ral nc^opia
A a µ r a 8 ri S ()o µ í a, Xaµ7taSricpop a, ook eenvoudig Aap,îcds, d1wv AaL7tdaos enz. f ak k e l l o op,
een in donkeren nacht door jongelingen in de open
lucht gehouden wedloop met brandende fakkels
ter eere der godheden van het licht en het vuur.
Zij had te Athene plaats op de groote en kleine

-'

Laocoón

.
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Iijke Cilicië; nog draagt zij dien naam. -- 3) Een
beek die op den hoogsten top van den Helicon
ontspringt en zich in den Termessus ontlast.
Landbouw. De invloed van den landbouw
op de betrekkingen des maatschaplijken levens der
oudheid is niet te miskennen. Wel schijnt hij in
Panathenaeën, op de Hephaesteën (HDT. 8, 98.), Grieken 1 a n d, volgens TRUC. 1, 2. in den oudde Prometheën, de Bendidiën (ter eere van Arte- sten tijd ten gevolge van de aanhoudende verhuimis Bendis) en op het feest van Pan (HDT . 6, zing der stammen weinig beoefend te zijn en
105.); ook op andere plaatsen bestond zij, zooals schijnt uit den bodem slechts datgene getrokken
te Corinthe en Byzantium, te Teos en Amphipo- te zijn wat voor de oog -nbliklijke behoefte vollis. De fakkelloop werd gedeeltelijk te voet, ge- doende was, terwijl over de meerdere voortreflijkdeeltelijk te paard verrigt en de opgave bij dien heid van den verschillenden grond steeds twist en
wedstrijd was tweeledig, of om met den branden- velerlei strijd gevoegd werd; evenwel verschijnt hij
den fakkel aan het doel te komen, of om hem toch ook van den aanvang reeds als de wezen
nog brandende aan een ander over te geven
bron en grondslag van het godsdienstig ge--lijke
(HDT. 8, 98. PLAT. DE REP. 1. p. 328. A. cie. loof (de pelasgische mythologie) en de godsvereeAERENN . 4, 46.). Te Athene begon de loop bij ring, waarvan de dienst van Demeter als het midhet altaar van Prometheus in de Academie en delpiint te beschouwen is. Doch ook oefent het
geloof aan de verzoenende, reinigende magt van
eindigde in de stad.
Apollo er reeds een gunstiger invloed op uit. Ook
ap.rrás, z. X£^ ToU y ta, in het midden.
maakte de beoefening van den landbouw een
ampetia, . Helms.
L*inpon, Md OrWv, waarzegger en orakeluit- voornamen grondslag uit van het staats- en maatlegger te Athene, om zijne huichelarij en pries- schaplijk leven, weshalve dit bedrijf door de tyrantertrots meermalen door de blijspeldichters ten toon nen steeds met wijs beleid bevorderd en aangegesteld (ARISTOPH . A.v. 521, 988.). In 't jaar 444 kweekt werd. Op hem berustte voornamelijk de
werd hij met Xenocritus door Pericles aan het duurzaamheid en inwendige kracht der oligarchihoofd eener volkplanting naar Thurii geplaatst. sche staten, vooral van Sparta. Daarom wordt
Hij komt ook voor onder de onderteekenaars van hij ook nog in lateren tijd door uitstekende manden vrede van Nicias in 421.
nen niet als bijzaak behandeld, maar werd steeds
Lamponius, ilL, Lucaniër van geboorte, beschouwd als het degelijkste en eerlijkste middel
een dappere aanvoerder der italische volken in den van bestaan (Pr.UT . PIIILOP. 4.). Gewoonlijk vatte
bondgenooten oorlog. Aan het hoofd zijner lands- men den landbouw in ruimeren zin op, zoodat
lieden streed hij onder den Samniet Pontius Te- ook boomkweekerij (olijven en druiven) en zelfs
lesinus tegen P. Licinius Crassus, wiens legerplaats een deel der veefokkerij (schapen) daaronder gehij in brand stak. In het jaar 82 v. C. vinden rekend werd. --- Het r o m e i n s c h e leven bewij hem weder aan de zijde van Pontius Telesinus rustte uitsluitend op dezen grondslag en handop een strooptogt tegen Rome zelve, waar hij haafde zijn inwendige kracht, zoo lang deze tak
onder de muren der stad den dood vond (FLOR. van maatschaplijk bedrijf in ongestoorde zuiver
3, 18-21.).
bewaard bleef. Sporen vair dezen vroegen-heid
Lampra, Aaµirpd, een stadje aan de west- invloed van latijt1seh -pelasgischen oorsprong zijn
kust van Attica tusschen de kapen Zoster en onmiskenbaar in de taal aanwezig, als zijnde aan
Astypalaea, verdeeld in de boven- en benedenstad. den landbouw, volgens eene treffende opmerking van
t. Lamvrika en Alico, tasschen welke beide plaat- N i e b u h r, alle die woorden ontleend die op liet
sen men talrijke ruïnen en opschriften vindt.
vreedzame, stille huislijke leven betrekking hebben.
Lampridius, A e l i us, romeinsch geschied- Eerst toen de landbouw begon verwaarloosd te
schrijver van den lateren tijd (Ier keizers, die niet worden, ontwaakte ook de behoefte, om de kunst
lang voor Vopiscus (vo. PROB. 2.) in de 3. eeuw daarvan zootivel theoretisch te ontwikkelen (Cato,
n. C. moet geleefd hebben. Wij bezitten van hem Varro, Virgilius en a.), als hem practisch te herin geen uitstekende taal en stijl de levensbeschrij- nieuwen en te verbeteren (verg . PLIN . EP. 3, 19.).
vingen der keizers Commodes, 1)iadumenus, HeLanista,. z. gladiatores, 1. kol.
lio abalus en Alexander Severus.
Lanuvium, Aavoucov, overoude latijusche
Lamprus, A .l .urpos, een der uitstekendste stad, 48 mijlpalen ten Z. O. van Rome op , een
toonkunstenaars van Griekenland omstreeks 450 heuvel, later municipium -- met een beroemden
v. C., leermeester van Sophocles in de dans- en tempel van Juno Sospita; geboorteplaats der Antonijnen (cie . MUR . 41 . MIL . 10, J 7. LIV. 6, 2, 21.
toonkunst.
Lampsáeus, 11d 4Rxos, belangrijke stad van 8, 14.).
Mysië, door de Phocensers gesticht, aan den
Lanx, een platte schotel; z. v a s a.
noordoostelijker hoek van den Hellespont. Hier
Laocóin, Aaoxówv, zoon van Antenor of
zou Aphrodite Priapus gebaard hebben, wiens on- van Acoetes priester van Apollo te Troje, behoort
tuchtige eerdienst hier haar hoofdzetel had. We- tot de nahomerische sage. Volgens de 'IAiou
gens den goeden wijn, die er groeide, schonk Ilgpat- van Arctinus (waarvan het uittreksel van
Artaxerxes deze stad aan Themistocles (THUC . 1, Proclus een overzigt geeft) wordt Laocobn, nadat
138 . PLUT. THEM . 20.). Het was de geboorteplaats de Grieken met achterlating van het houten paard
van den geschiedschrijver Charon, den peripateti- zijn afgetrokken, terwijl de Trojanen zich onder
cus Adimantus en den epicurist Metrodorus; t. offeren en feestmalen over de bevrijding van
de oorlogsrampen verheugen, met een zijner zoLapsak aan de straat der Dardanellen.
Lamus, Acl os, 1) z. Laestrygones. — 2) nen door twee onverwachts verschijnende slanStad van Cilicië aan een gelijknamige rivier, die gen gewurgd, dewijl hij vroeger Apollo beleedigd
de grensscheiding uitmaakte van het ruwe en eigen- had en thans bij het offeren als priester van Po-
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Laodamas-Laphystius.

seidon dienst deed. Door dit teeken werd Aeneas 3) Z. Agamemnon, -- 4) Dochter van Aga
bewogen Troje te verlaten en naar den berg Ida penor (PAus . 8, 5, 2, 53, 3.). -- 5) Moeder van
af te trekken. Bij Sophocles, die een treurspel Seleucus, die vijf steden naar haar noemde. La-

Laocoón dichtte, is hij een broeder van Anchises en wordt, daar hij als priester van Apollo tegen diens wil getrouwd was, bij het offeren aan
Poseidon op het strand der zee met zijne beide
zonen door slangen gedood. Virgilius (AEN. 2, 40
en v. 201 en v.) wijkt bij het verhaal dezer gebeurtenis eenigzins van zijne grieksche bronnen
af. Zonder op zijne betrekking tot Apollo en
Aeneas te letten, laat hij hem het meest van allen
tegen het aan Athene gewijde paard ijveren en
zijn lans in de zijde van het kunstgewrocht slingeren. Terwijl hij nu door het lot tot priester
aangewezen, op het strand der zee aan Poseidon
een stier offert, komen van Tenedos twee ontzettende slangen over zee, vallen regelregt op hem
aan, verwurgen hem met zijne twee zonen en verbergen zich vervolgens op den burg aan den voet
van het standbeeld van Athene. Door dit wonder
zien de Trojanen het verhaal van Sinon (z. a.)
over de bestemming van het heilige paard bevestigd en besluiten het in de stad te voeren, dat
weldra den ondergang van de stad na zich sleept.
De dood van Laocoön en zijne beide zonen wordt
voorgesteld in een nog bestaand kunstwerk (de
groep van Laocodn), dat in 't jaar 1506 te
Rome werd teruggevonden en zich thans daar in
het Vaticaan bevindt. Dit beroemd kunstgewrocht
is het werk der Rhodiërs Agesander, Polydorus
en Athenodorus (YLIN . 36, 4, 11 .), wier leeftijd
niet bekend is, doch waarschijnlijk in de laatste
eeuw V. C. valt, in den bloeitijd der rhodische
school. Laocoón „ een wonder der kunst ten
opzigte van den fijnen en edelen smaak in het
voorstellen van zulk een moeilijk onderwerp, en
van de groote juistheid van uitvoering, maar ook
duidelijk berekend op het maken van schitterend
effect en het ten toon spreiden van de hand des
meesters; vergeleken met de werken van vroegeren draagt het een zeker theatraal karakter.
Tevens openbaart zich in dit kunstgewrocht zulk
eene hooge mate van pathos, als de geest der
oudheid en de aard der beeldende kunst maar
eenigzins gedoogt en in veel hoogere mate dan
de tijd van Phidias zou hebben toegelaten." O.
M iil l e r. Verg. ook de hoogst belangrijke ver
Laocoön.
-handeligvLs,
Laodámas, Aao6xµa^, 1) zoon van Eteocles, koning van Thebe, z. A d r a s t u s. - 2) Zoon
van den koning der Phaeaciërs, Alcinous (HOM. OD.
7, 170. 8, 116.). - 3) Zoon van Antenor, door

Ajax Telamonius geveld (stoM. IL. 15, 516.).
Laodamia, AaoSáµsta, 1) dochter van Belieropliontes, bij Zeus moeder van Sarpedon (Hoax.
IL .

6, 197.). -- 2) Dochter van Acastus, z. Pro-

te s i 1 aus.

Laodiee, Aao&z , 1) hyperboreïsch meisje,
met Hyperoche en vijf gezellinnen naar Delos
met offergaven voor Apollo gezonden (HDT. 4,
34 .). - 2) Dochter van Priamus en Hecuba, vrouw
van Helicaon, een zoon van Antenor (Hom. IL.
3, 122 en v. PAUS. 10, 26, 2.), of beminde van
Acamas, een zoon van Theseus, die met Diomedes naar Troje was gezonden ter terugvordering
van Helena en aldaar bij haar Munitus (Munychus,
PLUT. THEE . 34.) verwekte; zij stierf van droefheid over den dood van haren zoon die door een
slang gebeten werd, of zij verzonk in de aarde. -

ter komt deze naam dikwijls voor in het huis der
Seleuciden. Het meest bekend is 6) de dochter
van Achaeus, vrouw van Antiochus II., die, bij
zijn huwelijk met de aegyptische vorstin Berenice,
verstooten werd, doch later weder als vrouw aangenomen, zich gruwzaam wreekte op Berenice en
hare kinderen, 248 v. C.
Laodieêa, Aao&ixsta, eene dikwijls voorkomende naam van steden, welke koning Seleucus I. van Syrië ter eere zijner moeder Laodice aldus noemde: 1) L. aan de zee, Berri r Xc r-rTh t. Ladikiah of Latakiah, een sterke, bloei jende handelstad in Syrië op een klein schiereiland ( euxil dcx r j) ten Z. W. van Antiochia.
Zij ontving van J. Caesar groote weldaden en
verkreeg later in den tijd der keizers de voordeelen eener colonie met italisch regt (cie. AD FAM.
12, 14 . TAO. ANN . 2, 79.). - 2) L. „ aan den
Libanon" cri 7tpó; At f3c vw, ook Scabiosa, dewijl daar
dikwijls de schurft heerschte, aan den noordelijken
voet van den Libanon in de groote vlakte Marsyas aan den Orontes. - 3) L. aan den Lycus,
7cpóc -r(i; Auxcu, ter plaatse waar de Asopus en
Caprus er in vallen, - in Phrygië, bloeijende
handelstad en hoofdstad van een romeinsch regtsgebied (cic. AD FAM . 3, 7. 9, 25 . en op m. p.,
AD ATT .

5, 15, 16, 20, 21 . VERR . 1, 30. - 4) L.

c o m b u s t a, xu raxsxxuµhvi, in Lycaonië aan den
weg die naar den Euphraat voert.
Laomédon, Aaoµg6wv, I) zoon van Ilus en
Eurydice, vader van Priamus, Tithonus en a., en
van Hesione, koning van Ilium (HOM. IL. 20. 236.).
Apollo en Poseidon dienden hem voor loon, terwijl de eerste de kudden van L. op den Ida
weidde, de andere of alleen of met Apollo de
muren van Ilium bouwde (Hoax. IL. 7, 452. 21,
441 en v.). Volgens latere sage was Aeacus hun
bij den bouw behulpzaam ; waar de sterveling
bouwde kon de muur bestormd worden, hetwelk
met behulp van diens nakomelingen Telamon en
Neoptolemus twee malen gebeurde (PIND. OL. 8,
30 en v.). Daar Laomedon den goden het loon
weigerde, zond Poseidon een zeemonster, waaraan
Hesione, dochter van Laomedon, ter prooi moest
worden gegeven. Hercules doodde het monster
en redde haar; (z. verder H e r c u l e s c. b. d.). 2) Uit Mytilene, keerde bij de troonbeklimming
van Alexander den G. uit de ballingschap terug,
waarin hij door Philippus verwezen was, bewees
in den oorlog diensten als tolk en had het opzigt over de krijgsgevangenen. Bij de verdeeling
der satrapiën verkreeg hij Syrië, waarin hij ook
in 321 bij. de verdeeling van Trisparadeisus bevestigd werd. Echter werd hij in 't volgende jaar
door Nicanor verdreven en vlugtte naar Carië

tot Aleetas.
Lapáthus, AdnaaoQ, 1) een der voornaamste
steden op de noordzijde van het eiland Cyprus,
oostwaarts van het voorgebergte Crommyon, vroeger zetel van een klein rijk, bij de Romeinen de
hoofdstad van het noordelijk gedeelte des eilands.--2) L a p at h u s, - untis, bij Livius (44, 2, 6.) een
vlek aan den pas Tempe in Thessalië bij het kasteel Charax; naar de beschrijving het tegenwoordige kasteel Carisso, ten Z. van de smalste plaats
van dien pas.
Laphystius, Aapuarto;, een 2800 v. hooge

L api datio--L argitio.
berg in Boeotië ten W. van het meer Copaïs, tusschen Lebadea en Coronea, t. berg van Granitza.
Hier stond een tempel van Zeus Laphystius en in
de nabijheid een tempel van Athene Itonia.
Lapidatio, het werpen met steenen. Het
ruwe gemeen maakte daarvan gebruik, om zijn
haat of afkeer te kennen te geven, inzonderheid
bij oproer. Meermalen verloren gehate personen
daarbij het leven. Minder gevaarlijk was het,
wanneer in het theater naar slechte tooneelspelers
met steenen geworpen werd..

Lapithae, z. Centauri en Pirithous.
Lapithas, Aa7r(aac, berg in Triphylië, digt
bij de grenzen van Arcadië, 3700 v. hoog, waarop de Anigrus ontspringt; t. Alvena.
Laqueus. Het wurgen met een strik (laqueo
gulam frangere, SAL . CAT . 5 5., jugulare, strangulare)
was een oude romeinsche strafoefening, en werd
nooit in het openbaar, maar slechts in de gevangenis voltrokken. Dezen dood ondergingen vijf
der deelgenooten van de zamenzwering van Catilina. In de eerste eeuwen van het keizerrijk kwam
deze straf in onbruik.
Lár, z. Aruns.
Laranda, th Aapavaa, een der voornaamste
steden van Lycaonië, ten Z. 0. van Iconium, ten
Z. W. van Tyana gelegen. Door Perdiccas bestormd en verwoest, werd zij later herbouwd en
was om hare sterke ligging aan den Taurus een
roofnest der isaurische zeeroovers.
Larentalia, z. Acca Larentia en Lares.
Lares, vergode zielen van brave verdienstlijke
afgestorvenen, goede geesten, die zegen op aarde
verspreiden en voornamelijk hun zorg en bescherming wijden aan de achtergebleven betrekkingen
en hun huis. Deze huislaren hadden derhalve een
gelijken werkkring als de Penaten, waarmede zij
dikwijls vermengd en verward werden en daarom
hadden ook hunne beelden met die der Penaten
een gemeenschaplijke plaats bij de haardstede van
het huis in het lararium, larenkapel. Zij waren
zoo naauw met het huis verbonden, dat zij, wanneer de familie uitging, het huis niet verlieten,
terwijl de Penaten de familie vergezelden. Hunne
dienst was van oudsher zeer eenvoudig en werd
met groote naauwgezetheid waargenomen. Bij eiken maaltijd werd hun op kleine schotels hun aandeel voorgezet, en vrome leden der familie
bragten hun daaglijks offers; doch overal offerde
men hun op de belangrijke dagen der maand,
op de Calendae, Nonae en Idus, als ook bij elk
familiefeest. Dan opende men het lararium, opdat zij aan de vrolijke feestviering konden deel
nemen en werden zij met bloemen versierd (PLAUT.
CIST .

2, 2, 55 . STIL . 2, 8, 15. HOR. OD. 3, 23, 2.
TIB . 1, 3, 33. OVID . FAST . 2, 633.). Op de ge-

boortedagen van leden der familie werden inzonderheid de Laren vereerd; wanneer de zoon des huizes
de manlijke toga aannam, wijdde hij zijne bulls, die
hij als knaap gedragen had, onder plengoffers en
geloften aan de Laren (PROP . 4, 1, 132 . PERS . 5,
31.), en de jonge vrouw bragt hun terstond na
hare komst in de woning des mans haar offer.
De Laren beschermen niet alleen het huis waartoe zij behooren, maar zij strekken hunne bescherming van de medeleden der familie ook buitenshuis uit, op reizen te water en te land, in den
oorlog en op het land (Lares viales, permarini,
militares, rurales). Van deze L. privati verschilden en waren nog hooger in rang de L. publici.
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Deze, door de ouden met de grieksche heroën
vergeleken, hadden de stad en den geheelen staat

in hunne bescherming (L. urbani of hostiles, dewijl zij de vijanden van de stad weerden, L. praestites). Men rekende onder hen Romulus, Remus,
Tatius, Acca Larentia, aan welke in het bijzonder
op het openbare feest der L a r e n t a l i ë n den 23.
Dec. een lijkoffer gebragt werd. Ook enkele straten der stad hadden hare beschermende Laren,
wier altaren en kapellen op de hoeken der straten stonden (coir^pita, van daar L. compitales).
Een openbaar feest ter hunner eere, Compitalia,
werd den 2. Mei gevierd.
Largitio, in engeren zin elke aan het volk
bewezen gift, zoo als spelen, gevechten, gastmalen,
maar inzonderheid uitdeelingen van graan, geld,
olie, enz. I. Largitio frumentaria. Reeds
van oudsher voorzag de staat de bevolking van
Rome van het noodige graan (cura annonae), doordat men het uit de openbare magazijnen voor een
matigen prijs te koop gaf, wat soms ook bij
personen en ambtenaren deden, om zich-zonder
de gunst des volks te verwerven. Eigenlijke uit
graan, namelijk verkoop van graan-delingva
onder den prijs of geheel onbetaalde levering, beginnen eerst met C. Sempronius Gracchus, wiens
lex frumentaria in 123 v. C. iederen huisvader in
de gelegenheid stelde om zich maandlijks 5 mudden (modius) tarwe, tegen den matigen prijs van
6 1/3 as voor den modius aan te schaffen, zoodat
de staat ongeveer 50 pro c 0 . daarbij moest leggen (LIV. EPIT. 60. CIC. TUSC. 3, 20 en SCHOL. BOB.

op CICERO p. 300 en v. (Orelli)). L. Appulejus
Saturninus trachtte in 100 v. C. den prijs van den
modius zelfs tot 5/6 as te verminderen, insgelijks
M. Livius Drusus in 91 v. C., doch weldra werd
de prijs door M. Oetavius weder verhoogd, en
Sulla schijnt deze uitkeeringen geheel te hebben
afgeschaft (SAL . FR . HIST . p. 939. (Orelli). Maar
reeds in 72 v. C. werd de lex ASempronia door de
lex Cassia Terentia weer ingevoerd en de beruchte Clodius schafte de betaling van het graan
geheel af in 59 v. C. (SCHOL . op CIC. PIS. p. 9.
(Orelli)). Het getal van hen die alzoo bedeeld
werden klom tot 320000, hetwelk door Caesar tot
op 150000

verminderd werd (SUET . CARS . 41 . DIO

CASE. 44, 21.), gelijk hij buitendien in dit opzigt
vele nuttige maatregelen tot stand bragt. Spoe-

dig echter geraakten deze weder in vergetelheid,
en onder Augustus waren er al weder 200000,
250000, ja zelfs 320000 bedeelden. Do namen

van allen waren op een koperen tafel gegrift (SEN.
DE BEN. 4, 2E.), 't geen nog in den laatsten tijd
geschiedde, immers deze uitdeelingen en de daarmede belaste beambten bleven onder het geheele
keizerrijk in stand. De ontvangers kregen een
mark of bewijs, tessera, tegen overgave waarvan
zij bij het bepaalde magazijn hun aandeel konden
afhalen, en ten dien einde schijnt elke tribus haar
bijzonder horreum gehad te hebben. Ook de ver
tribus was ten laatste alleen voor deze-deling
uitdeelingen nog geldig, z. tribus. — II. Co ng i a r i u 1fl heette in tegenstelling van de gewone
giften een op buitengewone wijze aan het volk
gemaakt geschenk in geld, graan, olie, wijn,
vleesch, ooft, zout, enz. In den republikeinschen
tijd deden de candidaten en overheidspersonen
dikwijls zulke giften en wel meermalen in olie,
waarvan de naam congiarium, naar de gewone
oliemaat, congius (LIV . 25, 2.). Caesar gaf aan
-
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het volk schitterende congiaria, en Augustus was
in dit opzigt nog milder, wiens voorbeeld door de
volgende keizers gevolgd werd. Gewoonlijk werden er congiaria uitgedeeld op den geboortedag
des keizers, bij zijne aanvaarding van het consulaat en bij andere feestlijke gelegenheden. —
III. De voeding van arme vrijgeboren kinderen,
z. alimentarii. --- Largitiones sacrae en
p r i v a t a e, zoo werden in den tijd der keizers het
aerarium en de fiscus genoemd, misschien omdat
uit beiden de voornaamste aanzienlijke giften en
uitdeelingen geschiedden.
Larinum, A4tvov, stad der Frentaners in
Midden-Italië en later romeinsch municipium, met
een uitgestrekt gebied, dat tot aan de adriatische
zee reikte; t. Larino (CAÉS. B. C. 1, 23. Cie.
CLUENT. 5.).
Larissa, Aapcaaa, een dikwijls voorkomende
naam van oorspronklijk pelasgische steden, waaronder te melden zijn: 1) L. in het thessalische
landschap Pelasgiotis en de vruchtbare vlakte langs
den zuidelijken oever van den Peneus, eens de
hoofdstad der Pelasgen en de zetel van het geslacht der Aleuaden, ook later en nog tegenwoordig belangrijk onder den naam Larissa of Ienisjehir (CAES. B. c. 3, 80, 96. LIV. 31, 46. 32, 33.
en op m. p.). — 2) L. i xpEµaaTd „ het hangende," wegens hare ligging op eene hoogte, 20
stadiën van de malische golf in het thessalisch
landschap Phthiotis. -- 3) Naam van den burg
van Argos (z. a.). — 4) Een reeds vroeg verwoeste
stad der Pelasgen in Campanië, waarschijnlijk in
den ager Falernus. — 5) Stad in Troas, doch sedert de perzische oorlogen verwoest (WEN. HELL.
3, 1, 13. TRUC. 8, 101.). — 6) L. met den bijnaam Phriconis bij Cyme in Aeolis (HOM. IL. 2,
841. HDT. 1, 149. ?LEN. HELL. 3, 1, 7.). - 7)
Stad in de vruchtbare vlakte van den Cayster in
Lydië. -- 8) Stad aan den Tigris in Assyrië
eenige mijlen ten N. van den mond van den Lycus of Zabatus. Zij had een muur 100 v. hoog
en 25 v. breed, doch was ten tijde van Xenophon
(ANAB. 3, 4, 7.) reeds in verval; misschien het
R e s e n van het 0. V. en de tegenwoordige zoogenaamde ruïnen van Nimrod.
Larissus. Aapwaos, grensriviertje tusschen
Elis en Achaja, ontspringt op het gebergte Scollis en ontlast zich ten Z. van het voorgebergte
Araxus in de ionische zee; waarschijnlijk de tegenw.
Risso.
Lariuss Lacus, Afµv 4 Aapw,, t. lago di
Como, een vischrijk meer in Gallia transpadana,
het werd gevormd door de Addua, liep in twee
punten uit en was oudtijds even als tegenwoordig
beroemd om zijne bekoorlijke oevers. Het is 7 1,4
mijlen lang, % breed (VIRG. G. 2, 159.).
Lartii, blijkbaar verwant met den etruscischen
naam Laris (heer), rom. Lars (z. A r u n s), waren
afkomstig uit - Etrurië en schijnen al in den aan
republiek, in we: Len tijd hun naam reeds-vangder
met onderscheiding genoemd wordt, naar Rome
gekomen te zijn. 1) Spur. Lartius, kwam
waarschijnlijk na de verdrijving der Tarquinii met
een etruscische colonie naar Rome, waar hij in
't jaar 506 v. C. consul was. --- Zijn broeder
2) T. Lartius was in 501 consul (Liv. 2, 18.).
In hetzelfde jaar werd hij tot eersten dictator tegen de verbonden Latijnen gekozen, ofschoon
Dionysius deze benoeming in 't jaar 498 plaatst,
waarin hij de stad Fidenae tot de overgaaf dwong

en eerst daarna de dictatuur zou 'verkregen heb
toen de met schulden beladen plebejers in-ben,
den latijnschen oorlog de krijgsdienst weigerden.
Lartius liet terstond al de burgers opschrijven en
al de weerbare manschappen op nieuw in centuriën verdeelen. Met de Latijnen bragt hij een
wapenstilstand tot stand. In 't jaar 496 na
den slag bij het meer Regillus was Lartius voor
de herstelling der vroegere betrekkingen met de
Latijnen en eene zachte behandeling der overwon nenen. Later na de uitwijking der plebs naar den
heiligen berg (494) en in het volgende jaar (493)
bij de onderhandelingen met het volk, waaraan hij
als gezant van den senaat deelnam, was hij van
gevoelen, om aan het gezamenlijke volk zijne
schulden kwijt te schelden, waardoor hij de patriciërs tegen zich innam. — 3) Sp. Lartius,
consul in 490, was in 488 gezant van den senaat
tot Coriolanus en voerde in 487, bij het uitbreken van den oorlog tegen de Volscen, het bevel
over een leger ter verdediging van Rome.
Larunda ook Lara, dochter van Almon,
nymph die den minnehandel van Jupiter met Juturna aan Juno verklikte (Xipsiv). Tot straf ontnam Jupiter haar de tong en veroordeelde haar om
door Mercurius naar het ri der stilzwijgendheid,
de onderwereld, gebragt te worden. Onderweg
verliefde Mercurius op haar en zij baarde hem
tweelingen (Lares) (OVID. FAST. 2, 599 en v.).
Larvae, bij de Romeinen booze geesten van
slechte afgestorvenen, die zelve rusteloos de levenden en dooden geen rust laten. Zij zijn dus juist
het tegenovergestelde van de Laren, de goede
geesten van brave afgestorvenen. Zij heeten ook
.£Vaniae. Het waren schrikverwekkende spookgestalten, die men zich onder de gedaante van geraamten of andere afschuwlijke vormen voorstelde
en die men door zoen- en plengoffers moest bezweren ; men hield hen voor de bewerkers van
den waanzin hij de levenden (PLAUT. AMPH. 2, 2,
154. SEN. EP. 24.). Met de Larven werden
de .Leniures op eene lijn gesteld, hoewel ook
velen deze voor de zielen der afgestorvenen in 't
algemeen hielden (OVID. FAST. 5, 483.). Ter bezwering der Lemures verrigtten de huisvaders op
den 9. 11. en 13. Mei eigenaardige zoenplegtigheden. Zij gingen om middernacht barrevoets
voor de huisdeur, waschten zich driemaal de han
een stroomend water, draaiden zich rond-deni
en namen zwarte boonen in den mond. Vervolgens wierpen zij ze achter zich en spraken dan
negenmaal zonder om te zien : „ deze geef ik u,
met deze boonen koop ik mij en de mijnen vrij."
Intusschen werden de boonen, naar men geloofde,
door de geesten verzameld. Daarop sloeg men
met koperen bekkens en riep weder negenreaal:
„ van hier, gij geesten des huizes." Dan waren
de geesten verbannen (ovID. FAST. 5, 419

en v.).
Larymna, Adpuµva, twee plaatsen Bovenen B e n e d e n-Larymna (i1 avw en xc rw A.) daar
waar de boeotische Cephissus in de euboeïsche
zee valt. Het eerste (t. Bazaraki) sloot zich spoedig vrijwillig bij het boeotische bondgenootschap
aan, Beneden -Larymna (t. Kastri) behoorde aan
de opuntische Locriërs.
Las, Mu, Aas, oude, reeds door Homerus
(IL. 2, 585.) genoemde stad van Laconië ten Z.
van Gythium aan de kust, in den romeinschen
tijd een open vlek (LIV. 38, 30, 31.). De Dios-
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cttren zouden haar verwoest hebben, vandaar hun
naam Aan gpaat, d. i. Lasverwoesters.
Lasanutm, z. v a s a.
Laslob., Aa6fwv, een versterkt stadje van
Elis op de grenzen van Arcadië bij liet gebergte
Pholoë, het tegenw. Plateau van Lala. Het was
dikwijls een twistappel tusschen de Eleërs en
Arcadiërs (XEN. HELL. Í, 4, 12. POL. 4, 72. 5, 102.).
Lasthanen, Aaaagviy, van Olynthus, bragt,
met Euthycrates door Philippus omgekocht, zijne
vaderstad in de magt van dien macedonischen
koning in 't jaar 347 V. C. (DEMOSTH. PUIL. 3,
125, 128.). Beiden waren later, ten minste tot
aan den slag bij Chaeronea, in het gevolg van
Philippus.
Lássus, Ascao;, uit Hermione, lyrisch dichter,
bloeide omstreeks 508 v. C. Hij hield zich langen tijd te Athene op, waarheen hij waarschijnlijk
door Hipparchus was uitgénoodigd, even als
Anacreon en Simonides. Hij wedijverde te Athene
met den laatste. Hij voerde hier het eerst den
wedstrijd van dithyramben in, waarbij hij vooral
uitmuntte. Hij was ook zeer ervaren in de theorie
van muziek en dichtkunst en gaf Pindarus daarin
onderwijs, ook zou hij de eerste geweest zijn die
over muziek geschreven heeft. Van zijne gedichten is niets bewaard gebleven.
Laterna, ons lantaren, de toestel was gemaakt uit metaal of hout, de kap uit glas of dun
gesneden hoorn. Laternarii waren de slaven die
de lantarens droegen.
Latiá1is, -ris, z. Jupiter onder Zeus, 5. kol.
Latifundium, een landgoed van groote
uitgestrektheid. Vele dergelijke bezittingen waren
ontstaan door de toeeigening van den ager publicus door de patriciërs. Zij hadden een nadeeligen
invloed, zoowel op het uitoefenen van den landbouw, als op de openbare financiele aangelegen heden.
Latïnae feriae, z. f e r i a e l a t i n a e.
Lafini, z. Latium.
Latini eoloniarii., zoo heetten de bewoners van nieuw latijnsche coloniën, dat zijn de
zoodanige die na de onderwerping van Latium
van` daar uitgevoerd werden, alsmede de bewoners
eener stad, die met de regten tiener latijnsche colonie begiftigd was.
Latini Juniãni heetten die classen van
vrijgelatenen, die door de lex Junia Norbana onder
Tiberius in een bijzonderen regtstoestand gekomen
waren, die veel overeenkomst had met het regt
van latijnsche coloniën. Zij hadden slechts gedeeltelijk het commercium en waren overigens geheel
gelijk aan de peregrinen. Zij die niet op de gewone plegtige wijze waren vrij gelaten, kregen
deze latinitas.
Latinus, volgens de gewone sage, zoon van
Faunus en van de nymph Marica te Minturnae,
broeder van Lavinius, man van Amata, vader van
Lavinia, koning van Latium, z. Aeneas. Zijn
afkomst wordt buitendien nog zeer verschillend
opgegeven: zoon van Ulysses en Circe (HEsIOD.
THEOG. 1013.), zoon van Telemachus en Circe,
van Hercules en een hyperboreïsche vrouw enz.
Latiuxu, 4j AaT(vri, het middelste der drie
westelijke landschappen van Midden-Italië, bevatte
in eigenlijken zin in den oudsten tijd slechts een
gebied van omstreeks 4 C] m., ten N. begrensd
door den Tiber, ten Z. door het riviertje Numicus,
ten W. door de zeekust en ten 0. door de al-
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baansche bergen. Weldra krijgt dit gebied (na
de onderwerping van den latijnscheu bond aan de
romeinsche heerschappij) een grooteren omvang
en Latium antiquum of vetus breidde zich uit ten
Z. van den Tiber tot aan het cireejische voor;ebergte (Cap d. monte Circello) en Anxur of Terracina. Onder rom. heerschappij werden er tot
aan het jaar 314 V. C. in het Z. en 0. nieuwe
veroveringen — Latium novum of adjectui a —
bijgevoegd, zooals het gebied der Hernicers, Aequers,
Volscen en Auruncers, en zoo vormde in het Z.
de Liris (Garigliano) de grensscheiding, ja zelfs
zuidwaarts over die rivier behoorde Sinuessa er
toe. Het land vormde over 't geheel een groote
vlakte van vulcanischen aard, vandaar was het
ook zeer vruchtbaar. Op deze vlakte verheft zich
als een geheel op zich zelf staand gebergte tusschen de Apennijnen en de zee de mons Alb an u s (z. a.) oorspronklijk stellig een groote crater
en zeer rijk aan bronnen. De ouden onderscheidden den M. A 1 b a n u s in tingeren zin (t. M. Cavo),
waar de feriae L a t i n a e gehouden werden, den
M. A 1 g i d u s (t. M. Ariano) en bij Tusculum de
t u s c u l a a n s c h e bergen (M. Tuscolani of di
Frascati). In het N. 0. lagen tusschen Tibur en
Praeneste de bergen der A e q is e r s (t. M.
d'Olevano) en tusschen Ortona en Privernum de
bergen der Volscen (t. M. Volsta of di Cora).
De mons sater is een afzonderlijke heuvel op
den regteroever van den Anio niet ver van de
plaats waar deze zich in den Tiber ontlast, naar
de zijde van de rivier valt hij steil af, aan de
andere met eene zachte glooijing 1 mijlpaal van
Rome (Liv. 2, 32. 3, 52.), nog tegenw. M. Santo
geheeten. De rivieren van Latium vallen alle in
de tyrrheensche zee : T i b e r i s (t. Tevere) met
den A n i o (t. Teverone) ; N u m i c u s (t. Numico
of Rivo di Nemi); A st ur a (t. Stura); A m as en u s (t. Amaseno) stroomt vereenigd met den
Ufens (Ufente) door de pomptijnsche moerassen
naar zee; L i r i s (t. Garigliano) valt met den
T r e r u s (t. Sacco) bij Minturnae in zee. Onder
de meeren zijn op te merken: A 1 b an us (t. 1.
d'Albano of di Castello) aan de westelijke helling
van het gebergte, het nemorensische meer (t.
1. di Nemi), de G a b i n u s (t. 1. Gabii, sedert
1838 drooggemaakt), het in de geschiedenis merkwaardige meertje R e g ill u s bij Tusculum (lago
di Corne, evenwel zijn de meeningen hieromtrent
verschillend). Van Antium tot Anxur strekten
zich de pomptijnsche moerassen uit, een
kreek ontstaan door de rivieren Astura, Amasenus
en Ufens; in vroegeren tijd lagen daar 23 bloei jende steden en vlekken. Niet alleen liep de
appische weg er door, maar er was ook een kanaal doorheen gegraven. De bewoners van het
land L a tin i (Aarivoc) waren ontstaan uit eene
vereeniging der Aborigines (het naast verwant
aan de Oseers en Umbriërs), die door de Sa
uit het Velinusdal rondom Rente verdre--bijne
ven, uit het N. over den Anio binnen drongen en
zich met de oorspronklijke bevolking van siculischen en pelasgischen stam vereenigden. Reeds
vroeg (nog voor de stichting van Alba) vinden wij
bij de Latijnen een oud, waarschijnlijk uit 30 steden bestaand bondgenootschap, waarop de naam
Prisci Latini betrekking heeft. Zoodanige steden
waren volgens Livius (1, 38.); Oorniculum, Ficulnea (vetus), Cameria, Crustumerium, Ameriola,
Medullia, Nomentum, waarbij nog te voegen zijn
-
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Laurentum, Ardea, Tibur, Aricia, Praeneste en
meer a. Volgens de sage wist later A 1 b a, dat door
een naar Italië verhuisde trojaansche colonie gesticht was, zich de hegemonie te verschaffen, en werd
de moederstad van vele coloniën, ook van het
weldra oppermagtige Rome, dat onder hare koningen Tarquinius Priscus en Servius Tullius niet alleen in het verbond werd opgenomen, maar dit later
bijna geheel van haar af hanklijk maakte. Nadat
de Latijnen zich vervolgens na de verdrijving der
koningen weder van Rome hadden vrijgemaakt,
werden zij in 't jaar 338 v. C. na langdurige oor
weder onderworpen, en sedert 314 verkrijgt-logen
Latium den boven vermelden uitgebreiden omvang.
Over de nu volgende steden kan men meer uit
vinden op de afzonderlijke artikelen. In-voerigs
eigen 1 ij k Latium van het N. naar het Z.: F id e n a e op eene rots van tufsteen bij het tegenw.
kasteel Giubileo; T ib u r (t. Tivoli) op een kleine
rots aan den Anio ; G a b i i, op een heuvel van
tufsteen bij Castiglione; Roma, de hoofdstad des
rom. rijks op 7 heuvelen aan beide zijden van
den Tiber met hare havenstad Ostia aan den
mond dier rivier; T u s c u lu m, t. ruïnen op een
berg bij Frascati ; P r a e n e s t e, t. Palestrina, op
een steile rots; B o v i l l a e aan den appischen
weg; Alba L o n g a aan de helling van den albaanschen berg, vroeg door dc Romeinen verwoest; Aricia, t. La Riccia; Ve1itrae, vanwaar de Octavii afstamden ; L a n u v i u m, t. Civita
Lavigna, aan den appischen weg, geboorteplaats
der Antonijnen; L a u r e n t u m, t. Casale di Capocotto; L a v i n i u m bij het tegenw. Pratica;
Ardea, nog t. Ardea, op een rots in de nabij
rivier Numicus; C o r a, t. Cori; N o r b a,-heidvan
ruïnen bij Norma; Signia, t. Segni, aan den regteroever van den Trerus; S u 1 m o, bij liet t. Sermoneta, aan den Ufens; Selia, t. Sezze; Suess a
P0 m e t i a, een later verdwenen stad in de pomptijnsche moerassen, die naar haar zouden genoemd
zijn ; C o r i o li, de door C. Marcius (Coriolanus)

verwoeste en niet meer herbouwde oude hoofd
Volsten; A n t i u m, t. Torre d'Anzo, op-stader
een rots aan zee; Satricum, t. Casale di Conea. —
TotLatium adjecturn behoorden de A.equi aan
beide zijden van den Anio met een vroeger uit
beperkt gebied; hunne-gestrk,lanmij
steden waren : C a r s e o 1 i, t. Carsoli, aan de rivier
Turanius, O r t o n a, Corbio, Bola, Sublaqueum
(t. Subiaco). In het gebied der H e rni ci, tusschen de rivieren Trerus en Liris lagen : A n ag n i a, t. Anagni, hunne hoofdstad A l e t r i u m, t.
Aletri, Ferentinum, t. Ferento, Frusino, t.
Frosinone, Verulae, t. Veroli. In het gebied der
Volsci, aan beide zijden van den Liris: Sora
aan den Liris, de noordelijkste stad, nog t. Sora;
Arpinum, t. het dorp Camello; Fregellae, t.
Ceprano, aan den Liris, A q u i n u m, t. Aquino,
C a s i n u m, t. klooster Monte Cassino, Inter am n a, t. Teramo, aan de uitwatering van de Melsa
in den Liris, F a b r a t e r i a, t. Falvaterra, aan den
Trerus; Privernum, ruïnen hij Piperno, aan den
Amasenus, Astura, t. Torre d'Astura; C i r c e j i,
t. Circello, op het gelijknamige voorgebergte;
T e r r a c i n a, vroeger A n x u r, met een citadel op
een hoogen berg, t. Terracina; Lautulac. In het
gebied der A u r u n c i langs de kust en den benedenloop van den Liris : F u n d i, t. Fondi, in de
nabijheid van het fundaansche meer en in den
alter Caecubus, Amy c i e aan de gelijknamige

golf; F o r m i a e in den binnensten hoek van de
golf van Cajeta; C aj e t a, t. Gaëta, met een voor
i n t u r n a e, ruïnen bij Trajetta,-treflijkhavn;M
niet ver van den mond van den Liris, aan den
appischen weg ; S in u e s s a aan de zuidelijke hel
bij de grenzen-lingvadebrMscu,igt
van Campanië, dikwijls reeds tot Campanië gerekend.
Latium in staatsregtlijke beteekenis. In de
oudste tijden schijnt Alba Longa en de albaansche koning een hegemonie over de andere latijnsche steden uitgeoefend te hebben, totdat de
verovering wen Alba door Tullus Hostilius de
latijnsche steden tot een godsdienstig staatkundig
eedgenootschap vereenigde. Zij hadden een gemeenschaplijk concilium, wiens voorzitter een dictator was. Met Rome stond Latium sedert den
mythischen tijd door een foedus in naauwe ver
oorlogen vaak afgebroken maar-bindg,eor
telkens hernieuwd werd. Waarschijnlijk trad Rome
na den ondergang van Alba mede tot het latijnsche verbond toe en maakte zelfs aanspraak op
de hegemonie, welke het na langdurigen strijd
door Servius Tullius of nog waarschijnlijker eerst
door Tarquinius Superbus verkreeg (z. het vorige
art.). Na de verdrijving der koningen schudde
Latium het romeinsche juk af en sloot na den
slag bij het meer Regillus met Rome een foedus
aequuin, onder bemiddeling van Spurius Cassius
493 v. C. Wederkeerig burgerregt (isopolitie)
werd vastgesteld (z. m u n i c i p i u m), het oude connubium hernieuwd, wederkeerige hulp in den oorlog
met gelijk aandeel aan het bevelhebberschap en
aan den buit werd bepaald en andere burgerregtlijke bepalingen werden gemaakt. Kort daarop
traden ook de Hernicers als derde lid tot dit ver
Bij den inval der Galliërs-bondtei486v.C
werd Rome door beide bondgenooten verlaten,
maar in 358 v. C. werd het verbond met Latium
weer in het leven geroepen (Liv. 7, 12. 8, 2.),
totdat de 340-338 v. C. gevoerde latijnsche oor
onderwerping der Latijnen eindigde. Het-logmetd
verbond werd ontbonden en de bewoners der afzonderlijke steden verstrooid, terwijl eenige het romein
verkregen, andere tot romeinsche-scheburgt
socii in een afhanklijken toestond werden vernederd.
Deze, nonnen Latinum en Latini geheeten, sloten
zich steeds naauwer bij Rome aan en ontvingen
daarvoor verscheiden voorregten, waardoor zij
werklijk van de overige socii onderscheiden waren
en langzamerhand eene classe van inwoners vorm
(jus Latii).-dentuschbrgpein
Uit deze steden nam Rome talrijke colonisten, die
naar alle oorden van Italië gezonden werden en
coloniae Latinae heetten, ofschoon zij zich ver
over de grenzen van het oude Latium uitstrekten.
Zij behoorden insgelijks tot het nomen Latinum en
hadden denzelfden regtstoestand, d. i. zij misten
connubium, hadden echter commercium, ten minste
grootendeels, wat aan de peregrinen ontzegd was.
Buitendien stonden aan de afzonderlijke bewoners
verscheiden wegen open, om het volle romeinsche
burgerregt te verkrijgen. --- Door de lex Julia,
90 v. C. ontvingen al de latijnsche steden het
volle burgerregt, en het jus Lathi verdween nu
geheel uit Italië, doch werd als een regtstoestand, die den eigenlijken nationalen grondslag
miste, op verscheiden buiten Italië gelegen gemeenten overgebragt, eerst op de transpadaansche
steden, later op vele provinciesteden, ja zelfs op
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geheele provinciën, zooals Sicilië en Hispanië.
Waarschijnlijk was deze latinitas dezelfde als de
vorige, d. i. zij schonk commercium, maar geen
connubium, en zij werd onder Tiberius ook de
maatstaf voor de bevoegdheid der zoogenaamde
Latini Juniani (z. a.). Met Caracalla namen al
de latijnsche gemeenten een einde (z. civitas),
evenwel ontstonden er steeds nieuwe Latini, namelijk door de vrijlating van slaven zonder plegtige formaliteiten enz. Eerst Julianus schafte dezen
middentoestand geheel af en zoo verdween deze
naam, die in den loop der tijden zoo vele ver
gehad had.
-schilendbtk
Latmus, Ac 'rµos, gebergte in Carië, ten 0.
van Miletus, in de mythe beroemd als de plaats,
waar Endymion door Selene (Diana, Luna), geliefkoosd werd (cie. TUSC. 1, 38, 92. OVID. TRIST.
2, 299.) -- Naar den berg werd de golf aan den
mond van den Maeander (waarvan de oever door
aanslibbing thans geheel veranderd is) de l a t m i
genoemd.
-schegolf
Latobrigi, gallische volkstam, grensburen
der Helvetiërs en Rauracers, waarschijnlijk bij de
bronnen van den Rijn. Caesar dwong hen, toen
zij ten getale van 14000 man hunne woonplaatsen
verlaten hadden, derwaarts terug te keerera (cAES.

Sertorius (PUTT. SERT . 18.) en als de plaats waar
de jonge Cn. Pompejus op zijne vlugt van Munda
den dood vond ( FLOR . 4, 2.).
Laus, Aáo;, grensrivier tusschen Lucanië en
Bruttium, t. Laeno, op wier regteroever (lucanische) de overblijfsels van de verdreven Sybariten
een gelijknamige stad gesticht hadden (BIDT. 6, 2(.).
Laus Poiripeji, eene door de Bojers aan
stad in cisalpijnsch Gallië; later door Pom--geld
pejus Strabo, vader van Pompejus den G., tot een
municipium verheven, bleef zij sedert diens naam
voeren. Zij lag ten Z. 0. van Mediolanuln, op
de plaats van het tegenw. Lodi Vecchio.
Lansus, z. Mezentius.
Lautulae, vlek der Volsten tusschen Terracina en Fundi, bij een boschrijken bergpas tusschen
de zee en liet gebergte. In een landgoed op de
helling van het gebergte werd keizer Galba gebo-

B. G. 1, 5, 28, 29, 3, 1.).

ren (LIV. 7, 39 . 9, 23. SUET. GALE. 4.).

Latoïdes, Latóïs, Ai LtulaTg, Ar^trwis, bij
als kinde--namvApolertis(Dan)
ren van Leto (Latona), (z. a.).
Latomiae, z. lautumiae.
Latóna, z. Leto.
Latroeinium, roof. De latrones werden te
Rome door de consuls en praetors, in de provinciën door de stadhouders veroordeeld en gestraft.
Sulla stelde in de lex Cornelia de sicariis de roovers op eene lijn met moordenaars, hetgeen onder
al de keizers bleef voortduren.
Latrunculi, z. l u d u s, 2).
Laudatio, 1) funebris, z. f u n u s. - 2)
Dankadressen uit de provinciën aan den senaat,
waarin het gedrag der aftredende stadhouders geprezen werd (cie . VERR . 2, 4, 5.). -- 3) Een

Lautumiae, een gedeelte van de stad Rome
bij het forum gelegen, aldus geheeten naar een
zich daar bevindende gevangenis, welke niet voor
dezelfde te houden is als de carter Mamertinus
en het Tullianum (verg. c a r c e r). De naam is
ontleend aan de gelijknamige gevangenis te Syra-

schriftlijk getuigenis afgegeven ten gunste van
een aangeklaagde voor het geregt.

Laureatae literae of tabulae, zoo

heetten de met lauw erkransen omwonden oorlogsbulletins, die de romeinsche veldheeren aan den
senaat zonden (LIV. 5, 28 . CARS . B. C. 3, 71.).
Laureáti fasees, z. fa s c es.
Laurenntuin, Aa ►^psvrov, zeer oude stad van
Latium, volgens de sage zetel van den koning Latinus, waarbij Aeneas landde (VIRG. AEN . 7, 171.).
Hare vroege belangrijkheid blijkt reeds hieruit, dat
zij in het met de Carthagers in 509 v. C. gesloten verdrag, met name genoemd wordt. Zij lag 2
mijlpalen van zee en 16 van Rome in een gezond
en door laurierbosschen bekoorlijk oord op de
plaats van het tegenw. Casale van Capocotta.
Lauretánus sinus, heette een tusschen
Populonia en Cosa gelegen haven van Etrurië,
door Livius (30, 39.) vermeld.
Laurium, Aavptov, Aavpetov, een streek van
mijnwerken in het zuiden van Attica, ten N. van
het voorgebergte Sunium; zij strekte zich uit langs
de zuidwestkust tot aan Thoricus. De zilvermij»en leverden zoo overvloedig, dat ieder burger
jaarlijks 10 drachmen (omstreeks f 4.50) ontving
(in 't geheel 100 talenten), en dat er in de perzische oorlogen 200 oorlogschepen van 3 rijen

roeibanken van konden gebouwd worden. Later
leverden zij al minder op en werden ten tijde van
Strabo niet meer bewerkt. Het dorp Alegrana
wijst thans de plaats dier mijnen aan (HDT. 7, 144.
THUC. 2, 55. 6, 91. ?SEN. VECT. 4.).

Laurón, Aavpwv, een plaats in Hispanië Tarraconensis, waarschijnlijk het tegenw. Laury bij
Xukar in Valencia, beroemd door het beleg van

cuse (Cic . VERR . 1, 5. 5, 55. Liv. 26, 27. 39, 44.
32, 26.).

Laverna, romeinsehe beschermgodin der dieven, die bij de Via Salaria een heilig bosch en
bij de naar haar genoemde Porta Lavernalis een
altaar had (noR. EP. 1, 16, 60.).

Lavinia, z. Aeneas en A n i u s.
Lavinium, AaouIvcov, zeer oude stad in
Latium, door Aeneas of door Latinus ter eere
zijner dochter Lavinia gesticht, met een tempel
van Venus, waaraan al de Latijnen deel hadden,
maar die onder opzigt stond der stad Ardea. De
rivier Numicus scheidde het gebied van beide steden. In den tijd der Antonijnen werd Lavinium
met Laurentum tot eene stad vereenigd, onder
den naam Laurentolavinium. De heuvel van
tufsteen van Pratica met overblijfsels van oude
muren wijst zeker de ligging aan der oude stad
(LIV. 1, 1. 8, 12. 26, 8.).

Lavinius, Aaplvco;, rivier bij Bononia in
cispadaansch Gallië, valt in den Po. Waarschijnlijk had op een eiland van d e z e rivier, en niet
van den Renus, de bekende bijeenkomst plaats
van Octavianus, Antonius en Lepidus.
Lazae, Adat, belangrijke volkstal in Colchis
tusschen deli Phasis en Bathys; de hoofdstad

Archaeopolis lag op een steile rots aan den
Phasis.
Leaena, Agacva, atheensche hetaere, die zelfs
op de pijnbank de zamenzwering van Harmodius
en Aristogiton niet verried. Ter harer eere rigtten de Atheners een standbeeld op, eene leeuwin
zonder tong.
Legger, Agaypos, zoon van Glaucon, een
voornaam Athener, voerde in 465 v. C. met Sophanes van Decelia eene colonie van 10000
Atheners naar Thracië, om Enneaodi (later Am-
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Leander---•Lecythus.

phipolis) te bevolken. Deze eerste proeve van
colonisatie mislukte echter, doordien zij te diep in
het binnenland drongen en bij Drabescus door de
Thraciërs overvallen en gedood werden (THUG. 1,
100. HDT. 9, 75.).

Leander , Aduv^ pos, een jongeling uit Abydos,
die eiken nacht, geleid door het licht van den
toren van Sestus over den Hellespont zwom, naar
zijne minnares Hero, Bene priesteres van Aphrodite te Sestus. Doch in een stormachtigen nacht,
waarin het licht van den toren was uitgegaan,
werd hij een prooi der golven. Toen Hero des
morgens zijn lijk aan het strand zag liggen, stortte
zij zich uit den toren op het lijk van haren minnaar. Deze legende is door Musaeus in een klein
episch gedicht behandeld.

Learclius, z. A t h a rn a s.
Lebadëa, Atclnu, stad van Boeotië ten
W. van het meer Copaïs aan den voet eener rots,
waaruit de bron Hercyna stroomt. Volgens Pausanias maakt homerus (IL. 2, 507.) reeds melding
van Lebadea onder den naam Mi%Sstu, dat op de
rots zelve la; en dus waarschijnlijk de acropolis
was. Eerst na het verval der overige steden
kwam Lebadea tot aanzien en wel vooral door
het beroemde orakel van Trophonius (HDT. 1, 46.
8, 134 . LIV. 45, 27.) , hetwelk zich niet ver van
de stad in een bosch, binnen eene rots bevond,
waar men thans nog een vierhoekig uitgehouwen
vertrek bespeurt ; t. Livadia.
Lebaea, As^aírl, de zetel van een oud
koning in Boven-Macedonië, slechts-Inacedoish
door Herodotus (8, 137.) genoemd.
Lebéd us, Azloc, een in ouden tijd zeer
welvarende ionische stad in Lydië, 4 mijlen ten
N. W. van Colophon. Nadat Lysimachus een
gedeelte harer inwoners naar Ephesus had doen
verhuizen, geraakte zij zeer in verval en was ten
tijde van Horatius van weinig beteekenis (EP. 1,
11, 7.). De stad verhief zich later weder eenigzins door de feestlijke wedstrijden ter eere van
Dionysus, die door een aan dien god gewijden
tooneelspelerstroep vertoond werden, en van Myonesus (eerst in Teos) derwaarts werden overgebragt (HDT . 1, 142 . THE c. 8, 19.).
Lebên, l,s r v, Asi ' u, havenstad van Gortyn
op Creta, bekend door een beroemden tempel van

Aesculapius.
Lebinthus, A43cvloS, een klein eiland der
Sporaden in de aegaeïsche zee tusschen Amorgos,
Calymna en Astypalaea; t. Lebitha (OVID. MET.
8, 222.).

Lechaeu.n. Agxauov, vlek aan de corinthische golf, 12 stadiën ten N. van Corinthus; met
deze stad door muren verbonden, was het een
harer havens voor de van het W. komende schepen, die in een door kunst gemaakt dok een veilige ligplaats vonden; t. Balaja of Pelagio (xEN.
HELL. 4, 4, 17. AGES. 2, 17.).

tal was 8, het kleinste 2, al naar de grootte der
leetica en den rang van den persoon die gedragen
werd. Op reizen was het gebruik dezer draagbedden algemeen, in de stad alleen voor vrouwen
en zieken, tot dat onder de keizers ook de mannen er toe overgingen. De lijkbaar en het paradebed heette lectica of lectusfunebris. Z. f u n u s.
Lectisternium (van lectus en sternere, bedden spreiden), ook pulvinar en pulvinaria geheeten, bij de Romeinen een godenmaal, waarbij de
beelden der goden op rustbanken gelegd en hun
spijzen voorgezet werden. Men had regelmatig
terugkeerende en buitengewone lectisterniën. Eerst
werden gehouden op het capitool bij-genomd
gelegenheid der romeinsche of plebejische spelen,
voor Jupiter, Juno en Minerva. Het beeld van
Jupiter werd op een rustbank gelegd, terwijl de
beide godinnen naast hem op stoelen zaten. In
verscheiden tempels werden zulke regelmatige
godenmalen bijna dagelijks aangeregt (lectisternia
diurna, Llv. 36, 1.). De personen, die voor de
gewone lectisterniën zorg droegen, waren de
Triumviri of Septemviri Epulones. Buitengewone
lectisterniën van 3, 8 en nog meer dagen hadden
plaats bij gelukkige of ongelukkige gebeurtenissen
voor den staat, en dan werd er steeds voor een
grooter aantal goden, die bij paren geplaatst werden, aangeregt. De zorg daarvoor werd aan bij
genootschappen opgedragen. Met den-zonder
tempelmaaltijd was eene openbare spijziging (convivium publicurn) verbonden (LIV. 5, 13. 12, 10.
40, 59. cie PIS . 3 . CAT . 3, 6 en 10.). Een lectisternium uitsluitend voor godinnen heette Sel.

listernium (TAO. ANN. 15, 44.).

Lcetus was een eenvoudig bedtoestel van
hout of metaal. De houten hadden dikwijls metalen pooten of waren met ivoor, schildpad of
edele metalen ingelegd. Over dat onderstel waren
riemen of zeelen getrokken (fasciae, institae, restes),

waarop de matras lag (torus, culcita) die met wol,
voeren, biezen, hooi enz. gevuld was. Voor het

hoofd was een klein kussen bestemd, soms meer
clan een (pulvinus, cervicalia). Over de matras
waren dekens gespreid (stragula, vestes strayulae),
die bij de rijken purperkleurig of ook geborduurd
waren. Toralia heette men het behang van derf
lectus dat van den torus tot op den grond hing.
Men maakte onderscheid tusschen den lectus
cubicularis (voor slapen en rusten bestemd) en
tricliniaris (voor den maaltijd). De eerste was
hooger en had vaak aan de eene zijde een leuning (pluteus), terwijl de andere zijde, waar men
er op klom, sponda heette, de andere lectus was
lager en soms ook fraaijer versierd, doch overigens
evenzoo bewerkt. Ook de lectus lucubratorius, of
het studeerrustbed, leverde weinig verschil op.
Lectum, AIXTóv, voorgebergte in Mysië, het
westelijkste uiteinde van den Ida, tegenover de
noordkust van Lesbos. De naam (rustbed) schijnt
ontleend aan de door Homerus (IL. 14, 284 en
v.) vertelde sage. Nog ten tijde van Strabo ver
daar een altaar dat door Agamemnon-tondem
voor de 12 oppergoden zou opgerigt zijn; t. k.

Lectica, het in Griekenland, Azië en Rome
gebruiklijke draagbed, bestaande uit een houten
onderstel, waarop een matras en een hoofdkussen
lag, en waaraan twee lange staken om te dragen
bevestigd waren (asseres). Gewoonlijk was de Baba of St. Maria (HDT. 9, 114. THUC . 8, 181.
lectica even als een palankin met gordijnen, later LIV. 37, 37.).
zelfs met glazen afschuttingen voorzien en over
Lec thus, A ,xul}o,., kleine vesting op het
't algemeen zeer kostbaar en prachtig ingerigt. chalcidisch schiereiland Sithonia, ten W. op een
Rijke lieden hadden hunne eigene dragers daar landtong aan zee; Brasidas ontnam haar aan de
(lecticarii, colones), sterke, stevige slaven.-vor Atheners en slegtte de muren; t. Kiriaki (THQC.
Mien kon ze echter ook huren. Het grootste ge- 4, 113).

Leda-- Legio.
Leda, Ai:, dochter van Thestius, vrouw van
Tyndareus, bij wien zij moeder werd van Timandra, Clytaemnestra en Philonoë. Bij Zeus werd
zij moeder van Pollux en Helena en tegelijk met
dezen bij haren man van Castor en Clytaemnestra.
Bij Homerus zijn Pollux en Castor zonen van
Tyndareus, Helena eene dochter van Zeus (HOM,
IL. 3, 426. OD. 11, 298 en v.) ; volgens anderen
zijn integendeel de eersten zonen van Zeus (EeR.
HEL. 254, 1680.), Helena, dochter van Tyndareus
`HDT. 2, 112.). Volgens latere sage verwekte
Zeus in de gedaante van een zwaan bij Leda twee
eijeren, uit een waarvan Helena geboren werd,
terwijl het andere Castor en Pollux bevatte (OVID.
HER. 17, 55. HOR. A. P. 147. SAT. 2, 1, 16.).
A o v, A i c p t o v, ligt zomerkleed; z. k 1 e eding, grieksche, 2. kol. b.
Ledon, A. wv, stad aan een klein bijriviertje
van den Cephissus in Boeotië, geboorteplaats van
Philomelus, aanvoerder der Boeotiërs in den hei
oorlog. Nadat in dezen oorlog de plaats-ligen
verwoest was, vestigden zich de inwoners 40 stadiën noordelijker aan den Cephissus.
Legatio libéra, vrij gezantschap. Dikwijls ontvingen senatoren, die in de provinciën
persoonlijke aangelegenheden te behandelen hadden, van den senaat den titel van legaat, dewijl
zij als zoodanig grooter aanzien verkregen en allerlei voorregten van werklijke legaten genoten, vrij
transport en vrije huisvesting (cie. LEGG. 3, 18.
AD ATT. 15, 11.). Eene bijzondere soort was de
le g a t i o v o t i v a, die aan den senator werd opgedragen ter vervulling eener gelofte.
Legatum, een bij testament gemaakte gift,
zoo geheeten, omdat het in den vorm van een
bevel van den erflater aan den erfgenaam vervat
was (daarom heette legare bevelen en over 't algemeen beschikken bij uitersten wil), terwijl het
Eidei commnissum (z. a.) alleen bij wijze van verzoek
geschiedde. 1)e testateur moest van de latijnsche
taal en van zekere plegtige formulen gebruik maken, die al naar hun doel vierledig waren, weshalve men ook 4 soorten van legaten onderscheid(le: 1) leg. per vindicationem, 2) leg. per dainna-

ra

tionem, 3) leg. sinendi modo, 4) leg. per praeceptionem. Het maken van legaten was oorspronklijk

onbeperkt, doch toen de erfenissen door talrijke
legaten bezwaard en dikwijls geheel uitgeput werden, maakte de staat hieromtrent beperkingen,
eerst door de lex Furia 183 v. C., dat een legaat
niet meer dan 1000 asses mogt bedragen. De lex
Voconia bepaalde, dat geen legataris meer mogt
ontvangen, dan de erfgenaam of de gezamenlijke
erfgenamen (Cie. VERR. 1, 43.), en de lex Falcidia
40 v. C., schreef voor, dat de legaten nimmer
meer dan 3/, van de erfenis mogten bedragen.
Leg otus, 1) Gezant van den romeinschen
of een vreemden staat. Deze werd in de geheele
oudheid voor heilig en onschendbaar gehouden,
daarom kon hij wegens in het buitenland gepleegde misdrijven, slechts in het vaderland gestraft
worden. Wanneer Rome gezanten moest uitzenden b. v. over vredesonderhandelingen, wegens het
overbrengen van bevelen enz. dan koos de senaat
de voornaamste senatoren uit, gaf hun hunnen
lastbrief, wees de daarvoor noodige sommen aan
enz. Na hunne terugkomst moesten de gezanten
in den senaat den uitslag hunner zending mede
deden en rekenschap afleggen. Evenzoo leidde de
senaat de onderhandelingen, wanneer er vreemde
-
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gezanten te Rome kwamen. Eerst moesten deze
zich bij de quaestors aanmelden, die voor hunne
huisvesting en hun onderhoud hadden te zorgen.
Later betoonde men deze toegevendheid slechts aan
gezanten van bevriende staten; de gezanten van
vijandlijke staten mogten niet eens binnen Rome
komen, maar moesten aan gene zijde van den Tiber wachten, totdat hun gehoor vergund werd.
In den senaat toegelaten, die daartoe gewoonlijk
in de curia IHostilia op het forum vergaderde, deden de gezanten eerst hun voorstel en verwijderden zich daarop, opdat de senaat over den gedanen voorslag vrij kon beraadslagen; daarna
werden zij weer binnengelaten en ontvingen van
de consuls of praetors het antwoord. De gezant
uit de provinciën kwamen gewoonlijk in-schapen
het begin des jaars, en de lex Gabinia bepaalde,
dat zij gedurende de geheele maand Februarij dagelijks door den senaat moesten ontvangen worden
(cie. AD Qu. FR. 2, 12, 13.). — 2) Medehel
pers der veldheeren en stadhouders. Toen
Rome nog geene provinciën bezat, had men slechts
oorlogslegaten, die den veldheeren als algemeene
adjudanten ter zijde stonden en vele bevelen moesten ten uitvoer brengen. Toen Rome provinciën
had, kregen de legaten ook een vreedzamen werk
daar zij de stadhouders vergezelden en hen-kring,
in alle takken ' van inwendig bestuur ondersteunden.
De senaat had het regt van benoeming der legaten,
echter nam hij daarbij dikwijls het verlangen der
veldheeren en stadhouders in aanmerking. De legaten, waarvan er gewoonlijk 3, dikwijls echter
meer, ja soms zelfs 10 waren, behoorden meestal
tot den rang van senatoren en stonden met hun
hoofd in zeer naauwe betrekking (CAES. B. G. 8,
50. B. C. 2, 17.). In geval een legaat in de
plaats van den veldheer moest treden (bij afweziigheid of overlijden) dan heette hij legatos pro
praetore, CAES. B. G. 1, 21. In de provinciën waar
geen oorlog te voeren was behoorde tot den werk
legaten slechts de waarneming van-kringde
vreedzame function (regtspleging, policie enz.), doch
in de meer verwijderde grensprovinciën behielden
zij hun oud militair karakter (bewaking der leger
-plats,bevorngafdlies
enz.). -- Legaten in den tijd der keizers
waren zelfstandige stadhouders en krijgsbevelhebbers. Behalve de genoemde legaten die den
stadhouders als ondergeschikte helpers ter zijde
stonden, waren er onder de keizers nog twee
nieuwe soorten van legaten: a) legati Caesaris,
stadhouders in de zoogenaainde keizerlijke provinciën, hun volledige naam was legati Caesaris pro
Praetore consulari potestate of korter legati consulures en praetorii ; b) de zuiver militaire legati
imperatoris of leg. legionum, die het bevel
voerden over een of meer legioenen en in den
regel den rang van praetor hadden (TAC. ANN. 2,
36. 4, 73.).
Leges, z. lex.
Legio (legere verg. VARRO L. L. 5, 16. quod
leguntur milites in delectu), ^CcFYl.Lrx, riko;, was oor
onder Romulus de gezamenlijke tot een-3pronklij
ligchaam vereenigde krijgsmagt, uit 3000 man
voetvolk en 300 ruiters bestaande, iedere tribus
everde 1000 voetknechten en 100 ruiters. Dit in
len beginne louter toevallig getal leverde voor
geheel den volgenden tijd de maatstaf op, en het
egioen bleef de grondslag der verdeeling, ook toen
te toenemende bevolking het mooglijk maakte om

Legis actio-- Asmove ,( .
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de krijgsmagt te verdubbelen. Daarbij moest men
natuurlijk het getal van 2000 wel overschrijden en
na de inrigting van Servius Tullius bestond het
legioen uit 4200 man voetvolk, en wel van verschillende wapens 1200 hastati in het eerste gelid, 1200 principes in het tweede en 600 triarn in het derde. Daarbij kwamen nog 600
rorarii en 600 accensi, niet in een afzonderlijk
corps, centurie, maar zij waren aan de triarii toegevoegd. Uit de rorarii en accensi ontstonden ten
tijde van den 2. punischen oorlog de ligtgewapenden, velites, doch niet enkel tusschen de triarii
gestoken, maar geheel op zichzelve staande, of
aan al de drie wapens toegevoegd. Over de ver
uitrusting der genoemde gelederen, z.-schilend
a r m a, en hunne plaatsing in den slag, z. a c i e s.
Als een noodwendig gevolg der burgeroorlogen,
waarin de partijhoofden de soldaten niet meer
wierven volgens den maatstaf van hun vermogen,
zoo als vroeger, maar hun krijgsvolk namen, waar
zij het vonden, en slechts op ligchaamsdeugden
zagen, doch hun natuurlijk ook de wapens moesten
leveren, hield het onderscheid van wapen op en
daarmede ook de splitsing in het gevecht, zoodat
er nu slechts zwaar en ligtgewapend voetvolk was.
Tegen het einde der republiek verdwijnen deze
velites geheel uit het eigenlijke legioen, dat nu
nog slechts zwaar gewapenden bevat, waarvoor
dan, behalve de bondgenooten, nog eenige afdeelingen ligte infanterie opgerigt werden; sagittarii,
ferentarii, funditores enz. (verg. die art.). De getalsterkte van het legioen werd allengs al naar de
behoefte vermeerderd. Scipio had na den slag bij
Cannae 6200 man in ieder legioen; het was
gewoonlijk tusschen de 4200 en 6000 man, daarentegen bedroeg het getal ruiters zelden meer
dan 300, zelfs schijnen deze in de oorlogen
van Caesar geheel uit de legioenen verdwenen te
zijn. -- Naast de romeinen moesten echter de
bondgenooten (socii) ook nog soldaten leveren, die
even zoo ingerigt waren als de romeinsche legioen en, behalve dat zij het dubbele getal ruiters hadden. Uit het voetvolk der bondgenooten werd
een vijfde deel voor bijzondere gevallen uitgekozen (b. v. om veldontdekkingen te doen) extraordinarii, in 2 cohorten, waarvan een halve cohorte
bestemd was voor de bijzondere dienst bij den
veldheer (ablecti, z. a.). Van de ruiterij was een
derde deel voor extraordinarii, en eene turma
voor ablecti bestemd, die allen in de legerplaats
eene bijzondere plaats innamen (verg. c a s t r a).
Over de cohorten van het legioen ten tijde der
keizers z. co/ors. Onder Augustus schijnt de
getalsterkte van het legioen 6100 man voetvolk
en 726 ruiters geweest te zijn. Onder Hadrianus
bestond het uit 6200 man.
Legis aciio, eene plegtige handeling die
van woorden, door de wet voorgeschreven, vergezeld ging, en door eene lex bekrachtigd was, a)
in ruimeren zin zooveel als legitima actio, b. v.
emancipatie, adoptie, b) in engeren zin ter inleiding van een regtsgeding door beide partijen voor
den ambtenaar in jure te verrigten. Deze vorm
van regtspleging was oorspronklijk de eenige en
had vier verschillende soorten; 1) legis actin per
sacramentum, de oudste en meest algemeene, aldus
geheeten naar eene geldsom (sacramentum), die de
partijen moesten storten, en door de verliezende
partij verbeurd werd. Het proces liep over betaling van deze gestorte som en daarop doelde ook
-

het vonnis; 2) legis actin per judicis postulationem,
insgelijks zeer oud en zoo geheeten naar de verzochte aanwijzing van een regter door de overheid ; 3) leyis actin per condictionem, heeft zijn naam
van de daarbij plaats hebbende overeenkomst der
partijen (condictio), om op den 30. dag ad judicium capiendum voor het geregt te verschijnen,
waardoor de geheele zaak zeer bekort werd. De
lex Silia voerde deze legis actio in bij die vorderingen, die eene bepaalde geldsom ten onderwerp
hadden, en de lex Calpurnia maakte haar ook op
andere vorderingen toepaslijk; 4) legis actin per
manus injectionem is eene aanvulling der andere
legis actiones, daar in sommige gevallen de eischer
den beklaagde vatten en voor het geregt brengen
mogt (namelijk wanneer deze eene schuld, tot wel
betaling hij veroordeeld was, niet voldeed), om-ker
daar de plegtige manus injectio te verrigten (z. a.)
5) legis actio per pignoris capionem, slechts oneigenlijk zoo geheeten, en niet voor het geregt, ja
niet eens in tegenwoordigheid van den beklaagde
verrigt. De eischer nam eene zaak die den schuldenaar toebehoorde met plegtige woorden mede
en mogt haar verkoopes zoo zij niet door den
schuldenaar ingelost werd, z. pignoris c a p i o.
Toen in de plaats van de lastige en om hare
strengheid gehate legis actiones door de lex Aebutja en de leges Juliae het formulier proces was
ingevoerd (z. formula), bleven de legis actiones
nog voor twee gevallen bestaan, 1), voor de zaken
bij de centumviri (z. a.) behoorende, 2) voor de
aanklagt wegens damnum infectum (z. d a m n u m).
Aet ic oµapTupfou fxi, eisch tot schadevergoeding, tegen hem ingesteld, die tegen zijne belofte niet als getuige voor het geregt was verschenen.
Leitus, AT^tTo;, zoon van Alector (Alectryon),
Argonaut (APOLLOD . 1, 9, 16.) aanvoerder der
Boeotiërs voor Troje, te Plataeae begraven (HoM.
IL . 2, 494. 17, 602.).

A st r o u p' (a. Tot de openbare lasten te Athene, die vooral voor de rijkere burgers drukkend
waren, behoorden de zoogenaamde liturgiën, diensten die op enkele personen rustten, en in het
verzorgen :Tan zekere godsdienstige plegtigheden,
of andere openbare behoeften bestonden en die
des te kostbaarder werden, naarmate sommigen
uit persoonlijk eergevoel, of gedreven door de zucht
om de gunst des volks te winnen, in rijkdom en
pracht elkander daarbij zochten te overvleugelen. De liturgiën waren alzoo een gedeelte van
de inkomsten (^rpóso&ot) van den staat en dienden
om den staat vele uitgaven te besparen. Als
persoonlijke dienst voor het algemeene welzijn
(X jïTov, Xairov) zijn zij in alle opzigten te onderscheiden van de belasting op het vermogen (elscpopa), en deze kan slechts oneigenlijk tot de liturgiën gerekend worden. — Deze persoonlijke
dienstbetooningen zijn gewone (&pv xXtot Xsrroupykat)
of buitengewone, zooals de trierarchie, of het
voorschieten van de belasting op het vermogen
voor een ander (7tpoetspopc). Tot de gewone liturgiën, waartoe door de phyle ieder aangewezen
en benoemd kon worden, die meer dan 3 talenten
bezat, behoort de architheorie (4p)tthhcopkk), de
zorg voor de zending der heilige gezantschappen
(theoriën) naar de vier groote nationale feesten,
naar Delos en andere heilige plaatsen, waartoe de
staat een gedeelte bijdroeg. — Verder de choregie (xopr^y(a), de belangrijkste der gewone dienstvervullingen; zij bestond in de zorg om de koren
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bij openbare tooneelvertooningen en feesten bijeen
te brengen en uit te rusten. De archont verdeelde de door de phylen aangewezen choregen onder
de afzonderlijke dichters (Xop v Movat). Tot de
uitrusting daarvan behoorde vooreerst de zorg voor
de behoorlijke oefening van het koor door den
yo po&taaaxaXos, dien de choregus betalen moest en
even als het gansche koor behoorlijk met spijs en
drank verzorgen. Verder moest hij bij de vertooning zorg dragen voor het kostuum en de kostbare kleeding, alsmede voor de gouden kransen.
Het duurste koor was dat der fluitspelers, het
goedkoopste dat van het blijspel, dewijl daarbij
het kostuum minder kostbaar was dan in het
treurspel. De kosten werden aanmerklijk verzwaard door de zucht om elkaar den loef af te
steken ten einde de overwinning te behalen. —
Tot de gewone liturgiën behoort verder de gymnasiarchie (Yvµvaatapía), wel te onderscheiden van
eene latere gymnasiarchie ten tijde der keizers,
die bestond in het opzigt over de oefeningen en
de oefenscholen. De gymnasiarchen van den ouden tijd moesten inzonderheid hen, die zich voor
de spelen bij de feesten voorbereidden en oefenden, bezoldigen, onderhouden, het toezigt er over
uitoefenen en ook wel de kampplaats behoorlijk
versieren. De belangrijkste dienstvervulling van
deze soort was de lampadarchie, de verzorging
der Xaµ^tcíc of Xapoµía, Xaµta^Srcpopía, fakkelloop, die in Athene op vijf feesten gehouden
werd, inzonderheid van licht- en vuurgoden, op
de Hephaesteën, de Prometheën, de Panathenaeën,
de Bendideën (feest van Artemis Bendis, de maangodin) en op de feesten van den vuurgod Pan (HDT.
6, 105, vermeldt de geschiedenis der instelling).
De fakkelloop werd vroeger te voet, ten tijde van
Socrates voor de eerste anaal te paard uitgevoerd
('Tip t7r lou) (PLAT. DE REP . in het begin). De
kunst bij deze spelen bestond hierin dat men het
eerst zonder dat de fakkel, eene soort van waskaarsen, uitging het doel bereikte. Nog moeilijker werd
dit gemaakt door de (&tr.2oats) overgave; die men
zich waarschijnlijk zoo moet voorstellen, dat er
op zekere punten andere loopers stonden, aan wie
men de fakkels moest overgeven er. die ze dan
weer verder naar een ander punt droegen. De
kosten dezer liturgie werden nog verhoogd doordat ook voor verlichting moest gezorgd worden, daar de spelen bij nacht gevierd werden. De
overwinnende gymnasiarch rigtte, even als de choregus, een gedenkteeken zijner zegepraal op. —
Verder behoort hier nog toe het spijzigen der
phyle (&a tíaacs), bestaande in het onthalen der
medeleden van de phyle door een uit hun midden (naar welken grondslag is onzeker) gekozen
&atttuttwp (p uXETt/á si7cva, Fc,rtav tv cpuXrj v), onder
volksspijzigingen, die uit-scheidnvagrot
het theoricum bekostigd werden. --- Van al de
liturgiën vereischte de buitengewone der trierarchie
de grootste kosten. In vroegere tijden leverde
iedere naucrarie, waarvan elke phratrie er 4 bevatte, een schip, hetwelk een getal van 48 schepen uitmaakte, daar er in 't geheel 12 phratriën
waren. Ook Clisthenes liet, zeker uitsluitend met
het oog op dezen en andere finantiele maatregelen, naast de demen de phratriën in stand blijven
en vermeerderde zelfs haar aantal tot 50 (5 in
elke phyle). Bij het toenemen der atheensche
zeemagt, vooral door den ijver van Themistocles,
verloren de naucrariën alle beteekenis, die Clisthe'
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lies, haar nog gelaten had en thans kwam daarvoor in de plaats de instelling der trierarchie
waarbij de strategen uit de rijkste burgers het
noodige aantal triërarchen benoemden, die ieder
een schip moesten uitrusten en in goeden staat
houden. De romp van het schip en de soldij
leverde de staat. De trierarch had er het opperbevel over. Omstreeks het jaar 406 v. C. werd het
veroorloofd dat twee te zamen de kosten eener
trierarchie droegen, in 't jaar 358 werd de geheele inrigting veranderd. De 1200 rijksten waren
bij voortduring tot de trierarchiën verpligt; zij
waren daartoe verdeeld in 20 afdeelingen, symmoriën, iedere symmorie in synteliën van hoogstens 16 medeleden; elke syntelie moest voor de
levering van een schip, waarvan de staat nu echter de uitrusting bekostigde, zorg dragen. I)e
rijksten hadden den voorrang en waren de t 'a 6vts
rwv a►ui.µopuuv. Deze deden de voorschotten en
besteedden de uitrusting aan de minstbiedenden
aan. Hunne uitgaven kregen zij terug van de deelhebbers der syntelie, en wel zoo dat hunne onkosten bijna geheel weer gedekt werden. Zoo
kon het niet anders of dit had ongeregeldheden
ten gevolge en wel voornamelijk ontstond hieruit
dit kwaad, dat juist de rijksten, die oorspronklijk
het meest door dezen last moesten getroffen wor=
den, door goedkoope verpachting der uitrusting
den last geheel van zich afschoven en nog daar
vrijdom van andere liturgiën genoten.-enbov
Om dit kwaad te keeren, werd omstreeks het
jaar 340 op voorstel van Demosthenes bepaald,
dat ieder van een zeker belastingsvermogen af
Bene of naar verhouding meer triëren moest uitrusten, terwijl daarentegen de minder vermogenden
in synteliën tot dat einde zouden vereenigd wort
den. — Het opzigt over de behoorlijke vervulling
der pligten van triërarch was van vege den staat
opgedragen aan 10 throa roXsis, die de nalatigen in
hechtenis nemen en alzoo tot de nakoming hun
konden noodzaken (verg. dr`oa,o--nervpligt
Ath). -- Hij die meende ten onregte tot eene
dienstvervulling geroepen te zijn, namelijk zoo
er een rijkere was voorbijgegaan, kon aan dezen een ruiling van vermogen (,vTlaoatc) voor
Deze ruiling (waaronder echter niet be--steln.
grepen was het bezit van cleruchiën of mijnwerken, als niet belastbaar) moest door den daartoe
aangesprokene aangenomen of de liturgie door
hem overgenomen worden. — Vrijdom van liturgiën hadden slechts de archonten, de erfdochters
(natuurlijk tot aan haar huwelijk), minderjarigen
tot na het einde van het eerste jaar hunner meerderjarigheid. — Tot deze dienstvervullingen waren ook de metoecen verpligt. Niemand was
gedwongen om meer dan eene liturgie in hetzelfde jaar of in twee opeenvolgende jaren op
zich te nemen. Over de bovengenoemde belasting
van het vermogen (s'cspopd) z. r p o S o a o t.
Lelantus campus, A kavrrov ptt&fov, 1)
eene vruchtbare door aanslibbing gevormde vlakte
aan den mond van de rivier Evenus in Aetoliê,
in den oudsten tijd de voortdurende twistappel
tusschen de Cureten en de indringende Aetoliërs. —
2) Vlakte op Euboea, tusschen Chalcis en Eretrië,
met ijzer en kopermijnen en warme bronnen, doch
ook dikwijls door aardbevingen bezocht.
Leléges, A },qqs^, een wijd verspreide voor
gelijktijdig met de Pe--helnscvoktam,di
lasgen genoemd wordt, en welks afkomst niet
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naauwkeurig is aan te wijzen; met de Cariërs
schijnen zij niet verwant te zijn, zoo als Pausanias evenwel meent; ook Homerus (IL. 10, 428.)
onderscheidt beiden . Bij de afstamming van een
ouden koning Lelex (uit Leucadië of Megara, of
Lacedaemon) voegt Straho nog de etymologie
van Mysty, zoodat Lelegers, zooveel als avXX zYÉVT S„
een gemengd volk zou beteekenen. Stellig waren zij een rondzwervend volk, vooral kloeke zeelieden : Taphiërs en Teleboërs waren hunne stamverwanten. Wij vinden de Lelegers voornamelijk
in Acarnanié en Leucas, A e t o l i ë, L o c r i s, Phocis, Noord-Boeotië, Euboea, Laconië, E 1 i s, Messenië, verder op verscheiden eilanden der aegaeïsche zee, op Creta en de kusten van Klein-Azië.
Bij de grootere verspreiding der helleensche stammen vermengen zij zich met deze en houden op
een zelfstandigen stam uit te maken.
Lemanis, havenstad in het zuidelijkste gedeelte van Britannië, in het gebied der Cantii,
waarschijnlijk te zoeken in de nabijheid van het
tegenwoordige Dover.
Lemannus lacus, AE vivo; Xíµvrl, een uitgestrekt, door den Rhodanus gevormd meer op de
grenzen van Gallia Narbonensis en G. Belgica en
op de 'scheiding van het gebied der oude Provincie
en der Helvetiërs. Reeds de peutingersche tafel
noemt het Losanncnsis lacus naar de stad Lausanne (CAES. B. G. 1, 2. 3, 1.).

Lemniseus, AT1 L ixo;, een neerhangende

band of lint, oorspronklijk uit dunne lindebast, vervolgens uit wol, later uit de kostbaarste stoffen,
bont en roet goud- en zilverdraad geborduurd; het
werd nu eens om eere- en overwinningskransen
gewonden (vandaar palma lemniscata, cie. nose.
Am. 35, 100.), dan eens door de vrouwen als hoofdsieraad gedragen.
Leianu s, rj ArjµvoC, vroeger ook Aethalia en
llypsipalaea, t. Stalimene geheeten, een eiland,
6 Q m. groot, en veel door aardbevingen bezocht, gelegen in de aegaeische zee, van vulc-anischen aard (waarvan nog de warme bronnen ten
getuige strekken), van daar aan Hephaestus geheiligd (HOM. JL. 1, 590 . ANACR . 45, 2.). Het lag
ten Z. van Thasus, 86 mijlen oostwaarts van den
Athos (die zijne schaduw tot op dat eiland verpen zou). Een vrij hooge berg in het oostelijk
gedeelte was de Moschylus. Ondanks zijn
bergachtigen bodem was Lemnos vruchtbaar in
graan, boomwol, olie, zijde; buitendien werd hier
de bekende bolusaarde, µdX roz, lemnische aarde of
terra sigillata (wegens het daarop gedrukte merk
van echtheid) gegraven, hetwelk deels als verfstof
gebruikt werd, deels tot geneesmiddel tegen ver
slangenbeten enz. Ten tijde van den tro--gift,
jaanschen oorlog hield Philoctetes zich hierop.
De oudste bewoners worden door Homerus (IL.
1, 594. On. 8, 294.) Yív rt à' ps genoemd, die
zeeroof pleegden en den uit den hemel geworpen
Hephaestus opnamen (naáx ben kreeg Avto de
beteekenis van verderflijk, b. v. X ivia Xsip). De
Argonauten verwekten bij de lemnische vrouwen,
die door hare mannen verlaten waren, de latere
bewoners Mtvuot (HDT . 4, 145.), die echter later
door de Pelasgen verdreven werden. Het eiland
later door Darius onderworpen werd door Miltiades weder bevrijd, totdat het in 't vervolg van tijd
van de Atheners onder de Macedoniërs en einde
onder de Romeinen kwam (HDT. u, 137. TRUC.-lijk
4, 109. 7, 57 . LIV . 30 30 . POL . 30 ,18.). Het

eiland had 2 steden, van daar &roXt; geheeten:
Hephaestia in het 0., M y r i n a (t. Palaea Castro)
op de westkust.
Lemoviceii, volkstam in het gallische landschap Aquitanië met de hoofdstad Augustoritum,
later Lemovices, van daar t. Limoges (CAEs. B. G.
8, 46.).

Lemovii, worden slechts door Tacitus (GERM.
43.), als wonende aan den oceaan (d. i. aan de
Oostzee in het tegenw. Pommeren) vermeld; zij
waren bijzonder gehoorzaam aan hunne koningen.

Lemures, z. Larvae.
Lenaea en Lenaens, Ar^vuia, Ai vuiio;, z.
Dionysus, 3. kol. o.
Lentiseus^, de mastikboom, welks korrels
de romeinsche vrouwen in den mond pleegden te
dragen, om zich witte tanden en een aangenamen
adem te verschaffen. De daaruit geperste olie
diende om het haar rood te verwen.- Uit het
hout er van maakte men tandenstokers (dentiscalpia).
Lenteli.. Tot deze familie, die van het verbouwen van linzen haren naam kreeg, behoort
1) L. Cornelius Lentulus Caudinus, een
der dappersten van het romeinsche leger bij Caudium (321 v. C.), gaf den raad om door vrijwillige
overgaaf het leger voor het vaderland te behouden,
(LIV . 8, 22.). — 2) Cn . Cornelius Lentulus,
vocht als tribuun bij Cannae, werd consul in 't jaar
201 en verlangde den oorlog in Africa te voeren,
doch kreeg daartoe geen verlof. — Zijn broeder
3) L. Corn. Lentulus voerde van 206-200 v. C.
den oorlog in Spanje, zonder consul te zijn, zoodat
hem daarom ook geen zegepraal werd toegestaan.
Eerst in 199 werd hij consul. — 4) P. L e n t u1 u s, diende onder Licinius (171) tegen Perseus
van Macedonië en liet het eerst als aedilis bij de
circensisch.e spelen wilde dieren verschijnen (LIV.
44, 18.). Later was hij princeps senates (cie .
BRUT. 28.) en werd in 't jaar 121 bij de gevechten onder C. Gracchus zwaar gewond (cie . PHIL .

8, 4.). — 5) P. Lentulus S u r a (dewijl hij, van
opligterij aangeklaagd, den regters zijne kuit toon
een weinig geacht man, die toen hij uit den-de),
senaat gestooten was, zich bij Catilina aansloot
(PLUT. cie. 17 . SAL. CAT . 47.) en van dezen den
last ontving om Cicero te vermoorden (PLUT . Cie.

18 . SAL. CAT . 32.), dien hij evenwel uit gebrek
aan moed niet volvoerde. Hij werd gevangen
genomen, spoedig veroordeeld en ter dood gebragt (SAL . CAT . 50.). -- 6) C n. Lentulus C l od i a n u s, gaf als consul met zijn ambtgenoot L.
Gellius in 't jaar 72 verscheiden wetten, deels ter
bevestiging van het in Spanje geschonken burgerregt, deels ter betaling der kooppenningen van
goederen, die onder Sulla niet betaald waren. Iii
Spanje streed hij ongelukkig en diende vervolgens
onder Pompejus in den zeerooversoorlog (cie.
BALB. 8, 19. FLOR. 3, 6, 8. GELL. 18, 4.). Als
redenaar stond hij hoog aangeschreven (cie BRUT .

.

66.). --- 7) P. Lentulus Spinther, consul in
't jaar 57 v. C., wendde zeer ijverige pogingen
aan voor de terugroeping van Cicero. Zijn wensch,
om den uit Aegypte verdreven koning, Ptolemaeus
Auletes, in zijn rijk te herstellen, werd niet vervuld.
Als praetor gaf hij in 't jaar 60 prachtige spelen.
Hoewel Caesar hem zeer begunstigde, sloot hij
zich later toch bij Pompejus aan, doch geraakte
al zeer spoedig bij Caesar gevangen. Door dezen
vrijgelaten, vond hij kort na den slag bij Phoersalus
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Leo Leonnatus.
zijn (lood (Cie. AD FAM. 9, 18, 2.). — 8) L. Lent u l u s C r u s, bekend als bestrijder en aanklager van P. Clodius (61 v. C.), consul in 49 en
tegenstander van Caesar, hoewel uit eigenbelang,
was een man zonder moed, ging na den slag bij
PharsaIus met Pompejus naar Aegypte en werd
ook zelf kort na diens dood vermoord

(CAES. B. C.

3, 104.). — '9) Cossus Cornelius Lentulus,
overwon (1 V. C.) als consul de Gaetuliërs in
Africa en kreeg den bijnaam G a e t u l i c u s. In
't jaar 14 n. C. met Drusus naar Pannonië gezonden ter onderdrukking van een daar uitgebroken oproer onder de troepen, ontkwam hij tee
naauwernood de woede der soldaten. Caligula
liet hem in 't jaar 35 op valsche beschuldigingen
ter dood brengen. Hij was een man van groote
gematigdheid en regtschapenheid (vELI,EJ. 2, 116.
TAC. ANN. 4, 44. SUET. GALB. 6.); men noemt hem
ook als epigrammendichter (PLIN. EP. 5, 3.).
Leó, Adwv, atheensch burger uit Salamis afkomstig was in 421 medeonderteekenaar van den
vrede van Nicias. Later was hij in den peloponnesischen oorlog vlootvoogd, in 406 bij Samos,
nadat Alcibiades weder in ongenade was gevallen, en waarschijnlijk bij de arginusisehe eilanden,
van waar hij gelegenheid tot de vlugt schijnt gevonden te hebben. Onder de tyrannen nam hij, om
zich en zijn vermogen te redden de wijk naar
Salamis, doch door de tyrannen naar Athene
teruggehaald, werd hij ter dood gebragt. Onder
de 5 mannen, aan wie het werd opgedragen om
L. terug te voeren, behoorde ook Socrates; deze
weigerde evenwel die taak te volbrengen (_SEN. IIELL.
1, 5, 16. 6, 16. 2, 3, 39. MEM. 4, 4, 3. PLAT. AP.
soCR. p. 32, C.).
Leo, z. sterrebeelden.
Leoeháres, .AzwZdpr, reeds boven onder de
beeldhouwers (z. a. 5. kol. o.) genoemd, uit de jongere
attische school, bloeide omstreeks 370 v. C. Hij
werkte aan het Mausoleum van koningin Artemisia
te Halicarnassus en leverde verscheiden standbeelden in metaal, sommige van colossale grootte.
Zijne voornaamste stukken waren de groep van
Ganymedes en die welke het regerende macedonische stamhuis voorstelde, eindelijk de pancratiast
Autolycus, waarin Xenophon aanleiding zou gevonden hebben tot het schrijven van zijn symposion.

Leoeorium, Acwxóptov, een heiligdom ter
eere der 3 dochters van Leos (een heros eponymus der Atheners) in den ceramicus, ten N. van
de agora. Haar vader had haar als een zoen offer bij een pest ter dood gewijd. Hier werd
Hipparchus vermoord (TRUC. 1, 20. 6, 57. cie. N. D.
3, 19.).
Leoerátes, Aswxpcltu , een der atheensche
strategen in den slag bij Plataeae; in 457 v. C.
had hij liet bevel over het beleg van Aegina, dat
zich het volgende jaar overgaf (TRUC. 1, 105, 108.).
Leocritus, Astuxprros, zoon van Evenor, een
der minnaars van Penelope door Telemachus gedood (oD. 22, 294.).
Leodá►nnas, Aswlccua;, een uitstekend reden aar gevormd in de school van Isocrates, tusschen
400 en 355 V. C. (AESCHIN. IN CTES. p. 73.
DEMOSTH. LEPT. p. 501.). Hij werd door Thrasybulus aangeklaagd, en trad zelf op als aanklager van Chabrias en Callistratus.
Legdes, Aettu6rj ;, zoon van Oenops, een der
minnaars van Penelope, door de overigen gehaat.
;

Ondanks zijn snieeken wordt hij door Ulysses
gedood (HOM. OD. 22, 310 en v.).
Leogoras, A3w1ópas, overgrootvader en
vader van Andocides, de eerste nam deel aan de
verdrijving der Pisistratiden, de ander werd ge-

wikkeld in het hermacopidenproces.
Leon, 1,Éwv, 1) voorgebergte van Euboea ten
Z. van Eretrië. — 2) Voorgebergte aan de Z.
kust van Creta, t. k. Lion. — 3) Vlek op de O.
kust van Sicilië, volgens Livius (24, 39.) 5 mijlen
van de poort Hexapylon van Syracuse (minder
juist TIIUC. 6, 75.). Hier hadden de Grieken en
dc Romeinen voor hunne krijgsondernemingen
tegen de stad hunne legerplaats opgeslagen. —
4) Rivier in Phoenicië in de nabijheid van Sidon
en Berytus.
Leonidas, Aswvf%as, 1) Spartaan, zoon van
koning Anaxandridas, volgde in 491 v. C. zijn
broeder Cleomenes I. op, daar deze geen manlijke
nakomelingen naliet. Toen de tallooze benden
der Perzen door Thessalië voortrukten, ondernam
hij in Julij 480 de verdediging van den pas der
Thermopylen met 300 beproefde Spartanen (HDT.
7, 205.), waarbij nog 2100 heloten waren. Toen
Xerxes na vier dagen talmens eindelijk het bevel.
tot den aanval gaf, werden zijne troepen gedurende 2 dagen krachtig teruggeslagen, totdat door
het verraad van Ephialtes het grieksche leger werd
omsingeld. Maar ook nu wilde L. van geen schandelijk wijken weten ; hij zond de ontmoedigde
hulptroepen (Peloponnesiërs, Phocensers en I_,ocriërs) terug, slechts 400 verdachte Thebanen hield
hij bij zich; 1000 Thespiërs bleven uit vrije keus,
en sneuvelden met Leonidas en zijne benden tot
den laatsten man, terwijl de Thebanen de eerste gelegenheid de beste tot den afval gebruikten (uuDT. 7,
219 en v.). Xerxes, woedend over liet geleden verlies, liet Leonidas het hoofd afslaan en zijn lijk
aan het kruis nagelen (HDT. 7, 238. 8, 114. 9,
78.), doch de Grieken vereeuwigden zijne helden
liederen. Leonidas-daorgenkts
liet een onmondigen zoon bij Gorgo (dochter van
zijn broeder Cleomenes) na, Plistarchus geheeten. --- 2) Leonidas II., zoon van Cleonymus en
vader van den beroemden Cleomenes III. -- 3)
Veldheer van Antigonus, die in 't jaar 320 v. C.
3000 soldaten, die in Lycaonië van Antigonus
waren afgevallen door een list weder tot hun pligt
bragt. — 4) Beroemd overwinnaar in de olympische spelen, uit Rhodus, in de jaren 164-152 v.
C. — .5) Grieksch epigramm.endichter uit Acgypte, die ten tijde van Nero te Rome zich ophield; een 6) ander epigrammendichter van dezen
naam was uit Tarente. Van beiden vindt men
gedichten in de grieksehe anthologie.
Leonides, AewvíarlS, 1) schilder uit Anthedon in Boeotië, leerling van Euphranor. — 2)
Bouwkundige, die over de evenredige afmeting
zou geschreven hebben. — 3) Arts uit Alexandrië, waarschijnlijk later dan Galenus. — 4) Grieksch
taalkundige uit Elis. — 5) Leeraar van den jon
te Athene (44 v. C.) met wien hij-genCicro
veel omging.

Leonnátus, AsóvvaTo;, uit een koninklijk
geslacht te Pella in Macedonië, diende in de lijfwacht van Philippus, en was na den moord van
Philippus behulpzaam om diens moordenaar Pausanias te vatten. Vervolgens vergezelde hij Alexander op zijne togten tegen- Perzië en onderscheid
zich bij vele gelegenheden, inzonderheid in-de
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Indië in den strijd tegen de krijgshaftige Malliërs heid meermalen het voorwerp van spot der blij "
(CURT. 6, 8. 8, 6, 14. ARR. 2, 12. PLUT. ALEX.

21.), waarbij hij zware wonden ontving (ARR. 6,
10. 7, 5. CURT . 9, 10.). Na den dood van Alexander waren de oogen des legers op hem gevestigd; in de gevechten tusschen de verschillende
legerafdeelingen voerde hij het bevel over de ruiterij. Later viel hem de provincie Groot-Phrygië
ten deel. Toen na Alexanders dood de Grieken
tegen Macedonië opstonden en den oorlog tegen
Antipater begonnen, die de lamische oorlog heet,
kwam Leonnatus met een sterke legermagt Antipater uit Azië te hulp. In een kort daarop
gevecht in de buurt van Lamia sneuvelde hij
na met heldenmoed gestreden te hebben, 323
V. C.
Leonteus, Aeov-rsu^, zoon van Coronus, vorst
van Gyrtum, voerde met Polypoetes, den zoon van
Pirithous en Hippodamia (HOM. IL. 2, 738 en v.
6, 29.), 40 schepen naar Troje (HOEI. IL. 2, 745.
12, 130 en v. 23, 837 en v.). Na Troje's on-

dergang zouden beiden Aspendus in Pamphylië
gesticht hebben.

Leontiádes, AcovrLd8% 1) zoon van Eurymachus, aanvoerder der Thebanen bij de Thermopylen (HDT. 7, 205, 233.). -- 2) Misschien een
kleinzoon van den vorige, het hoofd der oligarchische partij te Thebe, polemarch in 383 v. C.
leverde de Cadmea over aan Phoebidas, om aan
zijne partij de overwinning te verzekeren. Bij de
bevrijding van Thebe werd hij door Pelopidas
gedood (z. a.).
Leontini, of Azovrivoc, stad op Sicilië ten
N. W. van Syracuse aan het riviertje Lissus, die
niet ver van daar in den Terias (t. Lentini) viel.
Chalcidiërs uit Naxos hadden de stad 7 jaren na
Syracuse gesticht, welks nabijheid steeds voor den
bloei der stad nadeelig was. In 428 v. C.
werden de arme burgers door de aristocraten ver
daarop de stad aan de Syracusers-drevn,i
overgaven en daarvoor door dezen als burgers
werden opgenomen. Nadat eene poging, om zich
weer in het bezit van hunne stad te stellen, mis
(THUC . 5, 4.), gelukte dit echter later;-luktwas
Dionysius bragt haar echter weder in de vroegere
afhanklijkheid en vestigde daar 10000 grieksche
huurtroepen als colonie. Daar de Leontijnen zich
in de punische oorlogen bij de Carthagers gevoegd hadden, plunderden de Romeinen de veroverde

stad (LIV. 24, 29, 30.), waardoor haar

aanzien verdween. -- De tempels en woningen
waren op 2 heuvels gebouwd, waarvan de tusschenruimte het forum, raadhuis en andere openbare gebouwen bevatte. Tot het gebied der stad
behoorden de kasteelen P h o c e a e en Bricinniae
(THUG. t. a. p.). De leontijnsche velden ten
N. der stad waren om hunnen rijkdom aan tarwe

beroemd (DIOD. 5. 2. CIC. vERR. 3, 18.).
nov, stad in Achaja, tusLeontium, Asóv,
schen Pherae en Aegium, waarschijnlijk bij het

tegenw. Ai Andhrea.
Leosthénes, uitstekend atheensch
veldheer, die in den lamischen oorlog (z. a.) te.
gen Antipater het bevel voerde over het vereenigde

leger van 30000 man en hem in 323 v. C. bij

Lamia insloot. Na een lang gelukkig bestuurd
beleg trof hem bij een vijandlijken uitval een steen
-worp,diehm
doodde.
Leotrophides, AEwTpopIarly, dithyramben dichter te Athene, om zijne buitengewone mager-

speldichters (ARISTOPH. AV. 1406.).
Leotychides, Aswruxfóis uit de familie der
Eurypontiden was de opvolger van Demaratus, die
door hein en de kuiperijen van Cleomenes in 491
v. C. verdrongen werd (HDT. 6, 85. 8, 131.). In
't jaar 479 was hij opperbevelhebber der grieksche zeemagt bij Mycale (HDT . 9, 90 - 92.). Toen
hem het voeren van den oorlog tegen de Aleuaden in Thessalië was opgedragen (470), liet hij
zich omkoopen en ontweek de hem in zijn vaderland dreigende straf door de vlugt naar Tegea,
waar hij stierf (HDT. 6, 72.).
Lepidót^►n, Asztawtwv 7rroa.ty, stad in Boven
aan den regter Nijloever, waar de visch-Aegypt
lepidotus gevangen werd en godlijke eer ontving
(HDT. 2, 72.).

Lepidus, naam eener patricische familie behoorende tot de gens Aemilia, waarvan de volgenden de belangrijkste zijn: 1) M. A e m i 1 i u s Lep id us, krijgstribuun, die zich in den slag bij Magnesia
tegen Antiochus van Syrië in 190 v. C. door dapperheid onderscheidde en veel tot de overwinning
bijdroeg. -2) M. Aemilius Lep. consul in 187
v. C., streed gelukkig tegen de Liguriërs en voerde
coloniën naar Mutina en Parma, voor de tweede
maal consul in 175 werd hij bij zijnen dood in
152 v. C. om zijne vaderlandsliefde geroemd. —
3) M. A e m i I i u s Lep., een trotsch en heerschzuchtig aanhanger van Pompejus en door hem in
78 v. C. tot consul bevorderd, geraakte later met
hem in onmin. Om zich van zijnen persoon, die
door zijne pogingen om de wetten van Sulla te
doen intrekken voor den staat gevaarlijk dreigde te
worden, te ontdoen gaf de senaat hem het opperbevel in Gallia cisalpina. Hij bleef echter in
Etrurië en verschafte zich daar steeds grooter aan
Toen hij nu met zijn leger tegen Rome op--hang.
rukte, om met geweld zijn doel te bereiken, trokken
Pompejus en Catulus hem te gemoet en versloegen hem digt bij de muren der stad. Ook zijn
legaat, die in Gallia transalpina met een nieuw
geworven leger stond, moest zich overgeven. Nadat hem ook nog een tweede uit Etrurië ondernomen poging mislukt was, vlugtte hij naar Sardinië, kreeg daar nieuwen aanhang, werd echter
nog dikwijls geslagen en stierf daar aan eene
ziekte (CIC. BALB. 15. PLUT. POMP. 15. --- 4) Zijn
gelijknamige zoon is de bekende drieman. Aanhanger van Caesar werd hij door dezen tot stadsprefect en praetor bevorderd en bewees hem daardoor zijne dankbaarheid, dat hij aan Caesar toen
deze uit Spanje terugkeerde de dictatuur verschafte. Nadat hij in 46 v. C. een niet verdiende
zegepraal had gehouden, werd hij Caesars ambt
dictatorschap, en na diens-genotihcsul
dood pontifex maximus en bevelhebber van het
gallische leger. Toen tusschen hem, Antonius en
Octavianus het driemanschap gesloten was, ver
hij bij de verdeeling van het gebied Africa,-kreg
hield weder eene zegepraal en werd consul voor
't jaar 42 v. C. In den strijd tegen Octavianus,
gedroeg hij zich zoo dubbel- en flaauwhartig, dat
het leger hem verliet en hij, te vreden met zijn
opperpriesterschap, van alle staatsbestuur afstand
moest doen; hij stierf in 13 v. C. te Circeji.
5) M. Aem. Lepid. Porcina, consul in 137
v. C., een man van uitstekende welsprekendheid,
die zich met goed gevolg verzette tegen de maat regelen van den tribuun C. Cassius. Met de Bac-

Lepontii-- Lesbus.
caeërs in Hispania citerior begon hij een onregtvaardigen oorlog en zette dien met ijver door tegen
den wil van den senaat en ondanks eene hardnekkige verdediging. Door gebrek aan levensmiddelen
tot den terugtogt gedwongen, werd hij door de
Baccaeërs overvallen en leed gevoelige verliezen.
Hij keerde als bijzonder persoon naar Rome terug
en werd tot eene belangrijke boete veroordeeld.
Leponti i, Arl^cóvTtot, een volk in het Z. van
Rhaetië, waar volgens Caesar (B. G. 4, 9.) de Rijn
ontspringt. Zij woonden hoogstwaarschijnlijk in
het tegenw. kanton Tessino in Val Leventina en
omstreken, ten Z. van den St. Gothard tot aan
Wallis. Hunne stad 0 s c e 1 a is het tegenw. Domo
d'Ossola.
Lepréum, Tó Air.peov, stad in Triphylia,
landschap van Elis, volgens de sage door Minyers
uit Lemnos gesticht. Later voegde zij zich meermalen bij Arcadië. Door den eersten oorlog der
Eleërs met de Spartanen werd zij wel van de
overheersching der eersten bevrijd, doch later
weder afhanklijk (Time. 5, 31.). L. lag ééne mijl
van zee, ten Z. van Pylos (bij het tegenw. Stro
een sterke citadel.
-vitz),me
Leptinen, AsnrrivriS, 1) broeder van den
ouden I)ionysius, voerde het bevel over de vloot
tegen de Carthagers. Daar hij zich de ontevredenheid zijns broeders op den hals haalde, werd
hij afgezet en verbannen, 390 v. C.; later evenwel teruggeroepen en in zijne eer hersteld, vond
hij een roemvollen dood in den slag bij Cronium
383. -- 2) Een bij het volk bemind Athener,
wiens voorstel ter afschaffing van vrijdom van
belasting door Demosthenes in eene redevoering
in 356 v. C. werd bestreden.
Leptis, 1ig7ttts, naam van twee steden, 1)
L. Magna (AE7CTt; rj µs)'dXri), stad aan de kust
tusschen de groote en kleine Syrte, ten W. van
de rivier Cinyps, ten 0. van Abrotonum, gesticht
door phoenicische vlugtelingen (SAL. JUG. 78.).
Weldra steeg de stad door handel tot bloei en
werd later romeinsche colonie (Liv. 34, 62.) ;
doch in het jaar 366 werd zij door de Libyërs
zwaar geteisterd en verhief zich sedert niet weer.
L. was de geboorteplaats van keizer Septimius

Severus. Ruïnen vindt men bij het tegenw. Le-

bida. --- 2) L. minor (A97 nc .uxpa), t. Lemta
met ruïnen, stad in Byzacium, in de Iatere, romeinsche provincie Africa, ten Z. 0. van Hadrumetum, ook door Phoeniciërs gesticht (SAL. JUG.
19.). Hare belangrijkheid blijkt uit het berigt van
Livius (34, 62.), dat zij daaglijks een talent als
schatting aan de Carthagers moest betalen (cAES.
-

B. C. 2, .38. TAO. RIST. 4, 50.).

Lepus, z. sterrebeelden.
Lerna of Lerne, Agpvrl,

een moerassig
meer, aan hetwelk ook een gelijknamige stad
vermeld wordt, op de kust van Argolis; hier zou
Hercules de lernaeïsche slang gedood hebben.
Pausanias (2, 36, 37.) kende daar slechts een
heilig plataanwoud met tempels en kapellen, 40
stadiën ten Z. van Argos, met eene bron van
Amphiaraus.
Lernaelsche slang, z. Hercules, c.
Lerus, Agpoc, een klein eiland op de kust
van Carië, tegenover de iasische of bargylische
golf, tusschen Patmos en Calymna; het werd door
Milesiërs bevolkt. Op het eiland bevond zich ook
een heiligdom van Artemis (THUG. 8, 27. HDT . 5, 12 5.).
Lesbonax, AEaRcuva^, 1) grieksch rhetor
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onder keizer Tiberius. Er bestaan van hem nog
twee redevoeringen van weinig waarde (over gegeven onderwerpen, declamaties), behelzende eene
opwekking aan de Atheners om dapper tegen Sparta
en Thebe in den peloponnesischen oorlog te
vechten. -- 2) Een latere taalgeleerde te Rome;
hij schreef epl ayriµáTwv, de , figuris grammaticis,
spiritibus et dictionibus.
Lesbus, -os, rj lgapos, eiland van de aegaeïsche
zee op de kust van Mysië, later Mytilene geheeten naar de hoofdstad, vandaar tegenw. Metelino.
In de vroegste tijden droeg het ook nog de namen : Issa, Pelasgia, Mytanis, Macaria. In den
vorm van een hoefijzer, welks open zijde naar het
Z. W. gekeerd is, ligt het voor de idaèische of
adramnyttische golf, van de kust bij Assus slechts
60 stadiën verwijderd. De zoo even vermelde in
het Z. W. binnendringende inham heette E u rip us

Pyrrhaeus, t. golf van Caloni. De N. 0. punt

vormde het voorgebergte A r g e n n u m, in het Z.
0. lag M a i e a (t. k. Maria), in het W, S i g r i u rn
(t. k. Sigri) en B r i s e digt bij den Euripus. Vooral
was het noordwestelijke gedeelte des eilands bergachtig (marmer, boschrijk), de namen der voor
bergen in het Z. 0. zijn Ordymnus, Le--namste
pethymnus, Creon en Olympus. Ondanks deze
rotsachtige gesteldheid was de bodem zeer rijkaan graan, olie en wijn, welke laatste tot de
meest gezochte soorten der oudheid behoorde.
Ook door latere reizigers wordt het klimaat zeer
geprezen. Bij de oudste pelasgische bewoners
voegden zich spoedig ionische volkplanters (twee
menschenleeftijden voor den trojaanschen oorlog),
doch eerst na de vestiging der Aeoliërs, 130 jaren
na de verwoesting van Troje, begon het eiland
aanmerklijk in bloei toe te nemen, daar het nu
de hoofdzetel werd der Aeoliërs van Klein -Azië;
zelfs over de steden van het nabijgelegen vaste
land oefenden de lesbische steden somtijds de
opperheerschappij uit (HDT . 6, 31.). Gedurende
den peloponnesischen oorlog waren de Atheners
meester van het eiland (THUG. 3, 8.); later kwam
het onder Mithrida.tes, eindelijk onder de Romeinen. De inwoners hadden den naam van een
uitstekende fijne beschaving te bezitten, daarvan
getuigt de lange rij van zeldzame en geleerde
mannen, waaronder de wijsgeeren Pittacus, Theophrastus, Phanias, de geschiedschrijvers Hellanicus
en Theophanes, de zangers en dichters Arion,
Terpander, Alcaeus, de dichteres Sappho. Evenwel waren zij ook niet vrij van verfijnde weelde
en zedeloosheid. De 5 belangrijkste steden waren:
op de oostkust M y t i l e n e (MuTtXfrvri ), t. Metelin, met 2 havens, de grootste stad van het eiland
en de hoofdzetel der schoone kunsten, bekend door
hare wedstrijden van dichters en als geboorteplaats
van Alcaeus, Sappho, Pittacus. Meer naar het
N. lag het vlek Aegirus. Aan de noordzijde:
Methymna (M auµva ), t. Molivo, met een
ruime haven, doch zeer in verval geraakt door
de plundering der Spartanen in den peloponn.
oorlog (405 v. C. z. XEN. HELL . 1, 2, l l.); bier
waren Hellanicus en Arion geboren. Beroemd
was de wijn van Methymna (VIRG. G. 2, 90. HOR,

SAT. 2, 8, 50.). Op de westzijde A n t i s s a (z. a.)
en E r e s s u s of Eresus ('Epsaóc), t. Ereso, geboorteplaats van Theophrastus en Phanias, op
eene hoogte aan zee, 28 stadiën van het voorgebergte Sigrium. Pyrrha lag op het smalste gedeelte van het eiland aan den Euripus, doch werd
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reeds voor Strabo's tijd door eene aardbeving in
zee verzwolgen. Ook A r i s b e (HDT. 1, 151.)
verdween reeds vroeg op gelijke wijze.
A é a x De Leschen waren te Sparta vergaderingen der medeleden van de afzonderlijke gemeenten, deels tot uitoefening van sommige regten, zoo als b. v. de ouders der Lesche beslissen moesten of de pas geboren kinderen opgevoed
of te vondeling gelegd zouden worden, deels
tot gezellig verkeer (PLUT. LYC . 16 en 25.); eene
inrigting die des te noodzaaklijker was, daar de
jeugd tot op haar 30. jaar uitgesloten was van het
bezoeken der markt, die te Athene het middel
onderling verkeer was. Men hield-puntvahe
zich nu eens met ernstige (liet prijzen van goede,
en laken van slechte daden), dan eens met vrolijke dingen en scherts bezig.
Lesches, / xrl;, z. epos, 3. kol. m.
Letlie, A^a1, z. onderwereld.
Leto, A ^Tt, (van X j4}w = latere), L a t ó n a,
dochter van Coeus en Phoebe, Bene Titane, voor
Hera gemalin van Zeus, wien zij Apollo en
Artemis baarde (HESIOD. THEOG . 406, 921.). Wegens hare gemeenschap met de genoemde olympische goden woont ook zij, hoewel Titane, op den
Olympus. Zij is eene zachte, vriendlijke godin, in
een donker gewaad (HES1oD.); evenwel waagt zij
zich in den trojaanschen oorlog in het strijdgevo e l, terwijl zij met hare kinderen voor de Trojanen partij trekt (HOms. ir,. 20, 40, 72. 21, 497

(in v.). Bij Homerus wordt nog de sage van
Niobe (z. a.) vermeld (IL. 24, 602 en v.), en op
een ingeschoven plaats der Odyssea (11, 576 en
v.) de sage van Tityus, die Leto op weg van
Panopeus naar Pytho overviel en voor deze
euveldaad zwaar in de onderwereld gestraft werd.
Volgens den homerischen hymnus op den delischen
Apollo wordt zij door Zeus bemind, terwijl hij
reeds met Hera gehuwd is, en wordt door Hera
uit minnenijd over de geheele aarde vervolgd, tot
zij op Delos bij den berg Cynthus Apollo en
Artemis (deze echter volgens vs. 16 op Ortygia,
d. i. Rhenea of een woud bij Ephesus ?) baarde.
Even als Leto in de sage met hare kinderen in
de innigste gemeenschap leeft, zoo ook in de
eerdienst, meestal wordt zij tegelijk met hen
vereerd.

Letrini, Avrpivot, vlek in Elis niet ver van
den mond van den Alpheus, aan den weg van
Olympia naar Elis; t. ruïnen bij Aianni.
Leuáci of Lévá,ci, volk in Gallia Belgica,
ten Z. van de Nerviërs en aan dezen onderdanig,
aan de rivier Lys in het tegenw. Henegouwen
(C –ES. B. G. 5. 39.).

Leuca, 'ra Azux , t. capo di Leuca, landtong
van Calabrië, op welks zuidelijkste punt een
gelijknamige stad (t. St. Maria di Leuca) lag.
De oorsprong van een daar aanwezige stinkende
bron wordt toegeschreven aan de Giganten, die
daar door Hercules verslagen en onder rotsen begraven zouden zijn.
Leucae, AE'uxcd, 1) stad op de ionische kust
niet ver van Phocaea op een steile hoogte, door
den perzischen veldheer Tachus in 352 v. C. gesticht en dikwijls een twistappel tusschen Smyrna
en Clazomenae. In het jaar 131 viel hier een
slag voor tusschen den consul Licinius Crassus en
Aristonicus (JUSTIN . 36, 4.). -- 2) Stad in Lacouië, al vroeg door de Spartanen verwoest (POL.
4, 36. 5, 19. Liv. 35, 27.).

Leucas, .Asuxd;, of Leucadia, Asuxu&ct, t.

Santa Maura, eertijds een met Acarnanië ver
schiereiland 2 m. lang en 1 breed, dus-enigd
geheeten naar den -kalkaardigen, witten ,bodem,
die veel wijn opleverde (HOM OD. 24, 376.), met
eene stad N e r i c u s. Bij de oude Teleboërs en
Lelegers voegden zich tegen 640 v. C. Corinthiërs,
.

die in een nieuwe stad Leucas 1000 hunner
burgers en de inwoners van Nericus vestigden en
vervolgens de landengte, waarmede het schiereiland aan het vaste land verbonden was, doorstaken door middel van een kanaal (&opuxros),
waarover echter een brug gelegd werd en dat ook
vrij ondiep was, zoodat grieksche en romeinsche
schrijvers L. nu eens als eiland, dan als schier
vermelden (LIV . 33, 17. THUG. 3, 81. 4, 8.).-eiland
Tegen het Z. steekt het voorgebergte L e u c a t e
(t. k. Ducato) met een tempel van Apollo ver
dreigend in zee uit. Hiervan stortte Sap--varlijk
pho zich in zee, en ongelukkig minnenden volgden haar later daarin na. Ten tijde van liet
achaeïsch verbond, was liet aan den Dioryctus
gelegen Leucas de hoofdstad van geheel Acarnanië.
Leute, Asuxrrj, 1) eilandje op de noordkust
van Creta, t. St. Theodor; op de zuidoostkust
ligt ook een eiland van dien naam. --- 2) Eiland
in den Pontus Euxinus aan den mond van den
Ister, aan Achilles geheiligd (van daar Achillea),
die volgens de sage hier met andere helden een
zalig leven leidde. -- 3) A€ux , dXT , heette een
vlek en roede in Thracië aan de Propontis (HDT.
7, 25.) en ook de zuidelijke punt van Euboea. —
4) Aeux xt l.Lrl , handelstad der Nabataeërs aan de
arabische golf met een romeinsche bezetting.
Leuci, Aeuxof, volkstam in liet Z. 0. van

Gallia Belgica, tusschen de Matrona en Mosella,
in de zuidelijke helft van het tegenw. Lotharingen
met de stad Tullum (Tool) (CABS . B. G. 2, 14.).
Leueimrrno, Asux(N N r, voorgebergte in 't
zuiden van Corcyra, t. k. Bianco of Lechino.

Leuei monter, Asuxa óp,á, z. Creta.
Leucippe, z. Alcathoë.
Leucippus, Asu%t7riro;, 1) zoon van Oenomaus, dewijl hij als meisje verkleed de nymph
Daphne vervolgde, werd hij door hare gezellinnen
vermoord. — 2) Zoon van Perieres, broeder van
Aphareus en Tyndareus, vader van Arsinoë,
Hilaira, Phoebe (Leucippiden, z. I d a s), koning
van Messenië. — 3) Een der oudste grieksche
wijsgeeren, waarschijnlijk omstreeks 500 v. C.
Van zijn leven is weinig bekend. Als zijne ge•
noemde men Abdera, Elea, Melos,-borteplas
Miletus; Parmenides en Zeno zouden zijne leermeesters geweest zijn; Democritus zijn leerling,
die de leer van L. verder ontwikkelde. De aan
Leucippus toegekende geschriften stellen anderen op
naam van Democritus. Nader kan het verband tusschen hunne leer en gevoelens niet worden opgegeven. Ti. moet ook practische onderwerpen der
wijsbegeerte behandeld hebben.

Leueopétra, Asuxórsrprc, voorgebergte in
Bruttium bij de sicilische zeeëngte, 12 mijlen ten
Z. van Rhegium (cie PHIL . 1, 3.); t. c. dell'Armi.
Leucophrys, Aauxócppuy, stad aan den Macander bij Magnesia in Carië, met een zeer heiligen
tempel van Artemis en een meer, welks heet
maar drinkbaar water aanhoudend in beweging
.

was.

Leucosia, Av xwa(u, eilandje tegenover Pae-

Leucosyri —Lex Atilia Marcia.
stuur op de kust van Lucanië, naar eene der Sirenen aldus geheeten; t. Piana.
Leucosyri, Asuxóaupot, oude naam van een
syrischen volkstam in Cappadocië, ter onderschei ding van de Syriërs die meer bruin van kleur
waren (HDT . 1, 72. 5, 45. 7, 72.). Nadat de
naam van Cappadociër meer algemeen was geworden, bleven toch de kunstbewoners tusschen de
rivieren Halys en Iris den vorigen naam bij de
Grieken behouden (XEN . ANAB . 5 6, 8 en 9.).
Leucothea. z. Athamas.
Leueoth u , Asuxo4ói, dochter van den ba
koning Orchamus; door Apollo be--bylonische
mind werd zij door hare nijdige medeminnares
Clylia aan haren vader verraden en levend door
hem begraven, waarop Apollo haar in een wie
veranderde (OVID. MET. 4. 208 en v.). -rokstui
Leue,tra, T& Ax cpn, 1) stad in Boeotië
tusschen Plataeae en Thespiae, in een boschrijke
vlakte, beroemd door de overwinning van Epaminondas in 371 v. C. — 2) Stad in het W. van
Laconië aan den mond van den Pamisus, met
eerie acropolis en tempels van Athene, Aesculapius en Eros; t. Leftro. -- 3) Stad van Arcadië
op de grenzen van Laconië aan den berg Lycaeum (XEN. HELL. 6, 5, 24. THUG. 5, 54.).
Levá,ci, z. Leuaci.
Lex en Leges. Lex beteekent een besluit, in ruimeren zin ook het geschreven regt
in tegenstelling van het gewoonte regt, en in nog
ruimeren zin wet en regtsregel in 't algemeen. —
In den oudsten tijd waren de wetten besluiten van
de comitia curiata, welke door de koningen waren voorgesteld (z. comitia, lex curiata en leges
re g i a e), totdat Servius Tullius de wetgeving bijna
uitsluitend op de comitia centuriata overbragt (z.
comitia). Later werden ook de plebiscita leges
geheeten (z. a.) Drie nundinen voor de comitia
werd de lex, die dan nog slechts een wetsvoorstel
;

of bill was, door de bevoegde overheid (auctor of
lator legfis) openlijk bekend gemaakt (promulgare).
Daarop volgde in eene concio of in de comitia
zelve Bene beraadslaging over het voorstel, terwijl
verscheiden personen mogten optreden om de wet
te verdedigen (suadere) of te bestrijden (dissuadere). Daarop ging het volk na de gewone rogatio
tot de stemming over, en de wet werd of aan
(accipere, jubere) of verworpen (vetare, anti--genom
quare, non accipere). De aangenomen wet werd op
steen of metaal gegrift en of op het forum in het openbaar opgerigt of aan een tempel bevestigd (figere),
tot dat afzonderlijke archiven ontstonden (z. t ab u l a r i u m). Ieder wet bevatte het prooemium.
de eigenlijke lex, die in verscheiden hoofdstukken
bvoI111i,ou rvc

lil

uni
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noch de lator legfis, noch een zijner bloedverwanten of ambtgenooten mogt benoemd worden (cie.
2, 8.). — 2) Eene andere, insgelijks
van onbekenden tijd, voerde het formulierproces
in, z. formula.
Lex Aelia, 1) eene wet over de uitvoering
van 2 coloniën, 195 v. C. (LIV. 34, 53.). -- 2)
lex A e l a en Fu f i a, twee verschillende maar
LEG. AGE .

naauw verwante plebiscita, 156 v. C., bepaalden
a) dat de magistraten en tribunen op elken dag
dat er comitia gehouden werden spectio konden houden en dien ten gevolge ook obnuntiatio (verijdeling der comitia) konden uitspreken (z. d iv in a t i o,
11. kol. b.), b) dat niet op alle dies fasti wetgevende comitiën konden gehouden worden. Beide
waren tegen de volkstribunen gerigt (Cie. PRO
CONS. 19. SEST. 15. VAT. 7.).

Lex Aelia Sentia, 4 n. C., beperkte de

overdreven vrijlatingen van slaven en gaf aan ver
vrijgelatenen een lageren graad van vrij -scheidn
-heid
(z. d e d i t i c i i).
Lex Aemilia, 1) beperkte den tijd der
censuur, z. censor. -- 2) Z. sumptus. --- 3)
115 v. C. over het stemmen der vrijgelatenen.
Leges agrariae, z. ager publicus.
Lex alearia, bevattende een verbod van
het dobbelspel.
Lex Arnpla Labiena, een plebiscitum
ter eere van Cn. Pompejus, 63 v. C.

Leges annáles, z. magistratus.
Lex Anti, z. sumptus.
Leges Antoniae, van den drieman M.
Antonius, I) gedurende het leven van Caes a r, 1) over de circensische spelen, waaraan, ter
eere van Caesar, nog een vijfde dag zou toegevoegd

worden (cie

.

PHIL .

2, 43.); 2) over de

maand Quintilis, die voortaan Julius zou heeten;
3) z. s umptus. II) Belangrijker waren de na
Caesars dood, 44 v. C., gegeven wetten: 1)
over het dictatorschap, dat afgeschaft werd, z.
dictator; 2) lex judiciaria, voerde een derde
tiental regters in, z. j u d e x; 3) de provocatione,
gaf aan hem die de vi en majestatis veroordeeld
was het regt van hooger beroep op het volk (cie.
PHIL . 1, 9, 10.); 4) de provinciarum permutations,
bepaalde dat Antonius in plaats van Syrië de provincie Gallië zou verkrijgen ; 5) de provinciis, dat

bestuur over de consulaire provinciën geen 2,
maar 6 jaren zou duren; 6) de actis Caesaris confirmandis, dit was een Scons. (cie PHIL . 1, 1,
het

.

7.) ; 7) lex agraria, z. ager publ i cus.
Lex Antonia Cornelia of Fundania,
ook plebiscitunn de Thermessensibus, 72 v. C., schonk
aan de stad Thermessus verscheiden vrijheden en

^GVV Vl1c AI)1ZlI UGt41GJrn111r2 aau ll6UV114

het slot, sanctio geheeten. In den tijd der keizers
Leges Appulêjae,I.Plebiscita van den wil houdt de volkswetgeving op, en keizerlijke wetten den demagoog L. Appulejus Saturninus 102-100
komen daarvoor in de plaats onder den naam v. C., namelijk, 1) de majestate, z. m a j e s t a s; 2)
van decreta, rescripta, edicta, mandata en in 't al- frumentaria, z. la r g it i o; 3) agraria, z. a g e r p ugemeen constitutiones. b 1 ic u s. — II. Een weinig bekende lex A. over
Lex Acilia, 1) een plebiscitum, over het aan- borgstelling.
leggen van 5 coloniën langs de kust, 198 v. C.
Lex Aquilia, de damno injuria dato, een
(LIV .

32, 29.). — 2) de repetundis, omstreeks 101 plebiscitum, onzeker wanneer, z. d a rn num.

V. C. z. rep e (U n da reu m c r i ni e n. — 3) lex AciLex Aternia Tarpéja, de muleta (z. a.).
lia Calpurnia de ambitu, 67 v. C., z. a m b i t u s. —
Lex Atia, 63 v. C., gaf de priestersverkie4) lex Acilia Minucia, 201 v. C., over den vrede zing aan het volk terug en herstelde de lex Domitia.
met Carthago (LIV . 30, 43.).
Lex Atilia, 1) gaf aan den senaat de vrije

Lex Aebutia, 1) een plebiscitum van on- beschikking over Capua, 210 v. C. (Liv. 26,
zekere dagteekening, bepalende dat wanneer bij 33.). — 2) Over de voogdij, z. tutor.
Bene wet een ambt of bediening werd opgedragen,
Lex Atilia Marcia, 311 v. C. gaf de keuze
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Lex Atinia—Leges Corneliae.

krijgstribunen der legioenen aan het volk.
Lex A,tinia, 1) herhaalde het verbod van
usucapio van gestolen zaken, 197 v. C. — 2)
Over het toelaten der volkstribunen in den senaat.
Lex Aufeja, bevatte bepalingen die voor
koning Mithridates gunstig waren.
Lex .tulldiia, 1) veroorloofde den invoer
van wilde dieren uit Africa voor de circensische
spelen ; -- 2) de ambitu, 61 v. C. (z. a.).
Lex Aurelia, 1) de tribunis, 75 v. C., verleende aan de volkstribunen het regt, om na het
tribunaat hoogere eerambten te bekleeden. — 2)
De judiciis privatis, niet nader bekend. -- 3)
van de

aangenomen (cie. VERR. 1, 55 en v. 3, 7.).
Lex Cincia de dons et muneribus.
plebiscitum van 204 v. C., verbood de regterlijke
ambtenaren geschenken van hunne cliënten aan
te nemen, en beperkte in 't algemeen de schenkingen van bijzondere personen (cie. DE OR. 2,
71.

AD ATT.

1, 20.

CAT.

4.).

Lex Claudia, 1) plebiscitum van 218 v.
C. dat geen senator of senators zoon een groot
koopvaardijschip mogt bezitten (Liv. 21, 63. cie.
VERR. 5, 8.). — 2) Consulaire wet, 177 v. C., dat
al de Latijnen Rome verlaten en naar hun land
terugkeeren moesten (Liv. 41, 8 en v.). -- 3)
Ju d Ic ía r ía, van den praetor Cn. Aurelius Over de cooptatie van den senaat van Halesa,
Cotta, 70 v. C. dat uit de senatoren, ridders en verordening van den praetor C. Claudius Pulcher
tribuni aerarii de regters zouden benoemd wor- (cic. PERK. 2, 49.). -- 4) Verbod van keizer
Claudius om aan minderjarigen geld te leenen
den, z. judices.
Lex Baebia, 1) plebiscitum, dat eerst 180 (TAC. ANN. 11, 13.).
Leges Clodiae, de partijwetten van den
v. C. tot stand kwam, bepalende dat om het andere jaar 4 of 6 praetors zouden benoemd wor- volkstribuun P. Clodius, 58 v. C. 1) frumentaria,
den. -- 2) agraria, omstreeks 122 v. C., over de z. largitio; 2) de auspiciis, schafte de lex .Aelia
en Fufia af; 3) de collegiis, herstelde de verboden
colonie Carthago.
Leas Boria of Thoria, z. a g e r publicus. demagogische collegia en voegde er no meer bij
Lex Caecilla, 1) voorstel tot het schen- (CIC. SEST. 25. P. RED. IN SEN. 13) ; 4) de nota
ken van vergiffenis, 63 v. C., voor de stemming censoria, beperkte de regtspraak der censors over
ingetrokken. — 2) Plebiscitum, 62 v. C., ten de zeden (z. a.); 5) de provinciis consularibus
gunste van Pompejus, dat hij namelijk afwezig waarbij aan den consul Piso Macedonië en Grietot consul mogt benoemd worden enz. -- 3) Over kenland, aan Gabinius Syrië werd opgedragen
de afschaffing der tollen in Italië, 60 v. C. -- 4) (cie. PIs. 16, 6.); 6) over Cicero's verbanning
Schonk aan de censors de regten terug, hun door (cic. SEST. 24, 32.), z. M. Tullius Cicero; 7)
de rege Ptoleraeo, dat aan dezen koning Cyprus
Clodius ontnomen, 50 v. C.
Lex Caecilia Didia, 98 v. C., beval dat zou ontnomen worden; 8) over Dejotarus eri
elk wetsvoorstel 3 nundinen voor de comitiën be- Brogitarus, aan wie de koningstitel verleend werd;
9) de injuriis publicis (CIC. PRO DOMO 30.); 10)
kend gemaakt moest worden.
Lex Caelia, 1) plebiscitum, dat Caesar af- de libertinorum suffragiis, werd niet aangenomen.
Lex Cornelia, 1) verordening op de coöwezig naar het consulaat mogt dingen. — 2) Over
de vermindering der interest en schulden, 48 v. ptatio van den senaat in Agrigentum (cie. VERR.
C., kwam echter niet eens in stemming. -- 3) 2, 50.); 2) over testamenten; 3) over borgstel
Cicero's terugroeping, 57 v. C.; 5)-ling;4)over
Tabellaria, z. leges tabellariae.
Lex Calid1a, bepaalde de terugroeping van de novis tabulis, 47 v. C., had schuldvermindering
Q. Caecilius Metellus Numidicus uit de balling- ten doel, doch ging niet door.
Leges Corneliae, van den consul L.
schap, 99 v. C.
Lex Calpurnia, 1) plebiscitum, 121 v. C., Cornelius Cinna, 87 v. C., z. Cornelia gen s;
bepaalde de terugroeping van den verbannen P. 1) over het terugroepen der verbannenen; 2) de
Popilius Laenas. — 2) De civitate, 90 v. C. wei- novorurn civium et libertinorum suffragiis, volgens
fig bekend. --3) Over de legis actio per condi- welke de nieuwe italische burgers onder al de 35
ctionem, z. leg i s actio. — 4) Over het crimen tribus zouden verdeeld worden (cie. PHIL. 8, 2.); beide
werden niet aangenomen; 3) de revocando Mario.
repetundarum (z. a.).
Lex Canuléja, 445 v. C., plebiscitum van ' Leges Corneliae, van den dictator Sulla,
den tribuun C. Canulejus, die het in de XII tafe- bedoelden eene geheele hervorming van den staat
len herhaalde verbod van connubium tusschen in aristocratischen zin, A) over d e s t a a t s r epatriciërs en plebejers ophief, zoodat van nu af geljing en het bestuur: 1) de senatu, z. segemengde huwelijken wettig waren, z. m a t r i m o- n a t u s; 2) de comitiis, beperkte de comitia tributa
en herstelde de comitia centuriata op vorige n
n i u m (CIC. DE REP. 2, 87. LIP. 4, 1 en v.).
Lex Cassia, 1) agraria, z. a g e r p u b ii c us.- voet, wat echter Cn. Pompejus reeds weder af2) Tabellaria, z. leges tabellariae. — 3) Ple- schafte; 3) de magistratibus, maakte weder strenge
biscitum van 105 V. C., dat aan hem die in een bepalingen omtrent de oude opvolging der eervolksgerigt veroordeeld was eene plaats in den ambten (Cie. PHIL. 11, 5.) ; 4) de tribunis, z. t r i
senaat ontzeide. — 4) Door den praetor C. Cas- bunus; 5) de XX quaestoribus, z. quaestor; 6)
sins onder Caesars dictatorschap, nam verscheiden de sacerdotiis, schafte de lex Domitia af en voerde
plebejische familiën onder de patriciërs op (TAC. de cooptatio der priesters weder in, en vermeerderde tevens het aantal pontífices en augures; 7)
ANN. 11, 2 5.).
Lex Cassia Terentia frumentaria, de provinciis ordinandis, weinig bekend (cIC. AD
1

9. AD

6, 8, 10.). B) Over

z. largitio.

ATT. 1,

Leges eenaoriae heeten 1) verordeningen, edicta, der censors; 2) pachtcontracten met
de pachters der openbare inkomsten (publicani)
(cie. PROV. CONS. 5.). - 3) Voorwaarden van
bestek voor hem, die het maken en uitvoeren van
een openbaar werk tegen een bepaalde som had

de falsis (testantentaria en numaria), z. fa l su m ;
2) de injuriis (z. a.) ; 3) de majestate (z. a.); 4)
de repetundis (z. a.); 5) de sicariis (z. a.); 6) ju
gaf de waardigheid van regter aan de-dicar,
senatoren terug, z. j u d i c e s, en bevatte verschei-

FAM. 3,

zaken van strafregt en regtspleging: 1)

Leges Corneliae—Leges judiciariae.
bepalingen omtrent regtsvordering. — C)
Maatregelen van politie en bevordering
der zeden : 1) de connubio, onbekend; 2) z.
sump tos; 3) unciaria, schijnt het fenus unciarium
weer hersteld en de usura centesima verboden te
hebben, z. fenus. D) Ter fnuiking en verdelging zijner tegenstanders en ter bevestiging zijner instellingen : 1) de proscriptione (z. a.);
2) over het burgerregt der italische steden, ten
gevolge waarvan verscheiden steden tot straf het
burgerregt en een gedeelte van haar grondgebied
verloren 3) agraria, bepaalde het vestigen van sol datencoloniën in de landen van Italië, die aan de
oude bewoners ontnomen waren, met name in
den

;
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Lex Flavia agrarla, z. ag.e r p u b l i c u S.
Leges frumentariae, z. largitio.
Lex Fufia, 1) de religione, 61 v. C., over
de bestraffing van Publius Clodius wegens de ontheiliging van het feest der bona Dea, z. Clodius
onder C l a u d i i 17). — 2) Judiciaria, 59 v. C.,
over het stemmen der regters.
j
Lex Fulvia, 125 v. C., consulswet, die aan
de italische bondgenooten het burgerregt wilde
verleenen, kwam niet tot stemming.

Lex Furla of Fusia, 1) de testanzentis,
z. legatum. — 2) De sponsoribus. z. intereessio.

Lex Furia Atilia, plebiscitum van 139
C. dat C. Mancinus wegens het door hem geLatium, Etrurië en Sannnium (CIC. DE LEG. AGE. sloten foedus aan de Numantijnen zou uitgeleverd
2, 28. 3, 1 en v.).
worden (cie. OFF. 3, 30.).
Leges Corneliae, van den volkstribuun
Lex Fnria Caninia, beperkte de overC. Cornelius, 67 V. C.: 1) over de edicten van dreven vrijlatingen van slaven bij testament, kort
den praetor, waaraan de praetors geene wille- n. C.
keurige aanhangsels mogten toevoegen ; 2) dat
Lex Gabinia, 1) tabellaria, 139 v. C., z.
slechts het volk, niet de senaat, iemand van eene leges t a b e ll a ria e; 2) de perduellione, tegen de
wet mogt vrijstellen ; 3) de ambitu, werd niet aan conciones clandestinae gerigt, is niet geheel zeker.
maar daarvoor de lex Acilia Calpurnia,-genom,
Leges Gabiniae van den tribuun A. Gaz. a m b i u s; 4) evenmin ging het verbod door, binius, 67 v. C., 1) dat Pompejus het opperbevel
om aan de inwoners der provincie geld te leenen. tegen de zeeroovers met uitgebreide volmagt zou
Lex Cornelia Uaebia, de ambitu (z. a.) verkrijgen (cie. L. MAN. 17, 19.); -- 2) de
(LIV. 40, 19.).
versura verbood aan de romeinsche burgers om
Lex Cornelia Caecilia, 57 v. C., be- de inwoners der provinciën geld op interest te
noemde Cn. Pompejus tot buitengewonen prae- leenen (cie. AD ATT. 6, 2.); 3) de senatu legatis
fectus annonae, benevens 15 legaten tot zijne hulp dando, z. legatus.
(cie. AD ATT. 4, 1. PRO DOMO 4, 7, 8.).
Le= GellIa Cornelia, consulswet, 72 v.
Lex Cornelia Fulvia, de ambitu (z. a.). C., die de schenkingen van het burgerregt door
Lex euriata heette elke door de comitia Pompejus gedaan bekrachtigde (cie. BALB. 8, 14.).
curiata aangenomen wet. Tot op Servius Tullius
Leges Genueiae van den tribuun L. Gewaren er geene andere wetten dan leges curiatae. nucius 341 v. C. 1) dat heide consuls plebejers
Sedert had men nog slechts twee soorten van zouden zijn (Liv. 7, 42.); 2) de versura, z. fe n u s.
leges curiatae, namelijk 1) lex cur. de imperio, z.
Lex Herennia, plebiscitum van 50 v. C.,
comitia; 2) over familie-vermogen en sacra- waarbij de adoptie van Clodius door een plebejer
aangelegenheden der patriciërs, inzonderheid over bekrachtigd werd, ging niet door (cie. AD ATT.
adoptiën en testamenten.
1, 18, 19.).
Lex Deeia, plebiscitum van 311 v. C., stelLex Hieronica frumentaria, de
de de benoeming vast van duumviri navales (LIV. pachtverordening voor de openbare verpachtingen,
9, 30.).
de tienden van graan, olie euz. op Sicilië, door
Lex Didia, 1) z. su m p t u s. — 2) De poenis Hiero II, waarnaar ook de romeinsche staatspachmilitu n, weinig bekend.
ters zich moesten gedragen (cIC. VERR. 2. en 3.
Lex l)omitia, 104 v. C., droeg de keuze op m. p.).
der priesters en augurs aan het volk op (cie. AD
Lex Hirtia, 46 v. C., sloot de Pompejanen
BRUT. 1, 5.).
van eerposten Uit (cie. PHIL. 13, 16.), onzeker.
Leges Duiliae, plebiscita van den tribuun
Lex Horatia, verleende eerbewijzen en voor
M. Duilius, 449 v. C., 1) dat er consuls in plaats
aan de vestaalsche maagd Tarratia, omdat-regtn
van tienmannen zouden gekozen worden (LIV. zij aan den staat een landeigendom geschonken
3, 54.) ; 2) dat met den dood zou gestraft worden, had.
alwie het volk zonder tribunen liet en een maLex Hortensia, 1) 288 v. C. bevestigde
gistraat koos zonder provocatie (Liv. 3, 55.). 3) de wetgevende bevoegdheid der comitia tributa, z.
Verbood de dooden in de stad te begraven.
comitia, 2) de nundinis, bepaalde dat de nundiLex DILilia Maenia, 357 v. C., 1) de nen voor dies fasti zouden gelden.
unciario fenore, z. fen us; 2) dat geen magistraat
Lex Hostilia, veroorloofde onder zekere
buiten Rome eene volksvergadering mogt houden voorwaarden plaatsvervanging voor het geregt bij
(Liv.

7, 16.).

Lex duodecim tabularum, z. tab u-

V.

de actio furti.
Lex Ieilia, A) plebiscitum van 492 v. C.,
gaf eene uitbreiding aan de leges sacratae, dat al-

lae duodecim en decemviri.
Lex Fabia, 1) de plagio (z. a.); 2) de nu- wie een tribuun in zijn voorstel belemmerde, voor
mero sectatorum, beperkte het aantal der personen een volksgerigt zou teregt staan. R) Leges lciliae
die de candidaten mogten vergezellen, z. a m b i t u s. van L. Icilius 456 v. C., 1) over de verdeeling

Lex Fabricia, stelde Cicero's terugroeping van den Aventinus aan de plebejers (LIV. 3, 31,
voor, doch werd door Clodius verijdeld, 57 v. C. 32.); 2) amnestie voor hen, die van de tienmanLex Faladia, 40 v. C., z. l e g a to m.
nen waren afgevallen (LIV. 3, 54.); 3) de triumLex Fannie, z. sump tus.
pbo consulum (LIV. 3, 63.).
Lex Flaminia agraria, z. ag e r p uLeges Jndieiarlae, in ruimeren zin ver
blicus.
omtrent de regtspleging in 't algemeen;-ordenig
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in engeren zin wetten over de zamenstelling der
regtbanken, z. j u d e x.
Lex Julia van den consul L. Julius Caesar,
90 v. C., schonk het rom. burgerregt aan geheel
Latium en eenige socii.
Leges Jullae (Caesaris), A) wetten van
't jaar 59 v. C.: 1) agraria, z. a g e r p u b l i c u s; 2)
de publicanis dat aan de pachters der staatsinkomsten van Klein -Azië wegens den mithridatischen
oorlog het derde deel der pachtsom zou kwijtgescholden worden (cie. AD ATT. 2, 16. 1, 17 en
v.); 3) bekrachtiging der door Pompejus in Azië
gemaakte beschikkingen, wetten enz. ; 4) de Ptolemaeo Aulete, die tot amicus en socius van Rome
verklaard werd ; 5) de repetundis, z. rep e tun da rum crimen ; 6) de provincies, dat geen stadhouder eene consulaire provincie langer dan 2 jaren,
eene praetorische langer dan 1 jaar zou besturen. B) In het jaar 49 v. C.: 1) de aere alieno,
schonk aan de zeer in het naauw gebragte schuldenaars een gedeelte hunner schuld kwijt; 2) de

waarschijnlijk nieuwe wetten zonder getuigen in
het aerarium te brengen (SCHOL. BOB. Cie. p. 310
(Orelli), CIe. PHIL. 5, 3.).
Lex Junia Norbi na, voerde de

Latini

Juniani in (z. a.).
Lex Junia Velleja, betreffende de testamenten.

Lex Licinia, 1) overeenkomstig de lex Aebutia; 2) de ludis Apollinaribus, die steeds op een
vasten dag zouden gevierd worden, 208 v. C. (LIV.
27, 23.) ; 3) bepaalde de benoeming der triumviri
epulones, 197 v. C. (Liv. 33, 42.); 4) de s a c e r d oti i s, 145 v. C., bepaalde dat de priesters niet
meer bij coöptatio maar door het volk zouden
benoemd worden; 5) de s o d a l i c i is (z. a.); 6) z.
sumptus.
Lex Licinia Cassia, 171 v. C., over de
benoeming der tribuni militares (Lev. 42, 3l.).
Lex Licinia 1`Iueia, 95 v. C. verwees de
socii, die hun burgerregt niet bewijzen konden,
uit Rome, waarover zij zeer verbitterd werden.
Leges Lieini te Sestiae, de belangrijke
modo credendi possidendique, dat niemand te veel
baar geld mogt bezitten ; 3) de proscriptis, z. p r o - wetten van de volkstribunen C. Licinius Calvus
s c r ip t lo ; 4) de civitate Transpadanoruin, waardoor Stolo en L. • Sestius, 376-367 v. C. (LIV. 6, 35
deze het hun reeds vroeger beloofde burgerregt en v.); 1) dat de een der beide consuls telkens
verkregen. -- C) In het jaar 46 v. C. 1) frumen- een plebejer zijn moest; 2) dat de decemviri sacrotaria, z. l a rg i ti o ; 2) de collegiis, die de verbo - rum gedeeltelijk uit patriciërs, gedeeltelijk uit pleden, door Clodius herstelde, collegia weer afschaf- bejers zouden gekozen worden; 3) agraria, z. ager
te; 3) z. sumptus; 4) judiciaria, z. j a d e x; 5) p u b lie u s; 4) de aere alieno, z. fe n us.
Leges Liviae, A) van den tribuun M. Lide majestate (z. a.) ; 6) de vi (z. a.); 7) de sacerdotiis (cie. AD BRUT. 1, 5.), gelijk aan de lex De- vius Drusus, 122 v. C., in het belang der aristomitia; 8) de judiciis, over het formulierproces, z. craten voorgesteld, ten einde de maatregelen van
formula; 9) municipalis, eene stads- en policie- Gracchus nog te overvleugelen; 1) agraria, wilde
verordening voor de italische municipiën, coloniën, 12 coloniën stichten, z. ager p u b l i c u s; 2) de
enz. op de zoogenaamde tabula Heracleensis be- Latinis, beide werden niet ten uitvoer gelegd. --waard gebleven; behalve menige policieverorde- B) Van den gelijknamigen zoon des vorigen, 91
ningen omtrént openbare wegen en plaatsen, als v. C. ; 1) judiciaria, z. j u d e x; 2) de colonies en
omtrent graanuitdeelingen, vindt men er-med agraria was eene hernieuwing van de wet des
belangrijke bepalingen in over de senaten, over- vaders, waarschijnlijk in twee wetten; 3) frumenheden en den census der landsteden; 10) thea- taria, z. l a r g i t lo ; 4) over de munten, dat natralis, waarschijnlijk Bene vernieuwing der lex melijk onder het zilvergeld 1/8 koper moest gemengd
.Roscïa. — D) Na Caesars dood verschenen er worden; 5) de civitate sociis danda, dat alle socii
nog verscheiden wetten die Antonius voorgaf van Gives zouden worden, kwam niet in Stemming, en
Caesar afkomstig te zijn, b. v. de rege Dejotaro, de andere werden zeer spoedig weer ingetrokken
de Creta, de Siculis (deze werden Gives), de exsu- (cie. DE LEGG. 2, 6.).
Lex Lutatia, de vi, z. v is.
libus revocandis.
Lex Maenia, 1) 286 v. C., dat de patres,
Lege% Julias (Augusti), 1) de majestate
(z. a.); 2) de vi (z. a.) (beiden zijn onzeker; 3) voor het houden der comitia auctores zouden worde ambitu (z. a.); 4) de adulteries (z. a.) ; 5) de den van de besluiten der comitia (cic. BRUT 14.)
m a r i t a n d i s o rd i n i b us, in eene nieuwe redactie verg. p a t r e s; 2) agraria, z. ager pub l i c u s.
Lex 11lamilia, 1) finium regundorum, omvan 9 n. C. heetzij lexJulia et PapiaPoppaea:
zij verbood den ongehuwden staat en bedreigde de- trent de processen over grensscheiding, van onzen zoowel als kinderloosheid met verscheiden na- zekeren tijd; 2) plebiscitum, van 110 v. C., bedeelige gevolgen voor het erfregt, tevens bevatte zij paalde straf tegen de mannen, die zich als vijanden
bepalingen omtrent echtscheiding, z. dl v o r t lu m, des vaderlands door Jugurtha hadden laten omen m. a.; 6) j u d i c i a r i a e, over de regters en koopen (SAL. JUG. 40, 65.).
Lexlllamilia Roseia I'edueaea Aliena
regtbanken in 't algemeen; 7) de v i c e s i m a li e r e d itatum, z. vicesinia; 8) dt peculatu (z. a.); de Fabia, over het ' aanleggen van coloniën, door
a n n o n a hield een verbod in van graanwoeker enz. velen lex Julia (van keizer Caligula) geheeten.
Leges i1laniliae, plebiseita van 67 en 66 v.
Lex Julia Papiria, de mulctis, z. in u ie ta.
Lex Julia et Plautia, verbood usucapio C.: 1) de libertinorum sufragiis, dat de vrijgelatenen in al de tribus zouden mogen stemmen ; 2)
van geroofde voorwerpen.
Lex Julia Titia, had betrekking op het de imperio Co. Pompeji, dat Pompejus tot veldheer
tegen Mithridates en Tigranes zou benoemd worregt van voogdij.
Lex Junia, 1) interest- en woekerwet, z. den (CIC. L. MAN.).
Leges 11laniliánae (bij cic. DE ORAT. 1,
f en u s; 2) de repetundis (z. a.); 3)de peregrinis,
126 v. C., verdreef de vreemden, die zich het ro- 58.), zijn geene wetten, maar strenge formulieren
meinsche burgerregt hadden aangematigd, uit Rome bij koopcontracten.
Lex lIanlia, 1) consulswet, 357 v. C., voer(cie. OFF. 3, 1 1. ).
Lex Junia Licinia, 62 v. C. verbood de de vicesimna bij vrijgelatenen in : 2) plebiscituni
-
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op een half ons gewigt, zoodat de waarde van
liet koper 1/5r van het zilver bedroeg; de tijd is
onzeker, welligt 90 v. C.
Lex Pedia, 43 v. C., eischte een bepaald
onderzoek naar en ballingschap tegen Caesars
mop>rdenaars.
Lex Peducaea, plebiscitum van 113 v. C.,
bepaalde een afzonderlijk regterlijk onderzoek tegen drie vestaalsche maagden, van overspel beschuldigd.
Lex Petillia, plebiscitum van 187 v. C.,
dat een onderzoek zou ingesteld worden over

Léx Marcia, 1). de c en so r lb u s, dat niemand
tweemaal censor kon worden; 2) d e L i g u r i b us,
172 v. C., plebiscitum, die eene aanklagt tegen
hen instelde, die de Liguriërs onregtvaardig beoorloogd hadden (LIV. 42, 21 en v.); 3) a g r a r i a,
104 v. C., z. ager publicus; 4) de fenore,
woekerverbod.
Lex ,11lareíia Atinia, plebiscitum over den
vrede met Philippus van Macedonië (Liv. 33, 25.).
Lex Maria, de ambitu (z. a.), 119 v. C.
Lex 11laria I'oreia, maakte de eer der pecunia capta ablate coacta ab rege Antiocho, gerigt
tegen L. Scipió Asiaticus (LIV. 38, 54.).
zegepraal van zekere voorwaarden af hanklijk.
Lex Petronia de servis, verbood aan de
Lex 11lemmia, 1) plebiscitum, 111 v. C.,
dat Jugurtha naar Rome zou gevoerd worden, om eigenaren om hunne slaven voor dierengevechten
hen aan te wijzen die door hem omgekocht wa- af te staan.
Lex Pinaria annális, z. magistratus,
ren (SAL. JUG. 32.) ; 2) de calurnniatoribus, z. lex
Lex Pinaria Furia Postumia, 432
Remmia.
V. C., verbood aan de candidaten het dragen van
Lex 11lenenia Sestia, z. m u l c t a.
Lex Mensia, bepaalde, dat de kinderen uit een met kunst wit gemaakte toga (LIV. 4, 25.).
Lex Plaetoria, 1) plebiscitum over het
sommige huwelijken (wanneer een der echtgenooten het regt van connubium miste) den stand der ambt van den praetor urbanus; 2) voerde het onmoeder volgen zouden, doch niet in geval de derscheid in tusschen majores en minores (namelijk
moeder eene rom. burgeres was. Alzoo kwamen XX Vannis) en beschermde de laatsten tegen bedrog.
Lex Plautia, 1) agraria, z. ager publicus;
de kinderen steeds in minderen stand.
Leges 11lessiae van den tribuun C. Mes- 2) judiciaria, z. j u d e x; 3) de vi (z. a.); 4) 70 V.
sins, 57 v. C., 1) voorstel ter terugroeping van C., veroorloofde de terugkomst van de gevlugte
Cicero (cie. PRO RED. IN SEN. 8.) ; 2) de Pompejo, aanhangers van Lepidus.
Lex Plautia Papiria, plebiscitum 89 v.
over hetzelfde onderwerp als de lex Cornelia GeeC., verleende aan de afzonderlijke socii het burcilia (cie. AD ATT. 4, 1.).
Lex LUetilia, 1) plebiscitum, 217 v. C., dat gerregt, zoo zij binnen 60 dagen hunnen naam bij
de dictator Q. Fabius Maximus Verrucosus zijne den praetor lieten inschrijven (cIC. ARCH. 4.).
Lex Poetelia, de ambitu (z. a.).
raagt zou deden met zijnen magister equitum M.
Lex Poetelia Papiria, de nexis, z.
Minucius Rufus (LIV. 22, 25 en v.); 2) eene wet
nexum.
voor de fullones, bijna gelijktijdig met 1).
Lex Pompéja, A) 88 v. C., dat aan GalLex lllinucia, 1) plebiscitum, 216 V. C.,
over de benoeming der Triumviri mensarii (Liv. lia transpudana latijnsch regt, aan cispadana het
burgerregt zou geschonken worden. B) Lege s
23, 24.) ; 2) plebiscitum, 121 V. C. trachtte ver
wetten van den jongen Gracchus weer af-scheidn van Cu. Pompejus Magnus: 1) tribunicia,
70 v. C., z. tr ib u n u s p l e b i s; 2) judiciaria, z.
te schaffen, doch te vergeefs.
Lex l Jucia, plebiscitum van 142 v. C., dat ju (le x ; 3) de Caesare, waardoor de provincie
over den praetor L. Hostilius Tubulus, die ob rem Gallië weder voor 5 jaren aan Caesar werd toejudicandam geld had aangenomen, een geregtlijk gestaan (cie. PHIL. 2, 10.); 4) de parricidio (z. a.);
5) de vi (z. a.) ; 6) de ambitu (z. a.) ; 7) de magionderzoek zou plaats hebben.
stratibus, dat niemand absens naar een ambt mogt
Lex Oetavia, fruinentaria, z. l a r g i t i o.
Lex Ogulnia, plebiscitum van 300 v. C. dingen.
Lex Poreia. 1) Er waren 3 leges Porciae
dat in de collegiën der pontifices en augurs ook
een zeker getal plebejers zou opgenomen worden van denzelfden inhoud (dc. DE REP. 2, 31.). Zij
gaven aan de burgers de bevoegdheid van provo(LIV. 10, 6 en v.).
catie ook buiten den verbanningskring, en bedreigLex Oppia, z. s u m p to s.
den den magistraat met strenge straffen, die Benen
Lex Orchia, z. sumptus.
burger geeselen of ter dood liet brengen (Liv.
Lex Ovinia, z. senatus.
Lex Paeuvia, plebiscitum over de naams- 10, 9. CIC. RAB. PERD. 3, 4. VERR. 5, 63.); 2)
verordening voor de stadhouders in de provinciën,
verandering van de maand Sextilis in Augustus.
Lex Papia, 1) de Vestalibus (z. a.); 2) de hoofdzaaklijk ten opzigte van de door de bevolcivitate Rornana, plebiscitum van 65 v. C., waarbij king der provincie te dragen kosten, omstreeks
alle vreemden uit Rome verdreven werden, die 195 v. C. (Liv. 32, 27.).
Lex Publieia, plebiscitum beperkte de
zich wederregtlijk het rom. burgerregt hadden aan
weelderige overdaad bij de saturnaliën.
ARCH. 5. OFF. 3, 11. BALB. 23.). -gematid(cr.
Lex I ublilia, A) plebiscitum, 471 v. C.,
Lex Papia Poppaea, z. leges Ju l i a e.
Lex Papiria, 1) 332 v. C., schonk aan de Ut plebeji magistratus tributis comitiis fierent. (LIV.
stad Acerrae de civitas sine sufragio (LIV. 8, 17.) ; 2, 56 en v., verg. comitia. B) Leges Publi2) plebiscitum van 304 v. C. verbood om een huis 1 Ia e van den dictator Q. Publilius Philo, 339 v.
of een altaar te wijden zonder toestemming der C. (LIV. 8, 12.): 1) ut plebiscite oornes Quirites
tribus (CIe. PRO DOM. 49, 50. verg. LIV. 9, 46.) ; t enerent, z. comitia, 2) dat de patres voor de
3) plebiscitum van 131 v. C., a) dat dezelfde per- comitia centuriala auctores der besluiten zouden
soon zoo vaak hij wilde tribuun mogt worden, wat niet worden ; 3) dat een der beide censors steeds een
doorging (cie. DE AAM. 25.), b) tabellaria, z. leges plebejer moest zijn; 4) over de borgstellingen.
Lex Papia, verbood senaatszitting te houden,
ta b e l l a r. i a e; 4) bragt den as of de geldeenheid

,
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Lex Pupia Valera-- Lex Trebonia.
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Lex Seribonia 1) schafte de usucapio der
op de dagen voor de comitia bestemd (cie. AD
servituten af; 2) leges Scriboniae van den tribuun
1, 4.).
Lex Pupia Valeria, voorstel tot bestraf C. Scrihonius Curio 50 v. C., gezamenlijk ver
a) over de inlassching van eene maand;-worpen:
echter werd aan de zachtere-ngvaClodius;
b) over liet aanleggen van nieuwe wegen; c) over
lex Fujia (z a.) de voorkeur gegeven.
Lex 4tuinetia. 9 v. C.. bedreigde hem die de graannitdeelingon; d) sumptuaria.
Lex Sempronia, A) plebiscitum, dat de
beschadiging toebragt aan de waterleidingen niet
romeinsche woekerwetten ook op de Latijnen van
eene geldboete van 100000 sestertiën.
Leges re ,, iae heeten de door de koningen toepassing maakte (LIV. 35, 7.). B) Plebiscita
voorgestelde en door de curiën aangenomen wetten, van Tib. Sernpronius Gracchus, 133 v. C.;
waarvan verscheiden vermeld worden : van R o In u- 1) agraria, z. ager p u b l i cus; 2) de civitate sálus 1) over de patria potestas; 2) over het te von- ciis danda, bleef slechts bij het voornemen, gelijk
deling leggen der kinderen, z. e x p o s i t l o i of a n- meer andere (.Liv. EPIT. 58.). C) Plebiscita van
t u m ; 3) huwelijk; 4) betrekking van patroon; 5) diens jongeren broeder C. S e In p r. Gracchus,
beleediging tegen ouders en matronen. Van 123 en 122 v. C.: 1) agraria, z. ager publicus;
N u m a P o m p i l i u s; 1) overpriesters, offers enz.; 2) frunientaria, z. l a r g i t i o; 3) judiciaria, z.
2) vestaalsche maagden; 3) buit; 4) pellices; 5) j u d e .r; 4) de capite demos Rom., eerie vernieubegraven van dooden; 6) rouwen; 7) grensstee - wing -en bekrachtiging der leges Porciae; 5) over
nen; 8) moord, z. parricidiuni. Van Tullus valsche veroordeeling van onschuldigen; 6) over
Hostilius, z. perduelllo. Servius Tullius de wijze van stemmen in de comitia; 7) over de
zegt men dat vele wetten gegeven heeft inzonder- afgezette magistraten; 8) de civitate sociis danda,
heid over contracten en delicten. De genoemde ging niet door; 9) de provincies consularibus, dat
wetten waren later bijeengebragt in eerie verza- de keus van provinciën door de consuls gedaan,
meling, jus Papirianum. Hare echtheid en de door den senaat zou bekrachtigd worden; 10) de
benoeming naar de koningsnamen is zeer twijfel provincia Asia, over de opbrengsten van Azië;
hoewel men ze voor zeer oud erkennen-achtig, 11) viaria, over het aanleggen van nieuwe wegen;
l2) militaris, over de verzorging van krijgslieden,
moet.
Lex regia, ook lex imperil of de imperio is het begin van den diensttijd enz.
Lex Servilia, 1) judiciaria, z. je d ex; 2)
de wet, die aan elken romeinschen keizer bij liet
aanvaarden der regering het imperium en zijne de repetwedis, z. repetundarum crimen; 3)
agraria, z. ager publicus.
overige regten verleende.
Lex Sestia, plebiscitum over de terugroe
Lex Remmia, bedreigde de lasteraars met
brandmerk, z. calumnia.
kwam niet voor 't volk-pingvaCcero,57.
Lex Rhodia de jaetu, bepalingen van (cie. AD ATT. 3, 20, 23.).
Lex Siil.ia, 1) z. legis actio; 2) plebiscihet privaatregt over zeeschade.
Lex Roscia tlieatralis, plebiscitum van tum, volgens hetwelk de maten van natte waren
67 v. C., gaf aan de ridders in het theater 14 niet naar den ligehaamlijken inhoud maar naar
banken tot afzonderlijke zitplaatsen (Lev. EPIT. 99.). het gewigt der vloeistof moesten gemaakt worden,
Lex Ru.bria, 1) plebiscitum 122 v. C. be- met strafbepaling wegens vervalsching.
Lex Sulpicia, A) rivalicia d. i. over de
paalde het vestigen eener colonie op de puinhoopen van Carthago; 2) de Gallia cisalpina, 43 waterleidingen, biet nader bekend; B) leges S. van
V. C., bevatte de instructie van regtspleging voor den tribuun P. Salpicius Rufus, aanhanger van
de magistraten van Boven-Italië, nadat dit land Marius, 88 v. C. (LIV. EPIT. 77.): 1) dat geen sebij Italië gevoegd was en het burgerregt verkre- nator meer dan 2000 drachmen schuld mogt heb gen had. Fra.Tmenten daarvan zijn nog te Parma. ben ; de revocandis exsulibus, namelijk zij die door
Lex Rufrêna, ter eere van Caesar na diens de lex Varia verbannen waren; 3) de novis civibus et libertis, die in al de 35 tribtis verdeeld zou
dood.
worden ; verg. lex Ma n i t i a; 4) de imperio-den
Leges Uupiiiae, verordeningen van den
proconsul P. Rupilius voor Sicilië: 1) reglement C. Marie, dat Marius in plaats van Sulla den oor
-log
tegen Mitbridates zou voeren.
voor het verkiezen van den senaat in Heraclea;
Leges surnptuariae, z. su nip tos.
2) procesorde voor de bewoners van Sicilië (cie.
Leges tabellariae, voerden in de plaats
VERR. 2, 13, 15 en v).
Lex R.utilia, had betrekking op de tribuni van mondelinge, schriftlijke stemming in bij de comitia, opdat het volk Freer onafhanklijk zijne stem
mililum (z. a.)
Leges saeratae in ruimeren zin heeten zou kunnen uitbrengen (CIC. LEG. AGR. 2, 2. LEGG.
verscheiden wetten, die de soevereiniteit des volks 3, 15, 16.) : 1) lex G a b i n i a 139 v. C., bepaalde
bekrachtigden en de schenders niet de straf van het eerst bij de kiescomitiën het stemmen met
sacratio copitis belreigden, b. v. lex TTaleria de tafeltjes; 2) lex Ca ss ia, 127 v. C., breidde deze
provocation.e, (Ie leges Iciliae en a. In engeren instelling uit tot het volksgeregt, behalve in zaken
zin heteekent lex s a c r a t a de wet, die gemaakt van perdnellio; 3) lex P. a p i r i a, 131 v. C. deed
werd na de eerste uitwijking des volks over (ie hetzelfde voor de wetgevende comitia, en 4) lex
onschendbare volkstribunen en bekrachtigd door Ca e l i a, 107 v. C. eindelijk paste deze stemming
de strafbedreiging der sacratio capitis `Lev. 2, 33. ook toe bij perduellio.
Lex Terentia, plebiscitum van 189 v. C.,
5, 11 cie. dikwijls).
Lex Saenia, onder Augustus, verhief ver niet ti nauwkeurig bekend (PI eT. FLAM. 18.).
patriciërs.
-scheidnfamlëtosder
Lex Terentiila, z decemviri.
Lex Titoria, z. ager publicus; 2) over
Lex Slaufelia, agraria,, onbekend.
Lex Scatinia of Seantinia, bestrafte het quaest{rsehap (cie. MUR. 8.).
Lex Trebonia, 1) de tribunis (z. a.); 2)
onnatuurlijk gtuprum met geldboete (cie. AD PAMi
55 V. C. bepaalde dat Pompejus, Crassus on Cae8, l, 14 ).
FAM.

;

Lex 'Tribunicia ----Liburtas.
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sar hunne provinciën nog langer zouden behouden. die in korten tijd tot groot aanzien geraakte.
Lex Tribunicia heet 1) elke door een tri- 1)aarop begaf hij zich naar Constantinopel, waar
buun voorgestelde lex (plebiscitum) ; 2) elke wet hij veel bijval inoogstte, doch door de afgunst zij
over het tribunartt.

Leges Tulliae, door M. Tullius Cicero,
63 v. C.: de ainbitu (z. a.); 2) de liberis legationibus tollendis, werd door intercessie verhinderd.
Lex Ialeria, A.) leges Valeriae van den
consul P. Vaerius Poplicola 509 v. C : 1) de lib e r t a t e Vi n d i c i i, waarbij de slaaf Vindicius, die
de tarquinische zamenzwering ontdekt had, de vrij -

bestrijders, die zich door hein overschaduwd-ner
zagen, belasterd en van de regering uitgesloten
werd, 346 n. C. Vijf jaren lang gaf hij daarop
onder wij, te Nicomedië, keerde evenwel na dien
tijd ten gevolge eener beroeping naar Constatétinopcl terug, van waar hij zich intusschen door
voortdurende plagerijen gekweld, naar Antiochië
begaf en daar in hoogen ouderdom, misschien na

heid en het burgerregt verkreeg; 2) d e p r o v o e a t i on e (z. a.) ; 3) de p e r d u e l l i o n e, dat het streven
naar de alleenheersching met sacratio capitis zou gestraft worden; 4) de m u le t a (z. a.); 5) d e v e ctigalibus (z. a.); 6) de candidatis consular i b u s, waarschijnlijk ook over de wijze van verkiezing. B) Afzonderlijke valerische wetten: 1) de
provocatione (z. a.), 300 v. C. (LIV . 10, 9.); 2)
de civitate Formian. Fudan. Arpinat., 188

391, stierf Hoewel heiden en daarom door keizer
Julianus zeer begunstigd, was hij toch verdraagzaam tegen de Christenen ; Basilíus en Johannes
Chrysostornus waren zijne leerlingen. Als quaestor
bekleedde hij onder Julianu,9 een openbaar ambt..
Hij schreef eene menigte geschriften, alle in de
grieksche taal en grootendeels nog bewaard. De
eerste plaats hekleeden zijne redevoeringen, meest
oefeningsredevoering en als voorbeelden van rhetoV. C., dat deze 3 plaatsen het stemrest te Rome rica (^poyup. ua iclrwv itRpu eí^lui Ta), meer dan 60,
zouden hebben (LIv. 38, 36.); 3) de Calliphane, deels redevoeringen over gekozen onderwerpen,
98 v. C., toekenning van het burgerregt aan de ps)\trtt, ongeveer 50; onder deze redevoeringen
priesteres Calliphane (cie . BALB . 24.) ; 4) de acre zijn verscheiden belangrijk voor de geschiedenis,
a l i en o, 86 v. C , eene vrij duistere woekerwet, z. vooral van zijnen tijd, met name de redevoeringen
f e n u s; 5) de Sulla, 82 v. C., dat Sulla dictator aan Julianus, de lofredenen op Constantius en
zou worden met onbeperkte magt om den staat
te regelen enz.

Leges Valeriae Horatiae, 499 v. C.:
1) ut, quod tributiiii plebs jussisset, populuin teneret,
z. e o m i t i a ; 2) de provocatione (z. a.); 3) dat de
tribunen, aedilen en tienmannen sacrosancti zouden
zijn (Llv. 3, 55.). De strafbedreiging der beide
laatste was sacratio capitis.
Lex Varia de majestate, 92 v. C., dat
zij zouden gestraft worden, die de italische socii
tot den oorlog; hadden aangezet.

Leges Vatiniae, plehiscita van 59 v. C.:
1) de irnperio (aesaris, waarbij Gallië en Illyrië
voor 5 jaren als provinciën aars Caesar werden
opgedragen (cie SEST . 64. VAT. 15.); 2) de alternis consiliis rejiciendis, dat zoowel eischer als beklaagde het geheele regterlijk collegie kon wraken
(cie. VAT. 11.); 3) dat Caesar weder 5000 colonisten naar de colonie Comum kon zenden; 4) de
Vettil indicio, bepaalde een regterlijke vervolging
van de zaamgezworenen tegen Pompejus en eene
belooning van Vettius (crc. VAT. 11.).
Lex Viilia annalis, z. magistratus.
Lex Wiisellia, 24 n. C., regelde de burgerregten der Latijnen.
Lex voeonia, plebiscitumv an 169 v. C., verbood vrouwen tot erfgenamen te benoemen, orn
alzoo voor de vrouwen eerre bron var, rijkdommen
te doen opdroogen, waardoor zij vooral tot ver
losse zeden verleid werden, doch het-kwistnge
veroorloofde daarentegen om aan vrouwen legaten
te maken, zoo slechts de legaten beneden de helft
der erfenis bleven z. l eg a t u m (cie. DE REP. 3,
.

10. VEER. 1, 41 en v.).
1 Ti tapXvAl v ypaLµaTeiov, Z. arjµot, A iiEtapyot, z. &xEXr1^ír1, 2. kol. m.
Lexobii, e1 6Ctot, of Lexovii, volkstarn in
Gallia Lugdunensis met de hoofdstad Noviomagus
(t. Lisiaux), derhalve in het tegenw. Normandie,
departement Calvados.
Libanius, At3clvto;, was geboren te Antiochië in Syrië omstreeks 315 n. C. en ging, na het
eerste onderwijs in zijne geboorteplaats genoten te
hebben, naar Athene, waar hij door ijverige stu-

Constans, eene levensbeschrijving van Demosthenes. Verder bezitten wij van hem een groot aan
e l brieven, ongeveer 2000, ofschoon meer dan lj -t
gedeelte slechts nog in een latijnsche vertaling,
waarvan er verscheiden aan aanzienlijke mannen
gerigt zijn en ons een aanschouwlijk beeld van
zijnen tijd leveren. De taal van Libanius is zuiver, doch niet vrij van onnatuurlijkheid en gekunsteldheid, welke eigenschappen men bij bijna alle
schrijvers (lier periode aantreft.
Libanus, o AiCccvoc en rá -ov, hoog, bijna ontoeganklijk gebergte tusschen Phoenicië en Coelesyrië; op zijn kruin, met eeuwige sneeuw bedekt,
waren de lagere hellingen met cederbosschen begroeid, en de voet met wijnstokken beplant. Evenwijdig met de kust liep het ongeveer van Sidon
noordwaarts tot aan Simyra (Zeinari). Het heeft
zijn naam ontleend aan de witte sneeuwtoppen

. 5, 45 . TAC. RIST. 5, 6.).
Libatio, z. offers.

(POL

Libellus, A) in een proces hetzelfde als inscriptio, (I. i. eene schriftlijke criminele aanklagt
benevens opgave van de aanklagers; B) verzoek
adressen enz. aan den keizer of den se--schriften,
naat. De keizer had afzonderlijke beambten a libellis geheeten, die de libelli in ontvang namen
en beantwoordden. C) In het daaglijksche leven,
openbare aankondigingen van verkoopingen, van
verloren voorwerpen, bekendmakingen van spe
-lenz.
Libentina, z. Libitina.
Liber beteekent eigenlijk de bast, vandaar
een boek, dewijl de fijne bast van de aegyptische
papyrusplant tot schrijven gebruikt werd, z. b o eken, 3. kol. m. en codex.
Liber fainösus zoo veel als carmen famosunc, een lasterlijk geschrift, een blaauwboekje, z.

injuria.
Liber
z. Bacchus onder Dionysus,
Libere 4.
kol. o.

Liberalia
Libertas, romeinsche personificatie der vrijheid, algit)eeid als vrouw met den pileus, het zin
vrijheid, met een laurierkrans, een-nebldr
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Libertas— Libycum mare.

j standbeelden der libethrische Musen (L i b e t l rides)
en nymphen, wier grot benevens 2 bronnen (als
vrouwenborsten, zelfs het water er van was melk achtig) ook daar gevonden werden. Hoogstwaarschijnlijk is het de tegenwoordige Granitza
Libitina, oud - Italische godin, in lateren tijd
wegens hare betrekking op de begrafenissen ver
waarschijnlijk om-enzlvigdmtProspaen,
het gelijkluidende met libere, libido, met Venus,
die ook de bijnamen Libentina, Lubentina, Lubice
had. In den tempel van Venus Libentina werden
al de gereedschappen, die bij begrafenissen gebruikt werden, bewaard, en Servius Tullius had
voorregten.
Libertinus, de vrijgelaten slaaf met betrek - bevolen dat voor elken afgestorvene daar een geldtot den staat, libertus de vrijgelatene in betrek- stuk moest gestort worden. Hij die de begrafeking tot zijn heer; in ouden tijd echter heette li- nissen regelde en bestuurde heette libitinarius en
bertinus de zoon van den libertus, I. De vrijlating zijne werkzaamheid libitina. De dichters gebruik
woord zelfs voor den dood.
-tenh
van slaven had plaats door de m a n u m i s s i o (z.
Libiti.narius, de lijkbezorger, zoo geheeten
a.) en de vrijgelatene werd even goed burger als
zijn heer, zoo het eene plegtige manumissie ge- naar Libitina (z. a.) in wier tempel alles gevonden
weest was. Tevens ontving hij den geslachtsnaam werd wat voor eene begrafenis noodig was. De
en daarbij dikwijls den voornaam van zijnen heer libitinarius nam de zorg voor het geheele fu n u s
en gewoonlijk nog een bijnaam, b. v. Chrysogonus, bij accoord op zich, en bediende zich daarbij van
de bekende vrijgelatene van Sulla. De verschil- pollinctores, vespillones enz.
Libo, z. Marcius en Scribonius.
lende classen van libertini, die door de verschil
Libra, z. sterrebeelden.
soorten van vrijlating ontstonden, waren:-lend
Librarie s 1
1) Gives; 2) Latini Juniani (z. a.); 3) dediticii (z. a,);
Libri, z. boeken, 2, kol. m.
4) statu liberi. II. Toestand der lib., die ciLibum, een offerkoek of gebak, dat bij feest
ves geworden waren : l) als staatsburgers. Zij
gelegenheden, vooral op geboortedagen, aan-lijke
waren in de stedelijke tribus en in de centuriën
opgenomen met liet volle stemregt, hoewel hun in- de goden gewijd werd en uit fijn tarwemeel, eijevloed zeer gering was, want de tribus urbanae ren, melk en olie gebakken en nog warm met
waren overtalrijk, en in de comitia centuriata honig bestreken werd. Het komt ook als gewoon
waren zij ten gevolge van hun vermogen in de eten voor; de bakkers er van worden libarii geheeten.
Liburnae, namel. naves, de snelle en ligte
laagste classe. De censor Appius Claudius, 312
v. C., bragt hierin eene buitengewone verandering vaartuigen, waarmede de illyrische Liburniërs
b. veroorloofde zich in hunne zeerooverij op de ionische zee dreven, meest
te weeg, daar hij aan de lib.
al de 30 tribus te laten opschrijven. Deze voor uit pijnboomen-, dennen - of cypressenhout geden staat gevaarlijke inrigting werd door den cen- bouwd. In den tijd der keizers vinden wij ze
sor Q. Fabius Maximus Rullianus 304 v. C. in dier ook als oorlogsschepen soms met tien rijen roei
vandaar decer•es Liburnicae (bsirjpsts A.,-banke,
voege veranderd, dat de lib. weder in de 4 tribus
urbanae moesten terugkeeren, nogmaals in 220 v. SUET. CALIG. 37.).
Liburnia, At^oupvía, het kustland van Illyrië
C. (LIV. EPIT . 20.), insgelijks de lex Aeniilia, 115 v.
C., en zoo bleef het ook ondanks de lex Sulpicia, tusselhen de rivieren Assia (t. Arsa) en Titius (t.
Manil`ia, Clodia en Manlia, z. die leges. De lib. Kenka) die het ten N. van Istrië, ten Z. van Dalwaren uitgesloten van eerambten en de krijgsdienst, matië scheidden, derhalve het westelijke deel van
van de laatste slechts tot aan den bondgenooten het tegenw. Croatië en het noordelijke van Daloorlog. -r-- 2) Als bijzondere personen waren matië. Als een ruw bergland (door de a l b i s c h e
de lib. ten opzigte van het commercium aan de bergen, t. Alban, bedekt) was het niet vruchtbaar,
overige burgers gelijk, doch niet met betrekking en de bewoners L i b u rn i voelden zich alzoo tot
tot het connubiuin, en steeds werden huwelij- handel en scheepvaart geroepen, met hunne snel-

langwerpige muts in de regter, en een lans, benevens een horen van overvloed in de linkerhand.
Zij had een tempel op den Aventinus, den hoofd
Sem -zetldrpbs,iogwadrTb.
Waarschijnlijk had-proniusGach(LIV.24,16)
deze tempel betrekking op de bevrijding der plebejers
van den druk der patriciërs. Op de plaats waar
Cicero's huis gestaan had, bouwde Clodius een tempel der Libertas (cie. PRO DOM. 51. LEGG. 2, 17.).
Libertas. De vrije stand was onderscheiden
in ingenui (libere nati) en liberti, ir vrijen door
geboorte en vrijlating. De eersten hadden vele

'

ken tusschen ingenui en libertini voor de eersten

als onteerend beschouwd. Gewigtig is de betrek king van den lib. tot zijnen vroegeren meester; dit
blijkt uit het aannemen van denzelfden naam en
het deelhebben aan eerie gelijke begrafenis. Belangrijk in regten was de aanspraak van den patroon op de nalatenschap ab intestato van den lib.
en op de voogdij van de vrouw en kinderen van
den lib. Ondankbare liberti werden gestraft. Onder de keizers kwamen verscheiden libel ti tot hooge
eer als gunstelingen des keizers, die dan van hunnen invloed vaak een schandelijk misbruik maakten.
Libèthra, AI^r pu stad van het macedoni-,
sche landschap Pieria aai den Olympus, ten Z. W.
van Dium ; reeds vroeg werd zij ten gevolge van
een wolkbreuk en daardoor ontstane overstrooming
van den woudstroom Sys verwoest.
Libethrius 11lons, rl Atj3 ptov 4oc, een
berg van Boeotië, 1 mijl van Coronea, met de

zeilende vaartuigen (Liburnae naves) stevenden zij
naar verre streken. Door hunne naburen verontrust wierpen zij zich al vroeg (176 v. C.) in de
armen der Romeinen, wien de vloot der Lib. zeer
te stade kwam (CAES . B. C. 3, 5.). Onder de
steden zijn noemenswaardig : Tarsatica (Tersatto
bij Fiume), F 1 a n o n a (t. Fianone), Alvona (t.
Albona), aan de flanatische golf (t. golf Quarnero),

Senia (t. Zengg), Corinium (t. Carin), Aenona (t.
Nona), Jadera (t. Oud -Zara) en de hoofdstad
S c a r d o n a, alle aan de kust.
Libya,, z. Africa.
Libyei montes, r? At3uxóv epos, het westelijke grensgebergte van Aegypte, t. Dsjebel
Silsili (HDT. 2, 8.).

IiibycuIn mare, Tó Atpuzó* v rlXayos, heette
dat gedeelte van de middellandsche zee langs de
kust van Africa bij de beide Syrten, ten N. tot
aan het eiland Creta.

Libyssa-Licinia Bens.
Libyssa, AMNuaaa, stad op de noordkust van
Bithynië aan den weg van Nicomedië naar Chaleedon, beroemd door het grafteeken van Hannibal
(PUUT. FLAM. 20.).
Liehas, AiXa;, 1) z. H e r c u l e s, e.). -- 2)
gen rijk Spartaan, bekend door de huisvesting en
verzorging verleend aan de vreemden die de gymnopaediën te Sparta bezochten (xEN. MEM. 1, 2,
61.), en door eene overwinning bij de olympische
spelen (416 V. C.). Later werd hij dikwijls tot
gezantschappen gebruikt en gedroeg zich tegen
als een vrijmoedig, zelfstandig en-overTisaphn
eerlijk man (TRUC. 5, 22, 76. 8, 39 en op m. p.).
Licinia gees, een plebejisch geslacht, uit
Etrurië afkomstig, dat in de latere tijden der republiek in verscheiden takken te Rome bloeide
en tot groot aanzien en roem geraakte. De
merkwaardigste mannen daaruit zijn de volgende:
1) C. Licinius, in 't jaar 493 v. C., volkstribuun met L. Albinus (LIV. 2, 33, 58.). - 2) P.
Licin. Calvus Esquilinus, was de eerste
plebejische krijgstribuun met consulaire magt,, 3) P. Licinius C a l v u s, zijn zoon, bekleedde op
verzoek zijns vaders, die voor de tweedemaal tot die
waardigheid verkozen was, in diens plaats dat ambt
in 't jaar 396 V. C. (LIV. 5, 18.). -- 4) C. Licin.
Calvus Stolo, 378 krijgstribuun en in 368 de
eerste magister equitum uit de plebejers (LIV. 6,
31, 39.). - 5) C. Licin. Calvus Stolo, 376
V. C., volkstribuun met L. Sextus, zij deden
te zamen drie wetsvoorstellen : over de schulddel
plebejers, over eene akkerwet en over-ginder
het benoemen der plebejers tot consul (Liv. 6, 35
en v. PLUT. CAM. 39.). Daarbij voegden zij voor de 8. maal tribunen - nog het voorstel,
dat in 't vervolg in plaats van duumviri decemviri, voor de helft plebejers, voor de zaken der
godsdienst zouden benoemd worden. Dit kregen
zij er door en in hun 10. tribunaat smaakten zij
eindelijk de voldoening dat ook de drie vroegere
voorstellen werden aangenomen (PLUT. CAM. 30
en v. LIV. 6, 41.). In 't jaar 364 v. C. werd
Licin. consul, voor de tweedemaal in 361, in
welk jaar hij de Hernicers overwon. De tegen
hem verbitterde patriciërs klaagden hem gelijktijdig
aan van overtreding der door hem gegeven akkerwet, daar hij meer land bezat dan de wet gedoogde (namelijk 1000 in plaats van 500 bunders),
weshalve hij met eene geldboete gestraft werd (LIV.
7, 16.). - 6) C. Licin. V a r u s, streed als consul in 236 v. C. tegen de Galliërs en overwon
daarop de Corsen. - 7) P. Licin. V a r u s, ontving in 208 als praetor het bevel, om Italië met
eene vloot te dekken. Volgens Cicero (DE OR.
2, 61, 250.) schijnt hij een zeer geestig mensch
geweest te zijn. - 8) P. Licin. Crassus
D iv e s, werd nog zeer jong pontifex (212) en gaf
in het volgende jaar als aedilis prachtige spelen. Achtereenvolgens was hij censor (bij uitzondering voor dat hij consul geweest was), praetor
en eindelijk in 205 consul. Als zoodanig werd
hem het bevel tegen Hannibal in Beneden - Italië
opgedragen, waarbij echter geene ernstige ontmoetingen plaats hadden (LIV. 25, 5. 27, 5. 28,
38. FLUT. FAB. 25. dc. BRUT. 19.). Met roem
vocht hij in 't volgende jaar als proconsul in den
slag bij Croton tegen Hannibal (LIv. 29, 36.).
,Hij stierf in 't jaar 183 (Liv. 39, 46.). Als pon
hij (Liv. 30, 1.) om zijne regts--tifexmaushd
kennis een grooten naam. - 9) P. Licin.
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C r a s s u s werd in 171 consul en kreeg het opperbevel tegen Perseus van Macedonië (LIV. 42, 32
en v.) doch leed bij Larissa eene nederlaag (LIV.
42, 57 en v. JUSTIN. 33, 1.). Met gestrengheid
behandelde hij daarop de Grieken en werd daarover door den senaat gestraft (Liv. 43, 4 en v.). 10) P. Licinius Crassus, broeder van den
vorige, vergezelde hem als legaat naar Macedonië
en streed onder hem bij Larissa. In 't jaar 168
werd hij consul (Liv. 44, 17.). - 11) C. Licin.
C r a s s u s, volkstribuun in 145 v. C., wendde zich
bij het spreken niet, zooals tot dusver gewoonte
was, naar de curie, maar naar het forum tot het
volk. Een door hem voorgestelde akkerwet werd
verworpen (verg. cIC. DE AM. 25.). - 12) P.
Liein. Crassus Dives Mucianus, een
zoon van Mucius Scaevola, aangenomen zoon van
P. Crassus Dives, werd consul in 't jaar 131, bestuurde den oorlog tegen Aristonicus in Azië, werd
in 't jaar 130 door dezen bij Leucae geslagen en
vond op de vlugt zijn dood (JUSTIN. 36, 4.: bello
victus poenas inconsultae avaritiae sanguine dedit).
Hij muntte uit door regtskennis en welsprekendheid (cie. DE OR. 1, 50.) en was de grieksche
taal volkomen magtig. Hij was een vriend van Tib.
Gracchus en bevorderde nog na diens dood de
uitvoering der akkerwet zijns vriends (PLUT. TIB.
GRACCH. 9, 21. verg. CIC. DE REP. 1, 19, 31.) --13) L. Licin. Crassus, geboren in 140 v. C.
maakte reeds op jeugdigen leeftijd naam als redenaar. Nog maar 21 jaren oud stelde hij eene
aanklagt in tegen Papirins Carbo, die echter door
zelfmoord zijn vonnis voorkwam. Daar Carbo
een vriend der Gracchen was behoorde Crassus zeker tot de adelspartij. Hij volmaakte zijn redenaarstalent, terwijl hij quaestor in Azië was, en later
te Athene, door daar de voornaamste grieksche
rhetoren te hooren (Cie. DE OR. 2, 88. 3, 20.).
Na zijne terugkomst behandelde hij verscheiden
regtszaken, bekleedde het tribunaat en onder
voorstel van Servilius Caepio-steund(106)h
ten gunste van de regterlijke benoeming der senatoren (cie. DE OR. 1, 52, 225. 2, 55, 223. QUINCT.
5, 3, 44.). Te zamen met Servilius bekleedde hij
de meeste eerambten, inzonderheid het aedilisschap, dat zich door prachtige en kostbare spelen
kenmerkte. In 95 werd hij consul tegelijk met
P. Scaevola en ontnam als zoodanig door eene
wet het burgerregt aan de bondgenooten die dit
niet konden bewijzen, even als hij Servilius, hoewel
te vergeefs, bij den evengenoemden bill zocht te
verdedigen (cie. BRUT. 44, 64. VERR. 2, 49, 122.).
Gedurende zijn daarop gevolgd bestuur van cisalpijnsch Gallië wist hij door eene openhartige en edele
behandeling den zoon van den door hem vervolgden
Carbo geheel voor zich te winnen, die zich naar
Gallië had begeven om daar het bestuur van
Crassus gade te slaan en zich zoo misschien een
middel te verschaffen, om de veroordeeling zijns
vaders op Crassus te wreken. Eene zegepraal,
waarop hij wegens zijne overwinning van eenige
bergvolken aanspraak maakte, werd hem te regt
geweigerd. Ten gevolge van een hevigen twist in
den senaat met den consul Marcius Philippus
werd hij ziek, en stierf spoedig aan de gevolgen
daarvan, in 't jaar 91 v. C. (CIC. DE OR. 1, 7,
24. BRUT. 88, 303. QUINCT. 11, 1, 37.). Crassus

was, ook volgens het oordeel van Cicero, een
der uitstekendste redenaars van Rome, zoowel
uitmuntende door kracht als bevalligheid van taal.

Licinia gens.
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Vlijtige studie kwam hem hierbij te stade, en
eene grondige algemeene kennis bewees hem
groote diensten. In het werk van Cicero de oratore
speelt hij de hoofdrol. Van zijne talrijke rede
bewaard gebleven. -- Zijne-voerings
dochter 14) Licinia, vrouw van den jongen
Marius, was, even als hare gelijknamige oudere
zuster, eene welsprekende vrouw (cie. BRUT.
58.). — 15) P. Licin. Crassus Dives, vader
van den drieman, werd in 't jaar 97 consul, bestuurde daarop verscheiden jaren Spanje en bevocht de oproerige volkstammen aldaar (PLUT.
CRASS. 4.), werd in 't jaar 90 in den oorlog tegen
de bondgenooten door Lamponius geslagen en
bragt zich na de vogelvrijverklaring ( 87) van
Marius door eigen hand om 't leven, om niet in
de handen zijner. vijanden te vallen (cic. SCAUR.
2. TUSe. 5, 19, 55. PLUT. CRASS. 4.). — 16) M.
Licin, Crassus Dives, de jongste zoon van
den vorige, geb. omstreeks 114 v. C., ontkwam ter
naauwernood het lot dat zijn vader trof en nam de
wijk naar Spanje (PLUT. CRASS.. 4.). Toen Sulla
tegen Rome optrok sloot Crassus zich bij hem aan
en streed met roem onder hem, vooral in den bloedigen slag onder de muren van Rome 1. Nov. 88
(FLUT. CRASS. 6.). Daarna kreeg hij het opper
oorlog tegen de slaven onder Spar--bevlind
tacus, dien hij geheel en al overwon en doodde
(PLUT. CRASS. 10.). In het jaar 70 werd hij met
Pompejus tot consul voor het volgende jaar benoemd, doch geraakte spoedig met zijn ambtgenoot in onmin, wiens roem hem op den achter
plaatste. Daarentegen zocht hij het volk-grond
door geschenken te winnen, terwijl ook Pompejus
hetzelfde deed. Later verzoenden beiden zich
weer met elkander (PLUT. POMP. 23.). Insgelijks
leefde hij in onmin met Lutatius Catulus, toen
beide in 't jaar 65 censors waren. De latere pogingen van ' Pompejus om tot hooge magt te geraken en het geluk zijner krijgsondernemingen
wekten op nieuw den haat van Crassus tegen hein
op, weshalve hij zich naauwer bij Caesar aansloot
en hem ondersteunde bij zijne candidatuur voor
't consulaat in 59. Caesar slaagde er nu in om
de beide tegenstanders met elkander te verzoenen
en de drie mannen sloten het eerste zoogenaamde
driemanschap. In 't jaar 56 werd Crassus met
Pompejus tot consul verkozen, nadat hernieuwde
twisten tusschen hen door Caesar waren bijgelegd.
Crassus ontving Syrië tot provincie en het voeren
van den oorlog tegen de Parthen, waarin hij grooten `roem hoopte te verwerven, hoewel men te Rome
weinig goeds van dien krijg verwachtte. Op het
laatst van 56 vertrok hij naar Syrië, stak den
Euphraat over, onderwierp Mesopotamië en rukte
daarop tegen Seleucia. In 't jaar 54 hernieuwde
hij den oorlog, trok weder over den Euphraat en
liet zich door de hem van alle kanten omringende
Parthen in de woestijn lokken (PLUT. CRASS. 21.).
Hij tastte hunnen veldheer die tegen hem oprukte
aan, werd echter geslagen en had daarbij het verlies van zijn jongsten zoon te betreuren. Op zijn
terugtogt werd hij bij Carrae aangevallen, geslagen
en toen hij zich met het doel om te onderharldelen te ver van zijne legerplaats verwijderd had,
door de Parthen afgemaakt den 8. Junij 54 (PLUT.
CRASS. 25 - 31. JUSTIN. 42, 4. cAES. B. C. 3. 31.).
Met hem vond het grootste gedeelte des romein schen legers zijnen ondergang. Crassus had den
naam van een hebzuchtig' mensch verkregen.
.

Reeds vroeg, gedurende de proscripties, had hij
den grond gelegd tot zijne ontzettende rijkdommen,
die naderhand tot een spreekwoord werden, en
ter vermeerdering waarvan elk middel hem geoorloofd scheen (PI.UT. CRASS. 2. CIC. OFF. 1, 30.
FIN. 2, 18, 57 ). Zijne hebzucht was zelfs den
Parthen niet onbekend gebleven. Hoewel hij in
verstand en vastheid van karakter verre beneden
zijne mededingers Caesar en Pompejus stond, streef
hij echter naar groote dingen en was ijver--de
zuchtig en gevoelig van aard. — Zijne zonen waren 17) M. Licin. Crassus Dives, die als
quaestor Caesar naar Gallië vergezelde en later
cisalpijnsch Gallië bestuurde (JARS. B. G. 5, 46.
6, 6.). — 18) P. Licin. Crassus Dives, de
jongste broeder van den vorige, legaat van Caesar
in Gallië, waar hij zich een bekwaam veldheer
betoonde (CARS. B. G. 2, 34. 3, 20 en v.). Net
een schaar gallische ruiters nam hij deel aan den
oorlog tegen de Parthen, waarin hij in 't jaar 54
sneuvelde. Hij was steeds zeer bevriend geweest
met Cicero. Het blijkt uit Cicero's getuigenis, die
zijne welsprekendheid, zijne kundigheden en zijne
regtschapenheid roemt (dc. AD FAR. 5, 8. 13, 16.
PLUT. CRASS. 13, 23.), dat hij in alles het tegen
zijns vaders was. — 19) M. L i c i n. C ras--beld
5 us M u c i a n u s, uit de familie der Mucii, door
een zekeren Licinius Crassus tot zoon aangenomen, bestuurde Syrië van de regering van Claudius af tot aan den dood van Galba. Hij deed
zijn uiterste best om Vespasianus op den troon
te verheffen (TAC. IJST. 1, 76, 80. SUET. VESP. 6.).
Deze zond hem naar Italië, dat hij voor den nieuwen keizer won, en waar hij na den dood van
Vitellius te zamen met Domitianus de regering
waanlam tot aan de komst 'van Vespasianus (TAOHIST. 2, 95. 4, 11, 39.). Sedert leefde hij zeer
teruggetrokken, en wijdde zijnen tijd aan de beoefening der geschiedenis en der natuurlijke
historie (TAC. RIST. 1, 10. FLIN. 5, 9, 36. 7,
50.). -- L u c u l l i, van welke familie de volgende
de voornaamste leden zijn: -- 1) C. Licin. L ucullus, volkstribuun in de jaren 197 en 196 v. C.
(LIV. 33, 42.). — 2) L. Licin. Lucullus, consul
in 't jaar 151 (CIC. BRUT. 21, 81.), overwon ver
oproerige volkstammen van Spanje. ---scheidn
3) I,. Licin. L u c all u s streed als propraetor in
't jaar 10-? tegen de slaven op Sicilië, doch na
eerst eenige voordeelen behaald te hebben, leed
hij de nederlaag van hen. Naar Rome teruggekeerd werd hij van bedriegerijen aangeklaagd en
tot verbanning veroordeeld. Zijn oudste zoon is
4) L. Licin. Lucullus, geboren in 107 v. C.,
trad voor het eerst op met eene aanklagt tegen
Servilins den bewerker van zijns vaders verbanning,
hoewel vruchteloos (PLOT. Luc. 1.). In den oor
tegen de bondgenooten zoowel als in dien-log
tegen Mithridates onderscheidde hij zich, en vooral
in den laatsten legde hij den grond tot zijn lateretn roem, daar hij in 't jaar 87 (ongeveer 21 jaren
oud) de eilanden en steden op de kust van KleinAzië, die door dezen koning bezet waren veroverde
en diens vloot overwon. In 't jaar 79 werd hij aedilis
en gaf als zoodanig schitterende spelen, in 77
praetor, in 74 consul. Toen Mithridates den oor
hernieuwd had, werd aan Lucullus het op--log
perbevel tegen hem opgedragen; hij behaald3 bij
Lesbos (7:3) eene overwinning ter zee en bragt in
den loop der volgende jaren Mithridates zulke gevoelige nederlagen toe, dat deze tot Tigranes van
,

Lictor.
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Armenië vlugten moest, die de uitlevering van zijn Cicero als quaestor werkzaam was. Hij schreef
schoonvader Mithridates weigerde (70), verg. cie. romeinsche annalen, die door de ouden niet zeer
OFF. 2, 16. PLUT. LUC. 5, 9, 20. POMP. 20. Met geroemd werden. Na zijne veroordeeling stierf hij
versnelden marsch trok Lucullus nu naar Armenië, een plotselingen dood (PLUT. cIC. 9. CrC. BRUT.
versloeg heide koningen bij Tigranocerta en ver 67.). — Zijn zoon 2) C. Licin. Macer Caivus,
bij Artaxata, doch ten gevolge van de-volgens geboren in 't jaar 82, was een tegenstander van
ontevredenheid zijner troepen, die wegens het bar- Cicero en een vriend van Catullus. Hij muntte
re jaargetijde en de verrnoeijenissen van den krijgs- uit als redenaar en dichter; evenwel bezitten wij,
togt hun ontslag vorderden, moest hij naar Nisibis behalve 2 eprigrammen, slechts eenige fragmenten
terugtrekken en daar overwinteren. (Daarenboven zijner, inzonderheid lyrische, gedichten (SUET. CAES.
gelukte het aan Mithridates, een romeinsche leger 73. CIC. BRUT. 82. AD FAM. 15, 21.). Hij stierf
bij Zela te verslaan. Een armenisch le--afdeling in 't jaar 48 v. C. -- M u ren a e, plebejisch geger kwam heen daarop te hulp, en Lucullus was slacht uit Lanuviurn: 1) P. Licin. M u r e n a, was
tot werkeloosheid genoodzaakt, daar eenige legioe- in 't jaar 103 praetor, kreeg zijn bijnaam van de
nen volstrekt de dienst weigerden, terwijl zij hem door hem aangelegde vischvijvers. — Zijn oudste
verweten, dat hij slechts zichtelven verrijkte en zoon 2) P. Licin. M u r e n a, groot kenner der
hen met leege handen liet aftrekken. In 't jaar romeinsche oudheden, sneuvelde in den strijd tegen
67 werd hem Pompejus tot opvolger gegeven, die de aanhangers van Marius (cie. BRUT. 67, 90.). —
zelfs Lucullus zegepraal trachtte te verhinderen, 3) L. Licin. íál u r e n a, broeder van den vorige,
die eerst in 63 plaats had. Daarover wreekte Lu
vocht onder Sulla in 't jaar 86 in Griekenland
zich later door als hoofd van den adel zich-culs dapper tegen Archelaus, veldheer van Mithridates,
tegen hew te verzetten. Krankzinnig geworden en werd in 84 stadhouder in Azië, waar hij den
stierf hij in 't jaar 56, nadat hij zich reeds lang; oorlog tegen Mithridates hernieuwde, doch door
aan het openbare leven had onttrokken. Luctillus, hem overwonnen werd. Zijn zoon 4) L. Licin.
had een zacht en edel karakter, wat hij vooral in M u ren a, vocht eerst onder zijnen vader, later
Azië toonde, waar hij de rampen en lasten des onder Luctlllus tegen Mithridates (cie. MUR. 9.
oorlogs voor de bewoners, zoo veel in here was, en 16.), werd in 't jaar 65 praetor en bestuurde
zocht te verligten Bij het leger, dat hem trotsch- Gallië met veel regtvaardigheid. In 't jaar 62
heid verweet, was hij niet bemind; tegen vijanden werd hij tot consul benoemd, doch werd van kuien tegenstanders betoonde hij zich zachtaardig en perij aangeklaagd (PLUT. CAT. MIN. 21. cie. MUR.
verzoenlijk. hij was zeer rijk, zoodat zijn rijk- 35.), zonder dat men in staat was voldoende gedom, even als die van Crassus, ten spreekwoord tuigen tegen hein in te brengen. Cicero, die eene
werd. Te Rome leefde hij in weelde en pracht uitmuntende redevoering hield, Crassus en Horten als een vorst en versierde de stad met schitterende sius waren zijne verdedigers (PLUT. cic. 35. cie.
paleizen, waarin hij zich en zijnen vrienden het MUR. 37, 39.) en bewerkten zijne vrijspraak. Hij
verblijf zocht te veraangenamen door het aanleg werkte mede tot de veroordeeling der zaamgezwoboek- en andere kunstverzamelingen (verg.-genva renen van Catilina. — Zijn broeder 5) C. Licin.
over zijn karakter Cie. ACAD. 2, 1. PLUT. LUC. 1, M u r e n a had in 't jaar 64 het bevel in Gallië
19.; over zijne schatten PLUT. LUC. 38. POMP. 48.). en liet de gezanten van Catilina gevangen nemen
Hij was een voorstander en beschermer van ge- (SAL. CAT. 42.). — 6) A. Terentius Varro
leerden en kunstenaars, b. v. den dichter Archias M u r e n a aangenomen zoon van Terentius Varro,
(crc. ARCH. 9.). en was zelf een kenner der griek- een vriend van Cato, sloeg de Salassiërs in 't jaar
sche letterkunde. Verg. PLUT. LUC. 1. De ker- 25 en werd in 't jaar 22, van deelneming aan
senboom werd door hem uit Azië naar Italië eene zamenzwering aangeklaagd en op bevel van
overgebragt. — Zijn zoon 5) Licin. Luc., op- Augustus ter dood gebragt. Zijn zwager was de
gevoed onder de voogdij van Cato, zijnen oom, beroemde Maecenas, verg. cie. AD FAM. 13, 22.
daar zijn vader zich had laten scheiden van Ser - HOR. OD. 2, 2. 5.). -- Nervae: 1) C. Licin.
vilia, de moeder van den jongen Lucullus, was in N e r v a, praetor in 't jaar 167 (LIV. 45, 16.). -den burgeroorlog een aanhanger van Brutus en Cas Zijn broeder was 2) A. Licin. N e w a, volkstri sneuvelde bij Philippi. -- 6) M. Licin.-siuen buun 179, bestuurde als praetor in 165 Spanje (LIV.
Lucullus, broeder van den beroemden Lucullus 45, 44.). — 3) P. Licin. N e r v a, gaf, toen hij in
(NO 4), uithoofde zijner adoptie door M. Teren - 103 Sicilië bestuurde, aanleiding tot den tweeden
tins Varro, M. Terentius Licinianus Varro gehee- opstand der slaven. --- S a c e r d o t e s: 1) C. Liciten, behaalde in 83 v. C. eene overwinning op de ni us Saeerdos werd in 't jaar 142 door den
aanhangers van Marius (PLUT. SULL. 2 7.), werd jongen Scipio als censor van meineed beschuldigd,
consul in 73, bestuurde Macedonië en overwon de doch daar er geene aanklagt werd ingesteld, werd
noordelijke volken tot aan den Donau. Hij nam de zaak niet verder onderzocht (cie. CLUENT.
ijverig deel aan de openbare aangelegendheden, 48.). -- 2) C. Licin. Sacerdos, Verres voor
insgelijks aan de processen tegen den tribuun Corbestuur van Sicilië, verwierf zich-ganeriht
nelius en tegen Aurelius Cotta, gelijk hij ook daar door regtvaardigheid en eerlijkheid een goeCicero in diens verbanning van groote dienst was den naam (cie. VERR. 1, 10. 2, 33. 3, 50.). Oor
(Cie. PRO DOM. 52. Pis. 31.). Hij was niet zulk
plukte hij onder Metellus op Creta-logsauwern
een uitstekend man als zijn broeder, leefde echter (ci c. PL ANC. 11.). -- L i c i n i u s, C. V a l e r i u s,
eenvoudiger en ingetogener en stierf kort na hem z. Constantinus, 2. kol.
(PLUT. LUC. 43.). — Een andere tak van de Licinii
Lictor, naam van de dienaren der hooge overzijn de M a c r i: 1) L. Licin. Macer, wekte als heidspersonen, die hun de roeden- en bijlbundels
tribuun (73) den afkeer des volks op tegen de vooruitdroegen. Het waren meest vrijgelatenen en
verkorting door Sulla aan de magt van het tribu- zij vormden gesloten gezelschappen, die in decuriae
naat toegebragt en werd later wegens knevelarij, verdeeld waren, namelijk 3 decuriae van lictoren
door hem als praetor gepleegd, veroordeeld, waarbij (ieder van 24 man) voor de hoogere overheden.
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Licymnius--Limaea,

I decuria der lictores curiati, die bij de openbare te vinden. -- Onder Augustus werd de omvang
offers dienst deden en de 30 curien in de latere van het door Liguriërs bewoonde en naar hen
schijncomitia vertegenwoordigden, later nog eene genoemde land Liguria (i Attu r xl) zoo bedecuria lictorum der Magistri vicorum (sedert paald,dat in het W. tegen Gallië de rivier Varus
Augustus). Over hunnen oorsprong en het getal en de Zeealpen de grenzen uitmaakten, ten Z. 0.
dat eiken magistraat toekwam, z. fa s c e s. De tegen het eigenlijke Italië de rivier Macra, men N.
Hamen Dialis en de vestaalsche maagden hadden de Padus, ten Z. de ligustische golf. Het land
ieder ook een lictor, misschien uit de decuria der bevatte alzoo het tegenw. graafschap Nizza, Gelictores curiati. Zij vergezelden den magistraat nua, het zuidelijke Piemont en het westelijke gezoo dikwijls hij uitging, maakten plaats voor hem deelte van Parma en Piacenza. Door de berg(summovere pleber), zorgden dat hem de noodige achtige natuur van het land, dat ook vele moeeerbied bewezen werd, omringden het tribunaal, rassen bevatte, werden de inwoners vooral tot de
hielden bij zijn huis de wacht, voltrokken de straf veeteelt geroepen, de bijna geheel van havens
aan de veroordeelde burgers enz. Die het digtst bij ontbloote kust (slechts de haven van Genua is
den overheidspersoon ging heette lictor primus en belangrijk) bood weinig gelegenheid aan tot het
drijven van handel in de voortbrengselen des lands
proximus hij, wien deze het meest vertrouwde.
(vee, paarden, muilezels, honig, timmerhout enz.).
Lieymnius, z. Hercules, a.).
Lide , A18i, berg in Carië digt bij de stad Pe- De natuurlijke gesteldheid des lands maakte het
ook voor de Romeinen hoogst moeilijk om de tal
dasus.
stammen van dit krijgshaftig en daarbij-rijke
Ligarii, oorspronklijk een sabijnsch geslacht,
waarvan er in de burgeroorlogen tusschen Caesar ruwe volk tot onderwerping te brengen : sedert
en Pompejus verscheiden voorkomen: 1) Q. Li- 238 v. C. duren deze oorlogen voort (LIV. 20, 7,
ga ri u s, diende het eerst onder Pompejus als le- 17, 18. 34, 55. 35, 3, 11 en v. 37, 2, 57. enz.)
gaat in Africa, streed vervolgens (49) tegen den tot in den tijd der keizers (TAC . RIST. 2, 12 . 3,
door Caesar daarheen gezonden veldheer Curio, 4.); want eerst in 14 v. C. worden de Ligures
in 't jaar 45 tegen Caesar zelven, werd door de- comati of capillati bedwongen. Onder de stamzen gevangen genomen en verbannen (AUCT. B. men zijn noemenswaardig de V e d i a n t i i bij MoAPR . 89.), doch op voorspraak zijner vrienden, in- naco, I n te m cl i i bij Vintimiglia, I n g au n i bij
zonderheid van Cicero, die Ligarius tegen eene Albenga, G en h a t e s bij Genua, T a u r i n i bij Tuaanklagt van zijn vijand Aelius Tubero verdedig - rin en de S t a t i e l l i. De Lig. bewoonden mees
slechts kleine vlekken en kasteeles (LIV. 35,-tal
de, ontving hij genade, daar Caesar er belang
bij had om den krachtigen en invloedrijken re- 11, 21 en v.), de volgende plaatsen waren meest
denaar voor zich te winnen (cia. AD FAM . 6, 13. coloniën van Massilia. Langs de kust van het
LIG. 4, 5. FLUT. BRUT. 11. cie. 39.) . Later schijnt W. af: N i c a e a (t. Nizza), Herculis Monoeci porLigarius evenwel aan de zanienzwering van Bru- tus (t. Monaco), A 1 b i u m Intemelium (t. Vintitus en Cassius deel genomen te hebben. -- Een maglia), Albium Ingaunum, Savo of Vada
broeder van hem was zeker 2) P. L i g a r i u s, die Sabatia (t. Savona), Genua, Segesta Tiguinsgelijks Caesar in handen viel en op diens bevel l i o r u m (t. Sestri), P o r t u s V e n e r i s (t. Porto
werd ter dood gebragt, omdat hij ondanks eene Venere). In het binnenland : P o 11 e n t i a (t.
vroegere kwijtschelding van straf weder de wapens Polenza), Alba P o m p e j a (t. Alba), A s ta (t.
Asti), D e r t o n a (t. Fortona), I r i a (t. Voghera).
teen Caesar had opgevat.
p, Mrpo;, t. Loire, aanzienlijke Eindelijk bezaten de Lig. op de kust nog eenige
Luger, A( pp,
stroom van Gallië die op de Cevennen ontspringt, eilandjes, waarschijnlijk de hierische eilanden en
in een boog door Gallië stroomt en op de west- alzoo dezelfden als de Stoichades van Strabo en
kust tusschen de Pietonen en Namneten in zee de eilanden der Massiliërs bij Tacitus (RIST . 3,
43.).
valt. Hij was 2000 stadiën ver bevaarbaar.
Lilaea, A(Xaaa, eene reeds door Homerug
Ligli of Lugii (ook Lugiones en Lygii), een
uitgebreid Suevenvolk, in verscheiden stammen (IL. 2, 525.) genoemde stad in Phocis, aan de
verdeeld in de vlakten tusschen de boven Weichsel bronnen van den Cephissus, in een verholen hoek,
en Oder. Zij behoorden tot het groote volken - weshalve zij in de perzische oorlogen verschoond
verbond van Marbod, verontrustten omstreeks 84 bleef; zij werd echter in den heiligen oorlog vern. C., onder de regering van Domitianus, de Qua- woest, doch spoedig weer hersteld.
Lilybaeurn, AtbPatov, westelijk voorgebergte
den, doch verdwijnen daarop uit de geschiedenis.
Tacitus noemt de Ariërs, Helveconen, Manimers, Sjan Sicilië, 100 stadiën van het naaste punt der
Elysiërs en aharvalers als deden van hen; ook africaansche kust (kaap Bon) verwijderd. Omtrent
de B u r i ë r s waren een voorname stam (TAC. liet jaar 350 v. C. legden de Carthagers hier eene
gelijknamige sterke stad aan, die een der beGERM. 43. ANN . 12, 29, 30.).
Ligalfa, een tongvormig gereedschap, lepel, langrijkste punten van het eiland werd en eene
bezetting kreeg van 20000 man (POL . 1, 42, 4h.).
met ovaal uiteinde, z. cochlear.
Liguria, Ligures. I)e Liguriërs (A(yusS, De stad, die door een gracht van 60 voet breedte
later ook Acyu rtvoi) waren een oude, zeer uitge- en 40 v. diepte en een sterken muur beschermd
breide volkstam langs de zuidkust van Gallië en het werd, kon in 250 V. C. door de Domeinen niet
naburige Italië, tusschen de Zeealpen, Apennynen, genomen worden (POL . 1, 42, 47.), eerst bij den
van Massilia tot - aan Pisa; zij zijn waarschijnlijk vrede kwam zij in hunne magt. Onder de rom.
een oud -italische volkstam. Als een groot en heerschappij bleef Lil. eveneens eene belangrijke
inagtig volk wekten zij de opmerkzaamheid der plaats. Het tegenw. Marsala ligt in het zuidelijk
Grieken, zoodat Eratosthenes het geheele weste- gedeelte der oude stad.
Limaea, Atµada, t. Lima, rivier op de westlijke schiereiland van Europa het ligustische noem
ook in Germanië (TAC . GERM . 43 .), ja-de,nm kust van Spanje, tusschen den Durius en Minius;
zelfs in Azië (HDT . 7. 72.) sporen er van meende ook werd zij rivier der vergetelheid, ó z^- Ar^-^^Q,

Limen—Literarum obliaátio.
genoemd, dewijl de Turdulers en Celten hier hun
gemeenschaplijken aanvoerder verloren, in twist
geraakten en hunne onderneming vergaten (Strabo). T)aarom wilden ook de soldaten van 1). Ju nius Brutus Callaïcus in 't jaar 136 v. C. er niet
overtrekken.
Limen, de bovenste en onderste dwarsbalken der
deurposten (superum en inferum), van steen of hout.
Limes, de doorgang tusschen de romeinsche
akkers; de akkers werden namelijk door grachten
of wegen van het N. naar het Z. en van het 0.
naar het W. gescheiden, de eersten heetten ea^•dines, de laatsten decumani finites; buitendien waren er nog kleinere, die in de eerste rigting prori,
in de andere transverse genoemd werden. In den
tijd der keizers werden de grenzen van het rijk een
limes of limes i7nperii Romani, en de soldaten-voudig
die daar ter bewaking gelegerd waren nnilites
iimitanei genoemd. Op die grenzen vindt men
talrijke herinneringen aan den oud -romeinschen
tijd, waaromtrent men juist in de laatste jaren
ijverige nasporingen heeft ingesteld.
Limuae, At'tivm, grensstad van Messeïnië
tegen Laconië op den linker oever van den

Pamisus (t. Pirnatsa). Eene door messenische
jongelingen aan spartaansche meisjes bij den tem
aldaar gepleegde onteering was-pelvanArtmis
de vermeende aanleiding tot de messenisehe oor
naam droeg ook eene stad-logen.Dzfd
in de nabijheid van Sestus aan den Hellespont,
alsmede eene buurt van Sparta en van Athene.
Limnaen., Atp.vadu, welvarend vlek in het N.
van Acarnanië, niet ver van de ambracische golf,
waaraan liet eene haven had (Time. 2, 80.).
Limónum, hoofdstad der Pictonen in Aqui-

ttanië. t. Poitiers.
Liinyrus, A(µvpo5, rivier op de zuidkust van
Lycië, van de stad L i m y r a af bevaarbaar ontlast zij zich ten westen van het promontorium Sacrum in zee.
Lindus, z. Rh o du s.
Liingones, AEyyove;, aanzienlijke gallische
volkstam aan den voet van den Vosegus, bij de
bronnen der Matrona en Mosa (CAES. B. G. 4,
10.), tusschen de Treviren en Sequanen (cAES. B.
G. 6, 44. 1, 40. TAO

.

RIST .

4, 64, 67.), met de

hoofdstad Andomatunum, t. Langres. Zij behoor
troepen leverden voor-dentovlksamie
Cle invallen in Italië (LIV. 5, 35.). Van keizer
Otho ontving het geheele volk het burgerregt (TAO.
151ST. 1, 78.).

Linternum, z. L i t e r n u m.
Linus, Aívoc, een schoon vroeg gestorven
jongeling, een dergelijke personificatie als de boeotische Narcissus, de lacedaemonische Hyacinthus,
Hylas in Bithynië, even als dezen een zinnebeeld
van de in haren bloei een prooi van den dood
geworden natuur. Waarschijnlijk beteekende de
naam, even als Narcissus en Hyacinthus, een bloem,
Bene soort van narcis. Men vierde met klaagliederen den vroegen dood van den schonnen herdersknaap. Reeds Homerus (IL. 18, 570) noemt
het linuslied, Xivo;, waarvan de meermalen bij de
;

tragici (soPH. At. 627. EUR. PHOEN . 1535.) voorkomende uitroep van smart aïXcvov een weergalm
is. Vooral in Argos is de overoude feestviering
van Linus in stand gebleven. Hier werd hij gehouden voor een zoon van Apollo en de koningsdochter Psamathe. Hij was door zijne moeder
te vondeling gelegd, door een herder opgevoed en
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door honden verscheurd geworden. Psamathe die
haren misstap aan haren vader bekend had, werd
door hem ter dood veroordeeld, en toen nu de
vertoornde Apollo tot straf Poene zond, om aan
de moeders hare kinderen te ontrooven, ontvingen
de Argivers van het orakel ten antwoord, dat zoo
zij van die plaag wilden bevrijd worden, zij Psainathe en Linus moesten verzoenen. Daarom vierd en zij jaarlijks ten tijde der hondsdagen in de
zoogenaamde lammerenmaand (ciwsio;) het lammerenfeest ( ncw rji;) of de hondenslagting (tuvoco6vrts), door lammeren te offeren en honden dood
te slaan; de vrouwen en meisjes daarentegen hiel
een plegtigen optogt en beweenden Linus.-den
Het hieraan ten grondslag liggende denkbeeld was
het lijden der kinder- en plantenwereld gedurende
de brandende hitte der hondsdagen veroorzaakt
door den houdster Sirius. Te Thebe en hare omstreken vinden wij Linus in volwassen gedaante,
als een zanger van den ouden tijd, die met de
dienst der muzen in verbinding staat. Op denberg der muzen, den Helicon, had Linus, zoon van
Amphisnarus (of Apollo) en de muze Urania, een
grot met zijn beeld, waar hem jaarlijks voor het
offer aan de muzen een lijfoffer gebragt werd.
Hij zou zich met Apollo in een wedstrijd gewaagd
hebben en daarom door dezen gedood zijn. Van
een bekwaam zanger werd hij allengs een wijze
en geleerde. Hij zou Hercules in het citherspel
onderwezen hebben; doch toen hij den onleerzamen
leerling eens bestrafte, werd hij door hem met de
either gedood. In het alexandrijnsche tijdvak
maakte men hem ook tot een onzekeren schrijver, even als Orpheus, Musaeus en anderen, met
welke hij in betrekking van bloedverwantschap
gebragt werd. Het graf van Linus was te Thebe,
Argos en in Chaleis op Euboea,.
Liptara, Aurapoc, liet grootste der aeolische
eilanden op de noordkust van Sicilië, van vulcanischen oorsprong en dikwijls door uitbarstingen
bezocht. Ausoniërs hadden er Bene stad Lipara
gesticht, die later door volkplanters van Cnidus
werd ingenomen, totdat in 't jaar 351 v. C. de
Romeinen zich van het eiland meester maakten.
Liquentia, rivier in het land der Veneti in
Boven - Italië, ontlastte zich in de golf van Tergeste
(Triëst), waar zij een haven vormt; t. Livenza.
Liris, Azipts, een aanzienlijke rivier van Midden- Italië, ontspringt op de Apennijnen in de
nabijheid van het meer Fucinus, stroomt vervolgens, met het water van vele rivieren (vooral
van den Trerus) verrijkt, door zuidelijk Latium
en valt in rustigen loop (taciturnus amnis, HOR.
OD. 1, 31, 7.) bij Minturnae in de tuscische zee.
Lissus, Aizaa., 1) rivier in Thracië, ontlast
zich een weinig ten W. van Stryme (HDT. 7, 108,
109.) — 2) Bijrivier van den Terias bij Leontini
op Sicilië. — 3) Stad in het Z. van Dalmatië
niet ver van den mond der rivier L)rilon met een
bijna ontoeganklijke acropolis. Zij was in 385 v.
C. door I)ionysius, tyran van Syracuse, gesticht;
t. Alessio (CAES. B. C. 3, 26. Liv. 43, 20. 44, 30.).

A Ted, z. Ate.
Lit selva, groot wond op de Apennijnen in cisalpijnsch Gallië ten Z. 0. van Mutina,
t. Silva di Luge. Hier werd in 't jaar 216 v. C.
de consul L. Posturnius door de Galliërs geslagen.
Literae, z. epistola.
Literrum obligatio, een nieuwe uit
voor schriftlijk contract, bestaande in het--druking
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Liternurn--Livia gels.

geen in het huisjournaal geboekt was (tabulae of
codex accepti en expensi.). Er werden namelijk posten
als schuld geboekt, alsof het leeningen waren,
hoewel de schuld een geheel anderen oorsprong
had, of men droeg posten, die men van iemand
te vorderen had, op een derde over (delegatio,
legare). Beide noemde men nomina facere of
transscribere, en dit is de oude technische uit
voor de literarum obligationes. Het huis--druking
journaal was gelijk aan dat der argentarii (z. a.),
slechts wat eenvoudiger. Het had twee kolommen, expensum en acceptum, uitgaaf en ontvang,
vandaar expensilatio en acceptilatio, het boeken in
de eerste of tweede kolom.
Literneut, A(trspvov, of Linternum, stad in
Campanië aan den mond van de rivier Clanis, die
daar den naam Linternus kreeg (z. C a m p a n i a);
sedert 196 romeinsche colonie en de laatste woon
uit Rome verbannen oudsten Scipio-platsvnde
Africanus, wiens graf zich hier bevond (LIV. 34,
45 en v. 38, 52 en v.). Teg. het dorp Patria.
Lititz aestImatio , 1) in de romeinsche
burgerlijke regtsvordering de door den regter in
te stellen schatting van het onderwerp des gedings, zoo de geldsom niet bepaald was opgegeven in de formulen. -- 2) Bij criminele gedingen
werd in geval de beschuldigde ook tot het betalen
eener geldsom veroordeeld was, b. v. bij vonnissen.
over knevelarij en bedrieglijke administratie, door
dezelfde regters de verschuldigde som vastgesteld,
lis aestintabatur.
Litis Contestatie is eene plegtige verrigting, waarmede de handelingen in jure gesloten
werden, bestaande in eene plegtige oproeping der
getuigen door beide partijen (cie. Rose. coM. 11.
AD ATT . 16, 15.). Later bleef de naam in stand,
hoewel de plegtige vorm er van lang had opgehouden.
Litis dentuntiatio, de door keizer M. Aurelius, in plaats van de in jus vocatio ingevoerde
wijze om het proces aan te vangen, hetwelk geschiedde door het indienen eener schriftlijke klagt.
Lituus, volgens K. 0. Muller waarschijnlijk
van etruscischen stam ,, gekromd," welligt ver
niet ktd^nv, buigen, heette 1) de kromme-want
staf der augurs, waarmede zij den gewijden kring
of het heilige perk voor hunne waarnemingen
(templum) der vogels afbakenden; 2) een blaas
gebruik bij de ruiterij, dat door-instrume,
zijn gebogen vorm en door zijn krachtiger, schel ier toon van de 'tuba des voetvolks verschilde.
Livia gene. Tot dit oud plebejisch geslacht
behoorden : 1) M. L i v ia s D e n t e r, consul in 302
V. C., in 300 na de lex Ogulnia, de eerste plebejische pontifex. — 2) C. Livius Drusus, die, uit
redenaarsgaven, op zijn ouden dag-muntedor
blind geworden, regtsgeleerde adviezen plagt te
geven (cro . BRUT . 28, 109. TUSC. 5, 38, 112.). —
3) M. Livius Drusus, ambtgenoot van C.
Gracchus in zijn tweede tribunaat, werd door de
optimaten voor hunne partij gewonnen om de
regten van den senaat tegen de aanvallen van
Gracchus te verdedigen. Toen deze reeds door
de rogatio de sufragiis socioruin het ongenoegen
des volks opgewekt had, zocht Drusus het voorstel van Gracchus om coloniën naar Capua
en Tarente te voeren. door een nog milder en
meer omvattend voorstel te overvleugelen en stelde
alzoo voor om 12 coloniën te stichten, ieder van
3000 akkerdeelen. Terwijl kort daarna Gracchus
gedurende 21 maand van Rome verwijderd was,

om als triumvir in Carthago eene colonie te gaan
stichten, de eenige van de 12 die door de lex
Rubria tot stand kwam, slaagde men er in om
zijne partij zoo zeer te verzwakken, dat hij niet
voor de derde maal tot volkstribuun verkozen
werd. Drusus echter werd als patronus senatus
gevierd, werd in 112 v. C. consul, verkreeg Macedonië als provincie en overwon de Scordiscen
(PLUT. C. GRACCI. 7 en v.). -- 4) M. Livius

D r u s u s, zoon van den vorige, een man van onbesproken zeden en eene schitterende welsprekendheid, doch daarbij meer bestuurd door eene
levendige verbeelding en een ijdel zelfvertrouwen,
dan door koel overleg en wijze beradenheid (VELLEJ.
2, 14.). Vriend des adels en ijverig om de gezonken magt van den senaat te verheffen, doch
tevens begeerig naar volksgunst (cie. DE OR. 1,
7.), wilde hij de destijds heerschende gebreken in
den inwendigen toestand van den staat, namelijk
de verarming der volksmenigte; omkoopbaarheid
der regtbanken en tegenstelling tusschen burgers
en niet burgers, opheffen; doch rekende daarbij te
zeer op de eerlijkheid van beginselen bij de verschillende partijen. Als volkstribuun vernieuwde hij
in 91 v. C. verscheiden wetten der Gracchen over
akkerverdeeling, korenuitdeelingen enz., stelde voor
dat aan de ridders, wier partijdigheid vooral in
het regtsgeding van Rutilius gebleken was, de
regtsmagt weer ontnomen en aan den senaat, met
300 ridders vermeerderd, teruggegeven zou worden (lex judiciaria), en eindelijk dat aan de bondgenooten het romeinsche burgerregt zou worden
geschonken (lex de civitate sociis danda). Had
reeds de tweede wet ontevredenheid verwekt,
de derde gaf aan alle partijen aanstoot. Nog
voordat zij aangenomen werd, terwijl reeds een
opstand daartegen onder de italische volken
smeulde, werd Drusus op aanhitsing der optimaten
door een dweepzieken oud-Romein Q. Varius in
zijn eigen huis vermoord. Terstond werden zijne
wetten afgeschaft, doch weldra brak de oorlog der
bondgenooten uit. --- 5) De zuster van den laat
vrouw van M. Porcius Cato en moe--ste,Liva
der . van Cato van Utica (PLUT. CAT. MIN . 1 en v.).
Later huwde zij na den dood van haren man
met Servilius Caepio. Hare dochter bij dezen,
Servilia, is de moeder van M. Brutus. -- 6) M.
L i v. M a c a t u s, verdedigde de stad Tarente en
na de overgaaf hiervan den burg tegen Hannibal
in de jaren 214 -212 (Ltv. 24, 20. 26, 37.), ver -

sloeg vervolgens de Tarentijnen die hem hierin
aanvielen en hield den burg zoolang, totdat Q.
Fabius Maximus de stad weder veroverde, 209 (LIV.
27, 15.). — 7) M. Livius Salinator, bedwong
als consul in 't jaar 219 de Illyriërs te zamen
met zijn ambtgenoot Aemilius; beiden werden na
hunne terugkomst wegens het ontvreemden van
staatsgelden, naar het schijnt, veroordeeld (LIV.
29, 37 .). In 't jaar 207 werd hij, na langen tijd
uit verdriet over zijne veroordeeling zeer teruggetrokken geleefd te hebben, tot consul verkozen
met C. Claudius Nero. Nadat de senaat tusschen
deze beide mannen, die lang met elkander in
onmin geleefd hadden, Bene verzoening had tot
stand gebragt, besloten zij, dat Nero tegen Hannibal, Livius tegen HasdrubaI die uit Gallië in aan
zou oprukken. Doch toen de laatste-togwas
in Boven-Italië verscheen, trokken beide consuls
op aandrang van Claudius Nero, vereenigd hem te
gemoet en versloegen hem in den bloedigen slag bij

Livius
het riviertje Metaurus in Umbrië (Liv. 27, 48.).
Beide overwinnaars hielden een schitterende zege
jaar 205 vocht hij tegen Mago in Li--pral.In't
gurië, werd in 204 censor en verkreeg als zoodanig door zijne zoutbelasting den spotnaam Salinator.
Daar Claudius zijn ambtgenoot in de censuur was,
en beiden bij die gelegenheid ergerlijke bewijzen
hunner oude veete gaven, wilde een tribuun die zich
daardoor beleedigd gevoelde, hen daarover ter ver
roepen, wat echter door den senaat-antwordig
verhinderd werd (rv. 29, 37.). — 8) C. Livius
Salinator, in 't jaar 203 aedilis curulis in 't vol
jaar praetor, misschien dezelfde die in 211-gend
tot pontifex was gekozen, en een jongere broeder
van den vorige. — 9) C. Livius Salinator, bevelhebber der vloot tegen Antiochus in 191, consul
in 188 v. C., stierf waarschijnlijk in 170 als pontifex,
dezelfde van wien Cicero (DE SEN. 3, 7.) gewaagt. —
10) L i v. D r u s u s, in 't jaar 59, van knevelarij aan
(dc. AD ATT. 2, 7, 3. 4, 15, 9.) doch vrij--geklad
gesproken ; lid van den senaat sneuvelde hij als aan
-hangervButsCindelagbjPhlippi. — Zijne dochter was 11) Livia D r u s i l l a,
geboren den 28. Sept. 55 v. C., vrouw van Tib.
Claudius Nero. In 't jaar 38 stond haar man haar
aan Octavianus af. Bij haar eersten man had zij
2 zonen, Tiberius, den lateren keizer, en Drusus
die kort na haar tweede huwelijk geboren werd.
Niet alleen door hare bekoorlijkheden, maar ook
door aan zijne zwakheden toe te geven, door
trouw en sluwheid maakte zij zich spoedig bij
Octavianus onmisbaar. Des te gemaklijker kon
zij hare plannen doorzetten om aan haren zoon
de troonsopvolging te verzekeren, ten koste van
de kleinzonen van Augustus uit zijne dochter
Julia. Na den dood van Maecenas en Agrippa
en de verbanning van Julia, eene dochter des
keizers, nam Augustus, wiens genoemde kleinzonen
L. en C. Caesar, zeker door de listen en streken
van Livia uit den weg geruimd waren, na lang
weerstreven Tiberius tot zoon aan en benoemde
hem tot zijnen opvolger (TAC. ANN. 1. 3.). Na
den dood haars gemaals werd Livia opperpriesteres van zijn heiligdom, 14 n. C. Alles bewees
aan de moeder van den nieuwen heerscher zijne
hulde (TAC. ANN. 3, 64.), doch deze was geenszins
voornemens onder hare voogdij te staan (SUET.
TIB. 50.) en vermeed haar (TAC. ANN. 4, 57.) totdat zij gelukkig in 22 n. C. kwam te sterven
(TAc. ANN. 5, 1.). -- 12) Livia, ook Livilla geheeten, dochter van Drusus en zuster van Germanicus, huwde later met Drusus, den zoon van
Tiberius, ten wiens opzigte zij echter de huwelijks
schond. Met hare hulp wist Sejanus Dru--trouw
sus uit den weg te ruimen (TAC. ANN. 2, 3. 4, 3.
6, 2.). Kort daarna stierf zij.
Livias, 1) Andronicus, de oudste romein sche dichter, geboren te Tarente. Bij de verovering zijner geboorteplaats in 272 v. C. werd hij
waarschijnlijk nog zeer jong, door de Romeinen
gevangen genomen, naar Rome gevoerd en werd
slaaf van Livius Salinator, van wien hij later als vrij
naam aannam. In 't jaar 240 voerde-gelatnd
hij te Rome het eerste, naar het grieksch gevolgde treurspel op en gaf daardoor de eerste
aanleiding tot de beoefening der dramatische
letterkunde, die zich sedert snel ontwikkelde. Hij
zelf schreef een aantal treur- en blijspelen, ver
ook eene vertaling der Odyssea in-vardige
saturnische voetmaat, waarvan, even als van zijn
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tooneelwerk, slechts weinige fragmenten overig
zijn. Zijne Odyssea, die om haren inhoud veel
opgang schijnt gemaakt te hebben, werd nog lang
in de scholen gelezen (HOR. EP. 2, 1, 69.). -- 2)
T. L i v i u s, de voornaamste romeinsche historicus,
geboren te Patavium (Padua), welks inwoners het
romeinsche burgerregt hadden, waarschijnlijk uit
een aanzienlijke familie. Hij legde zich met ijver
toe op wijsbegeerte en rhetorica, doch tevens beoefende hij de geschiedenis, deels zijner vaderstad
(LIV. 10, 2.) deels van het geheele gebied des
romeinschen rijks, waarop hij zich gedurende zijn
langdurig verblijf te Rome onvermoeid toelegde
en met schrijven daarvan een begin maakte, misschien wel reeds na het jaar 27 v. C. (LIV. 1,
19., toen hij zelf zag dat Janus voor de tweede
maal gesloten werd), daar hij Octavianus niet
anders dan Augustus noemt, zoo als deze sedert
27 n. C. heette. Ondanks zijne republikeinsche
of zoo als Tacitus (ANN. 5, 34.) zegt, pompejaansche rigting, weshalve Augustus hem een
Pompejaan noemde, en niettegenstaande hij zijne
zelfstandigheid met vastheid handhaafde, stond
hij toch in zeer vriendschaplijke betrekking tot
Augustus. Poor zijne tijdgenooten hoog geeerd, stierf hij in 't jaar 16 n. C , in hetzelfde jaar
als Ovidius, en is derhalve, zoo 't waar is dat hij
76 jaren oud was, in 60 v. C. geboren. Zijn
groot geschiedwerk, door den ouden Plinius Ilistorim', door hem zelven soms annales geheeten, gewoonlijk echter getiteld : rerun Roonanarur ab urbe
condita libri, bestond . uit 142 boeken (volgens
142 epitomen of inhoudsopgaven, waarvan het 2. 136.
en 137. ontbreken), waarvan wij nog slechts 35 boeken
bezitten, namelijk boeken, -- 10, en 21-4 5, hoewel in
de middeleeuwen het geheele werk nog aanwezig was.
Reeds zeer vroeg verdeelde men het werk in boeken, de verdeeling in decaden is van lateren tijd.
De 5 boeken der 5. decade bestaan slechts in één
handschrift. Onlangs heeft men, vooral van het
91. boek, fragmenten gevonden. Van zijne wijs
schriften is niets bewaard gebleven. —-geri
Livius stelde zich in dit groote geschiedwerk ten
doel, niet alleen op pragmatische wijze de* feiten
mede te deden, maar ook het leerzame daarvan
te doen uitkomen (LIV. 1. PRAEF.). Daarom koos
hij de zoo rijke geschiedenis des romeinschen
volks, die hij dikwijls met dichterlijker gloed behandelt, waartoe de sagen zijns volks en het zedelijke der afzonderlijke daden heal meermalen opwekt, terwijl hij de uitstekende persoonlijkheden
en karakters (b. v. Hannibal) met geestdrift opvat
en schildert. — Dit erkenden de ouden zelve ook
reeds (QUINCT. F0, i .), gelijk zij in zijne eigene godsdienstige wijze van beschouwing, een bewijs zagen
van zijn vroom, aan het geloof der vaderen innig
gehecht gemoed (43, 13.), waaraan evenwel de
mannen der middeleeuwen zich dikwijls ergerden,
voor zoo ver hij zijne vroomheid openbaarde in
de naauwgezette en gemoedelijke mededeeling van
wonderen en wonderteekenen. Hij versmaadt geene
middelen om zijne voorstelling op te sieren, en
om haar leven bij te zetten lascht hij er treffende
schilderingen in, of legt den handelenden personen redevoeringen in den mond, die met hun karakter in 't algemeen overeenstemmen (Scipio en
Hannibal), of hij levert in korte, fiksche trekken
karakterschilderingen (van den ouden Cato). Ook
dit erkende Quinctilianus reeds ten opzigte der

redevoeringen. Daarentegen wordt hij niet ten

Lixae— Locris,

548

onregte berispt wegens onnaauwkeurigheid in som
gedeelten, b. v. in het beschrijven van ge--mige
vechten en inzonderheid in de voorstelling der
kriigstogten in Spanje gedurende den tweeden
punischen oorlog. Wat nu de uitvoering betreft
van zijn grootsch ontwerp, hij begint zijne geschiedenis met de sage van de stichting van Rome en
van de geschiedenis der stad in haren oorspronklijk beperkten omvang en breidt haar allengs aan
de hand der gebeurtenissen uit tot eene geschiedenis van het romeinsche wereldrijk. Wel uitgevoerde gedeelten zijn vooral de oorlogen niet de
Samniten en de tweede punische oorlog. Wat zijne
bronnen betreft, raadpleegde hij, zonder zelf zeer
scherp te ziften, de voorhanden zijnde geschriften
die hem voor zijnen arbeid te stade kwamen, en
wist het beste er uit te kiezen. Onder de ouderen zijn Fabius Pictor, Valerius Antias, dien hij
dikwijls berispt, en Piso zijne hoofdbronnen, onder de lateien is dit Polybius, reeds Tacitus
roemt zijne naaai keurigheid. Zijn stijl is reeds
door zijne tijdgenooten verschillend beoordeeld.
Zijn taal is meestal begrijplijk, vloeijend en effen,
vrij van het streven en het jagen naar ouderwet
uitdrukkingen, wat Livius in Salustius zou-sche
hebben afgekeurd. Wanneer Asinius Pollio zijne
patavinitas berispt, dewijl hij zich in zijne taal
sommige eigenaardige uitdrukkingen, in de provinciën gebruiklijk, die men uit den mond van den
steedschen Romein niet zou hooren, veroorloofde,
dan mag men, voor zoover Livius werk ons bekend is, aan de juistheid dier uitspraak twijfelen
en de beschuldiging voor ongegrond houden
(QUINCT . 1, 9. 8, 1.). Maar even weinig gegrond
is de vergelijking van Livius met Herodotus bij
Quinctilianus (10, 1.). Van dezen schrijver, die
de gebeurtenissen geheel objectief 'opvat en teruggeeft, is Livius inderdaad geheel onderscheiden,
zoowel door een vast doel dat hij zich bij zijne
geheele behandeling voorstelt, en dat eindelijk
moet uitloopen op de verheerlijking van het julische geslacht, als door de rhetorische opsmukking, die trouwens meer of min do geheele romeinsche letterkunde aankleeft.
Lixae, marketenters, die het leger vergezelden
en aan de soldaten levensmiddelen en drank ver
hun voor geld ook wel andere dien -kochten
bewezen, doch. dikwijls ook met de treinsol--sten j
(calones) voor de dienst bij het aanleggen
van wallen en grachten door de veldheeren geprest werden. Zij stonden met hunne tenten op
de van den vijand afgewende zijde buiten de legerplaats, voor de porta decuniana.
Locatio conductio, 1) huurcontract, tusschen den verhuurder, locator, en huurder, conductor. De huur heette roerces, pretiuni, pensio.
Dit contract had vooral plaats bij huizen (z.
insula) en landerijen. -- 2) Loc. cond. operunn
of o p e r i s is een contract, waarbij de een aan
den ander de uitvoering eener zaak opdraagt tegen
een bepaalden prijs. De eerste heet locator, de
aannemer conductor, manceps, redemptor opens,
susceptor. Op deze wijze werden zoowel openbare
als bijzondere bouwwerken aanbesteed. Door eene
lex open faciundo waren de wederkeerige verpligtingen naauwkeurig omschreven.
Loeris, Aoxpí;, en L o e r i, Aoxpof, zouden
hun naam gekregen hebben van Losrus, den ach
aanvoerder eener-terklinzovaAmphctyen
colonie van Lelegers. De geheele stam verhief
-

zich wegens zijne versnippering nimmer tot cenig
aanzien. In Griekenland zelf woonden de o z o l iS e h e Locriers (Aoxpot 'O 6Xxt) tusschen A etolië ten
N. W., Doris ten N., Phocis ten O. en de corinthische golf ten Z. Van deze waren door den
Parnassus, Phocis en Doris gescheiden de o p u. ntische ('OTro►ivttoc) en epicneinidische Loer i ë r s ('1 txvr^µí&cot) , lans de kust der euboeïsche zee tot aan de malische golf en de Thermoli
pylen, naar het binnenland begrensd door Boeotië
en Phocis. Behalve deze stammen . woonden in
Italië, ten naasten bij aan de zuidelijkste punt nog
de L o c ni E p i z e p b y nil(Aoxpo'c 'E tc;scpuptoe).
I)e o z o l i s c h e Locriërs bewoonden binnen de
opgegeven grenzen een grondgebied van ongeveer
12 [0 m., meestal ruw bergland; want van Phoeis komen de met sneeuw en pijnbosschen bedekte
takken van den Parnassus, die tegenw. Elato
heeten, uit Aetolië het hooge woudgebergte C or a x (t. Vardisio), waardoor een moeilijke pas
voert, digter aan zee ligt op de grenzen de M y en u s. I)e onaanzienlijke rivier Hylaethus stroomt
door het land, welks rotskloven in de oorlogen
tegen de Turken de verdediging gemaklijk maak
maar ook in vredestijd het verkeer zeer be--ten,
lemmeren. Daartusschen liggen dan ook weder
vruchtbare streken, vooral voor wijnbouw geschikt;
daarom leidden de Ozoliërs zelve hunnen naam
ook af van 0yo5, vruchtknop van den wijnstok,
terwijl de overige Grieken hen als ,,kwalíjkriekende" (van ó;w) kenschetsten, hetzij van de schapenvaehten, waarmede zij zich tegen de koude
beschutten, hetzij van het onaangenaam riekende
ajuingewas, asphodelus, dat daar in menigte groeide. De voornaamste steden zijn: N a u p a c t u s
(t. Lepanto) waar de Heracliden hunne vloot zouden gebouwd hebben, om naar den Peloponnesus,
over te steken (van vavntrl ïeiv). Vooral werd de.
stad belangrijk, toen de Atheners een gedeelte der
door de Laconiërs onderworpen Messeniërs daarheen
deden verhuizen en hier hunne vloot hielden (THUG.
2, 69, 91.) ; later aetolisch, werd zij door de Romeinen weer bij Loeris gevoegd. M o l y c r a,
niet ver van het voorgebergte A n t i r r h i u m, dat
naar haar ook `Píov MoU4ptov heette, en waarop
een tempel van Poseidon stond ; Anticyra (niet te
verwarren met de gelijknamige stad van I3oeotië),
Oeanthea, t. Galaxidi. In het binnenland Aegitium, Myonium en vooral A m p h i s s a (in de
buurt van het tegenw. Salona), de oude belangrij ke hoofdstad. --I)e epienemidische Locriërs
bezaten. een zeer onbeduidend gebied van oma
streeks 3 (anderen rekenen meer) E) m. (het ge..
bied van de bij afwisseling locrische of phoci-.
sche stad I)aphnus niet niedegerekend) aan de
noordoostelijke hellingen van den C a 11 i d r o m u s
en C, n e m i s (t. Talanti)._ Het riviertje B o a g r i us
in den zomer droog, wordt door groote stortre
gens dikwijls 200 v. breed. Het klimaat is zacht
en gezond, de plantengroei uitstekend. De pas
der Thermopylen behoorde reeds tot het gebied
der Maliërs in Thessalië. Onder de steden is
S c a r p h é a wel klein, doch wordt om hare nabij
bij de Thermopylen dikwijls genoemd; digt-heid
daarbij lag het dorp Al p e n i, insgelijks B e s s a,
't zij een vlek of een boschrijk oord. De voor1

.

,

naamste stad was T h r o n i u m (t. Kynnrio) aan
den Boagriuis. — Het ten Z. 0. van de epicnemidische Locriërs gelegen gebied der o p u n t iS c h e L o c r i ë r s, 5 [j m. groot, werd ingesloten

Loculi--Lorngoba rdi.
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deels door de hellingen van den Cnemis en de snapt te zijn, de omstreken der stad, doch werd
phocensische hoogten, deels door Bene zeer vrucht- door de tegen hem uitgezonden soldaten gevangen
bare vlakte, itsntov ES2atµov, „ de gelukkige vlak- genomen. — 2) Q. L o 11 i u s had veel te lijden van

te." Klimaat en vruchtbaarheid zijn uitstekend.
De- P l at a n i u s is het voornaamste riviertje. Deze
gelukkige gesteldheid des lands maakt het ver
getal inwoners zoo aanzienlijk-klarb,hoet
kon zijn, dat zij 7 schepen en 6000 man tegen de
Perzen leverden (HDT . 7, 203. 8, l.). De hoofdstad 0 p u s (ó 'Oitous) had nimmer eene aanmerk
uitgebreidheid, daar zij meermalen in den-lijke
oorlog verwoest werd. Zij was de geboorteplaats
van Patroclus (Holm. IL. 2, 531. 18, 326. 23, 85.);

ruïnen worden gevonden bij Talanti. Als hare
havenstad beschouwde men C' y n u s, waar men het
gedenkteeken toonde van Deucalion en Pyrrha.
L a rymn a (z. a.) voegde zich later bij het boeotische verbond. Digt bij de kust lag het eiland
Atalante, t. Talanda. — De epizephyrische
Locriërs. Aovpol 'E-t scpptot, was een der oudste grieksche steden in Tieneden-Italië, gesticht
(volgens de uitdruklijke bewering van Strabo)
door de ozolische, en nier, gelijk anderen meenden, door de opuntische Locriërs, 684 v. C. Zij
lag bij het voorgebergte Zephyrium aan de zuidelijke punt van het bruttische schiereiland. Door
handel en de begunstiging van den ouden Dionysius steeg de stad tot hoogen bloei en magt, doch
had vervolgens veel te lijden van den jongen
Dionysius, Pyrrhus en de Romeinen in den tweeden punischen oorlog (LTV . 29, 8.). Hoewel de
Romeinen aan de stad hare vrijheid en de door
Zaleucus gegeven staatsregeling lieten (Liv . 29, 21 .
POL. l2, 16.), geraakte zij spoedig geheel in ver
Voor de stad lag een prachtige tempel van-val.
Persephone (I,Iv. 29, 18.).
Loculi, eigenlijk vakken, vandaar een kast,
kist of doos ter bewaring van kostbaarheden, naar
de grootte tusschen de grootere area (z, a.) en de
kleinere crumena instaande.
Aoyzïov, Z. theatrum, grieksch, c).
A o y t a -r af, waren te Athene de beambten die met
de euthynen van de verantwoordelijke overheden
rekenschap moesten vorderen, en hen, zoo er geen
aanklagt tegen hen gedaan was, ontlasten 'intaripaíveatat); kwam er een aanklagt in, dan moesten
zij de zaak bij den regter aanbrengen en hadden
daarbij de leiding van het geding. De rekenschap schuldige werd, zoo lang hij niet ontlast was, voor
staatsschuldenaar gehouden. Over het aantal logisten en over het waarschijnlijke verschil tusschen
hen en de euthynen verg. s u liuvo t.
A o y o l' p d y o t heetten die grieksche schrijvers,
die mondelinge overleveringen van den ouden tijd,
voornamelijk over de stichting van steden en hare
inrigting, over heiligdommen, volkstammen en
vorstengeslachten in proza eenvoudig en ongekunsteld te boek stelden. Hunne aanteekeningen waren de eigenlijke grondslag van de geschiedschrijving, die met Herodotus begint. Het waren meest
Ioniërs. Onder hen worden genoemd C a d m u s,
Dionysius en Hecataeus van Milete, Hel1 a n i c u s van Mytilene, Charon van Lampsacus.
Van hunne geschriften zijn slechts eenige fragmenten bewaard. Verg. ook p i s t o r i a.
Lolhi, een plebejisch geslacht dat in de laatste tijden der republiek dikwijls voorkomt, waarschijnlijk uit Samnium. De voornaamste zijn 1)
Lollius (Aokto;), een Samniet, plunderde, na als
gijzelaar naar Rome gezonden en van daar out-

Apronius, handlanger van Verres en zond bij het
regtsgeding van Verres zijn zoon tegen hem als gctuige (cie. VERR. 3, 25.). — 3) M. Lollius P a l i c an u s, een Picener, was in 't jaar 71 tribuun en
zocht liet tribunaat weder te versterken met de
inagt waarvan het door Sulla beroofd was, Ten
gevolge van deze en andere volksgezinde pogingen
was hij des te meer bij den adel gehaat, zoodat
deze zijn streven naar het consulaat wist tegen te
werken. Hij schijnt eene zekere mate van wel
gehad te hebben (CIC . BRUT . 62,-sprekndhi
223.). -- 4) M. Lollius Paullinus, na in 't jaar
21 consul geweest te zijn, werd hij in 't jaar 16
V. C. gedurende zijn bevelhebberschap in Duitschland door de duitsche volken aan den Rijn geheel
verslagen (TAC. ANN. 1, 10.). In 't jaar 2 V. C.
ging hij op bevel van Augustus met Cajus als
diens leidsman naar Azië, waar echter zijn listig
en bedrieglijk karakter de oorzaak werd van vele
onaangenaamheden. Hij stierf door vergift. De
romeinsche geschiedschrijvers (VEI.LEJ . 2, 97. verg.
daarentegen HOR . OD. 4, 9, 30.) beschuldigen hein
van hebzucht. Met Horatius stond hij ongetwijfeld in naauw e betrekking, daar deze aan de
zonen van Lollius 2 brieven (1 , 2. en 18.) r igtte .
Zijne kleindochter 5) L o l l i a P a u l l in a werd
de vrouw van Tiberius, later door hem ver
werd zij door Agrippina vermoord (TAO.-stoen
ANN. 12, 22.).

Londinium, t. London, hoofdstad der Cantij in Britannië aan de Tamesa, een aanzienlijke
handelplaats en later het steunpunt der Romeinen
bij hunne krijgsondernemingen (TAC. ANN . 14, 33.
SUET. CAES. 47.).

Longanus, Aoyyavo; niet Aorravó :, rivier op
de noordkust van Sicilië die tusschen Mylae en
Ty ndaris in zee valt, bekend door de overwinning van Hiero op de Mamertijnen; t. St. Lucia
(POL.

1, 9, 7.).

Longinus, AOTIIvo;, eigenl. Dionysius Cassius Longinus, geboren te Athene omstreeks 213
n. C. Reeds vroeg deed hij verre reizen en leerde
de uitstekendste leeraren in de wijsbegeerte kennen. Vooral voelde hij zich door de platonische
wijsbegeerte aangetrokken. Weldra verwierf hij
zich door veelzijdige geleerdheid en taalkundige
scherpzinnigheid te Athene een grooten naam.
Op een latere reis geraakte hij in kennis met de
geestvolle Zenobia, koningin van Palmyra, die
hem tot haren raadsman verkoos. Hij zette haar
aan tot tegenstand tegen de romeinsche heer
moest daarvoor na de onderwerping-schapijen
van Zenobi4 met zijn leven boeten op bevel van
keizer Aurelianus. Van zijne geschriften is er
nog een bewaard gebleven, aspi uc^ou , de sublimilate, waarin hij het verhevene van een philosophischcritisch standpunt behandelt en door voorbeelden
uit grieksche classici opheldert. Zijn oordeel is
juist en gezond, zijn stijl zuiver en levendig. Van
zijne overige, historische, philosophische, grammatische cn critische schriften kennen wij slechts de
titels en eenige brokstukken.

Longobardi of Langobardi, het eerste
meer latijn, het laatste meer duitsch (ook grieksch
benevens Aogyópapóot de andere vorm), een germaansch-suevische volkstarn, welks naam niet van
de lange haarden ontleend is maar van zijne oor-
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spronklijke woonplaats in Bardengouw, de lange
B©rde (bij Bardewik) aan den linker oever der
Elbe van Hamburg tot Salzwedel. Zij verschijnen
voor het eerst bij de togten van Tiberius in die
streken, later met de Semnonen bij het Marcomannen verbond. Het vrijheidlievende en zwerf
volk sloot zich spoedig bij het verbond der-ziek
Cheruscen tegen Marbod aan en beschermde Iater
met goed gevolg den verdreven koning Italus
(TAC . ANN. 2, 45. 11, 17.), gelijk zij tevens hunne
eigene vrijheid met kracht handhaafden en daardoor tot magt en aanzien geraakten (TAC. GERM.
40.); want hun gebied schijnt zich oostwaarts van
den Rijn over de Weser tot aan de Elbe uitgestrekt te hebben. Vervolgens vertoonde zich een
aanzienlijke Longobardenstam aan den Donau in
Boven-Hongarije, overwon hier de Herulers en
bezette de boorden van den Theisz, waar zij met
de Gepiden in vijandlijke aanraking kwamen, doch
van keizer Justinianus ondersteuning kregen in
land en geld en onder Audoinus hunne vijanden
overwonnen, waarop de volgende koning Alboinus,
door Narses geroepen, in 568 naar Italië trok,
en het longobardische rijk stichtte, waaraan eerst
Karel de G. een einde maakte. Het land waar
eens hunne hoofdmagt gevestigd was, heet nog
heden ten dage Lombardije.
Longula, Aoyyóka, een stad der Volscen,
behoorende tot het gebied van Antium, in de nabijheid van Corioli, reeds vroeg door de Romeinen
verwoest (Liv, 2, 33, 39.).
Longas, Aóyyo;, schrijver van een herdersroman, leefde welligt in de 5. eeuw n. C. Zijn
werk, irotµevix TAL xnr& áa?vcv xai XX6r^s, schildert de liefde van een herder voor Chloë en bevat vele bekoorlijke tafereelen in een vrij zuivere
en ongekunstelde taal. Deze roman is de beste van
deze soort van letterkunde der geheele oudheid en
dikwijls door nieuwere schrijvers tot model genomen.

Aw7ro6ó-rat, z. gv6sxa en xaxoupTot.

Lorica, hwpae, het borstharnas of pantser
der zwaargewapenden ook pectorale geheeten, op
verschillende wijze bewerkt; verg. ook a r m a.
Wien het niet aan de middelen daartoe ontbrak,
droeg een ligt en gemaklijk schubbenpantser
(squama), dat het geheele bovenlijf bedekte. Doch
daar het onderlijf reeds door het schild beschermd
was, lieten de minvermogenden , het bij een eenvoudig borstharnas uit metaal. Later waren er ook
harnassen uit dik leder, door riemen en gespen
bevestigd. -- In overdragtlijken zin werden bij
belegerings- en verdedigingswerken, daarmede ook
bedoeld de vestingwerken die tot aan de borst
reikten, ,, de borstweringen"; daarboven staken
gewoonlijk de belegeringstorens, muren en tinnen,
pinnae, uit die door tusschenruimten gescheiden
waren, opdat de soldaten tegelijk beschut zouden
zijn en vechten konden. Zij bestonden uit metselwerk, schanskorven en takkebossen (CAES. B. G.
5, 40. TAC. ANN. 4, 49 . HIST. 4, 37.).

Lorium, bij het teg. dorp Lori, buitenplaats in
Etrurië, aan de via Aurelia, waar Antoninus Pius
opgevoed werd en volgens Eutropius ook stierf.

Lorum, de riem, gebruikt bij paardentuig als
teugels enz., en als tuchtigingsmiddelen bij knapen
en slaven; vandaar lorarius, hij die de straf voltrok.
Loryma, •rx Athpu .ta, stad op de kust van
Carië, die hier zeer rotsachtig is, doch evenwel
een haven vormt, op ongeveer 20 mijlen afstand
van Rhodus (LIV. 45, 10. 37, 17 . THIIC . 8, 43.).

Lotoplaagi, 1Aw Lopc1ot, een volk op de
noordkust van Libye rondom de kleine Syrte en
op het eiland Meninx. Het wordt reeds hij Homerus (oD. 9, 80 en v. 23, 311.) genoemd. Van
hier voerde een door de natuur aangewezen, nog
thans gebruikte karavanenweg naar Aegypte (HDT.
4, 177.). De bewoners dezer streken voeden zich
ook nog tegenwoordig met de lotusplant.
Lotus, Xwzó;, 1) bij Homerus een kruid, steen
v er, te Sparta en in de omstreken van Troje-kla
in het wild groeijende; het werd tot voeder gebruikt (IL. 2, 776. OD. 4, 603.), doch moet een
zeer schoone bloem gehad hebben (volgens IL.
14, 348., waar het te gelijk met safraan en hyacinthen genoemd wordt). — 2) Een boom, de
jujuben- of borstbeziënboom, rhamnus; de fraaiste
groeiden in Africa om de Syrten, waar hij celtic
heette, ook in Italië komt hij veel voor, doch ontaard. De vrucht gelijkt op een olijf of boon en
heeft rijp eene safraangele of purperroode kleur,
is klein van kern, zoet als vijgen of dadels, en
nog aangenamer van geur. Het was de gewone
spijs der lotophagen, welligt de dudaïm des O.
V., in de tegenw. Barbarije sidra geheeten. -- 3)
De 'aegyptische lotus, een waterplant, veel op de
waterlelie gelijkende ; men onderscheidde daarbij
den wortel (xokoxc tov), den bloem (XtoróÓ ), de
boon (xuaµo;), de vrucht of zaadbuis (•xtC3wptov).
De vrucht werd gegeten, doch niet door priesters,
uit den wortel werd brood gebakken. De plant
was zinnebeeldig een voorstelling van de schepping
uit het water, en komt daarom in de bouw- en
beeldhouwkunst veel voor.
Ao^íac, z. Apollo.
La, romeinsche zoengodin, voor wie na
den slag ter verzoening van het vergoten bloed
de buit gemaakte vijandlijke wapens door den
veldheer verbrand werden (LIV . 8, 1. 45, 33.).
In de openbare gebeden der Romeinen werd zij

dochter van Saturnus genoemd.
Luca, Aotx x, een stad aan de rivier Ausus,
eerst tot Ligurië, doch sedert Augustus tot Etrurië
gerekend, aan het uiteinde der via Claudia, later
romeinsch municipium. Tegenw. Lucca, waar men
nog een wel bewaard volledig amphitheater vindt
(Liv. 21, 59. 41, 13. Cia. AD FAM. 13, 13.).

Lueania, Asuy.avLa, landschap van BenedenItalië, tusschen Apulië en Bruttium, langs de
tyrrheensche zee van den Silarus tot den Lans,
langs de tarentijnsche golf van Mepapontum tot
Thurii. Ten Z. lag Bruttium, ten N. O. Apulië,
ten N. en N. W. Samnium en Campanië. Met
uitzondering eener vlakte aan de tarentijnsche
golf wordt het land doorsneden door de uiteinden
der Apennijnen, witte kalkgebergten (vandaar de
naam van Aa►uxó,), waarvan de aanzienlijkste de
A 1 b u r n u s is bij Paestum. Tusschen Velia en
Baxentum steekt het voorgebergte P a ii n u r us
met een haven (t. porto di Palinuro) ver in zee
uit. Van de rivieren ontlasten zich aan de
westzijde de S i 1 a r u s (t. Sele), met de zijtakken
Calor (Calore) en Tanager (Negro), H a l e s
(Halante) en L a u s (Laino); aan de oostzijde de
Sybaris (Sibari of Coscile), Crathis (Crats),
Semnus (Sinno), Aciris (Agri), Bradanus
(Bradano). Onder de voortbrengselen des lands
verdient vooral het lucanische rundvee melding;
en de vlakte langs de tarentijnsche golf kan met
de vruchtbaarste streken van Italië wedijveren.
De bevolking, L u c a n i, waren van samnitischen

Lucanus--Lucianus.
stam, die ten gevolge van een ver sacrum daarheen
getrokken, de daar toen wonende Chonen en Oe
onderworpen hadden. Langs de kusten-notriës
vond men vele grieksche volkplantingen (z. G r a ec i a Magna), die sedert den tijd van Pyrrhus
het land beheerschten. Behalve de grieksche
volkplantirgen Paestum of Posidonia, Velia (Elea),
Buxentuni, Thurii, Heracleopolis, Metapontum,
lagen in het binnenland Potentia, Grumentum,
Acherontia.
Lueánus, M. A n n a e u s, geboren te Corduba
in Spanje 38 n. C., uit een romeinsch geslacht,
neef van den ouden Seneca, op wiens aanbeveling Nero, Seneca's leerling, hem in staatsdienst
nam. Evenwel genoot hij de gunst van Nero niet
lang, daar deze weldra hem zijn roem als dichter
benijdde en hem niet alleen het verder voorlezen
zijner gedichten verbood, maar hem ook van deel
aan eene zamenzwering beschuldigde en-nemig
ter dood veroordeelde (65 n. C.). Van zijne talrijke dichtwerken bezitten wij nog slechts zijne
(hoewel niet afgewerkte) Pharsalia in 10 boeken.
Het onderwerp daarvan is de strijd tusschen Caesar en Pompejus tot aan de belegering van
Alexandrië, in chronologische volgorde. Het werk
heeft geschiedkundige waarde. De dichter betreurt
met de vurige ingenomgnheid van den jeugdigen
leeftijd den ondergang der vrijheid en koos juist dit
onderwerp om aan zijne droefheid daarover lucht
te geven. Een krachtige taal en welgelukte schil
zijn de deugden van dit gedicht. Zijn-dering
treurspel Medea en andere gedichten zijn verloren
gegaan.
Lucanus. z. O c e l l u s.
Lueeéja Bens. Een plebejisch geslacht,
waartoe onder anderen behoorden: 1) Lu c c e j us,
overwon de Samniten in den bondgenooten oor
een vriend van Cicero-log.—2)Lucejs,
(AD ATT. 5, 21, 13.). 3) L. Luccejus, inniger vriend van Cicero, wien het niet gelukte
hem met Atticus te verzoenen, door wien hij zich
zwaar beleedigd gevoelde. Te vergeefs dong de
rijke Luccejus in 't jaar 61 naar het consulaat,
niettegenstaande de hulp van Cicero en Caesar.
Daarna hield hij zich langen tijd met de weten
bezig, schreef een geschiedenis van den-schapen
bondgenooten- en den eersten burgeroorlog (cie.
AD FAM. 5, 12, 2.) en was van plan ook een geschiedenis van den volgenden tijd te leveren,
waartoe Cicero (AD FAM. 5, 12, 3 en v.) hem
dringend opwekte (cie. AD ATT. 4, 6, 4.) en hem
zelfs waarschijnlijk bouwstoffen daarvoor toezond.
Cicero, die veel met hem ophad, roemt zijne eerlijkheid en regtschapenheid. Bij het begin van
den burgeroorlog toonde Luccejus zich een ver
aanhanger van Pompejus. Na diens-klard
dood mogt L. met toestemming van Caesar te
Rome blijven en stond hij ook verder met Cicero
in de beste verstandhouding, doch schijnt evenwel
het door Cicero verlangde en door hem beloofde
werk niet voltooid te hebben. Daarentegen wordt
gewag gemaakt van redevoeringen van hem tegen
Catilitia. --4) C. Luccejus H i r r u s, volkstribuun in 't jaar 53 v. C., wendde pogingen aan
om Pompejus tot dictator te verheffen (I'LUT. POMP.
54.). Meermalen stond hij te vergeefs naar het
aedilisschap en andere ambten. Hij was een tegenstander van Caesar. In den burgeroorlog
(etc. AD ATT. 8, 11, A.) wierf hij troepen voor
het leger van Pompejus en ontving van hem eene
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zending tot den koning der Parthen, Orodes, om
dezen voor Pompejus te winnen, doch werd daar gevangen gezet, omdat hij aan de eischee des konings
niet wilde voldoen. Na den dood van Pompejus leefde
hij te Rome, doch moest in 't jaar 43 ten tijde
der vogelvrijverklaringen, de vlugt nemen om zijn
leven te redden. Hij ontkwam naar Bruttium,
waar hij zich een aanhang verwierf, doch werd
genoodzaakt te vlugten en begaf zich toen naar
den jongen Pompejus in Sicilië. — 5) Q. L u c c ej u s, een geldwisselaar te Rhegium en getuige
tegen Verres (cie. VERR. 5, 64, 165.). — 6)
L u c c e j u s A l b i n u s, was onder Nero (58 n. C.)
stadhouder van Judaea, doch maakte zich door
zijne knevelarij bij de Joden gehaat en werd later
waarschijnlijk naar Mauritanië verplaatst. Bij de
daarop volgende twisten om den troon kwam hij
in verdenking zelf naar de hoogste vlagt te staan,
weshalve Vitellius hem liet ter dood brengen
(TAC. ANN 2, 58 en v.).
Lucéres, de derde der oorspronklijke patricische tribus (z. curia en gen s) waarschijnlijk
van etruscische (volgens anderen van albaansche)
af komst. Onder Tarquinius Priscus werd deze
tribus met de beide anderen in staatsregtlijk en
godsdienstig opzigt gelijk gesteld.
Lueeria, AoUXEpiu, of Nu c e r ía, stad in het
apulische landschap Daunia, ten Z. W. van Arpi,
op een steile hoogte, met een ouden tempel van
Minerva. In de Samniten oorlogen werd zij door
de Samniten, vervolgens door de Romeinen ver
wegens een opstand der inwoners ver--overdn
woest, doch weldra (316 v. C.) als colonie herbouwd; t. Lucera (LIV. 9, 2, 26.).
Lueerna, olielampuit gebakken steen en
metaal, in de meest verschillende, meestal zeer
smaakvolle vormen, en van boven, waar de opening was voor het ingieten der olie, met rnythologische voorstellingen en zinnebeelden versierd.
Al naar dat zij voor een of meer pitten ingerigt
was, heette zij luc. monomyxus, diniyxus, enz. 1)c
meeste pitten waren aan de groote luc. tricliniares; andere heeten cubiculares, balneares, sepulcrales, waarvan nog verscheiden voorhanden zijn.
Vele hebben kleine opschriften, waarin de werk 1plaats vermeld wordt, waar zij vervaardigd werden. Bij het gebruik hingen zij met een keten
aan de zoldering, of werden op een voetstuk,
candelabrum (z. a.) geplaatst, of ook daaraan gehangen. De pit was gemaakt van hennep, vlas
of werk. Om ze schoon te maken, had men
kleine, spitse, haakvormige werktuigen.
Lnciánus, Aouxtavóc, uit Samosata in Commagene, geboren omstreeks 130 n. C. Wegens
de armoedige omstandigheden zijner familie tot
handwerksman bestemd, onttrok hij zich echter
spoedig aan zijn handwerk en wijdde zich aan de
rhetorica. Als sophist maakte hij reizen, beoefende vervolgens te Athene de wijsbegeerte,
vooral onder I)ernonax en Nigrinus en kreeg later Bene aanstelling in Aegypte, waar hij 200 n.
C. schijnt gestorven te zijn. Van de geschriften
die op zijn naam doorgaan zijn eenige onecht of
twijfelachtig (de astrologia, de Syria dea, Pil ilopatris, Macrobii, Encomium Demosthenis, Cynici,
Charidemus, Nero en a.). Zijn stijl die naar de
beste modellen der attische letterkunde gevormd is,
is voor zijnen tijd bewonderingswaardig, even
uitstekend door helderheid en eenvoudigheid, als
door geest en vernuft. Hij geeft ons in zijne
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schriften een aanschouwlijk beeld van den tijd
der Antonijnen met al zijne eigenaardigheden en
zijn streven naar ontwikkeling, waarin de oude
geest wel weer aangekweekt wordt, maar toch niet
gedijen wil. Over 't geheel is zijne strekking negatief, hij breekt af, maar bouwt niet op wanneer
hij met bitteren spot en satire de meeste ver
zijn tijd veroordeelt. Van de mee -schijnelva
uitgaande (ALEX. 8.), dat de menschen door-nig
vrees en hoop naar de tempels gelokt worden, bespot hij de volksmythologie en traditionele eer
(DIALOG. DEOR.); doch met de grootste bit--dienst
terheid bestrijdt hij het gedeeltelijk uit den vreemde
binnengedrongen bijgeloof, de mystieke geestdrijverij
en het daarmede gepaard bedrog van dien tijd
(Alexander, Pseudomantis, Peregrinus Proteus, Philopseudes); ook het Christendom moest hem bij
zijne geringe kennis daarvan wel als een bedrieglijk bijgeloof voorkomen, doch hij bekommert er
zich weinig over (PEREGR. PR. 11. PI3ILOPS. 16.).
Terwijl hij voor de oude wijsgeeren zijne achting
betuigt, doch zich het meest bij de school der Epicuristen aansluit, tuchtigt hij het bekrompen dogmatismus, maar nog meer de onwaardige levenswijze der toenmalige wijsgeeren, inzonderheid der
stoici en cynici ( Vitarum auctio, Hermotimus, Symposiuln, Fugitivi, Charon, Jupiter tragoedus, Piscator). -- Hoewel Lucianus door de redekunst geld
en eer verwierf, bekende hij toch dat de rhetorica
van zijnen tijd grootendeels bestond in vrijheid
van tong, gepaard met driestheid en behendigheid.
Ook haar koos hij tot onderwerp van behandeling
in zijn rhetorunt praeceptor, en in 't algemeen handelde hij over den gebeden geestlijken en zedelijken
toestand van zijn tijd, alsmede over den achteruit
ontaarding in de letterkunde in zijn-gane
Pseudosuphi.Stes, en Quomodo historia sit scribenda,
over het verkeerde en den uiterlijken schijn in de
opvoeding in zijn Anacharsis, over de geestlijke
ontwikkeling in zijn Nigrinus, de mercede conductis, enz.
Lucifer, z. Phosphorus.
Lueil a gees, 1) C. Lucilius, geboren in
't jaar 148 v. C. te Suessa in liet Z. van Latium,
stamde uit een voorname en rijke familie. Nog
zeer jong nam hij reeds deel 137 v. C. aan den
numantijnschen oorlog, onder aanvoering van
Scipio Africanus. Kort daarna treffen wij hem
te Rome aan in vertrouwde vriendschap met denzelfden Scipio en diens vriend Laelius, terwijl
hij in gegoede omstandigheden leefde, waarvan
Horatius (SAT. 2, L) een aanschouwlijk tafereel
schildert. Hij stierf in 't jaar 103 te Napels.
Zijne satiren, die volgens het eenparig getuigenis
der oudheid tot de belangrijkste voortbrengselen
der oude romeinsche Ietterkunde behooren, waren
in 30 boeken verdeeld, die deels onder afzonderlijke
titels worden aangehaald (deorum conciliuin, fornix,
Collyra), doch volgens zijne eigene rangschikking
en regeling waren zij gescheiden in twee verzamelingen, waarvan de eerste, in tijdorde de laatste,
boek 1-25., in hexameters geschreven was (slechts
b. 22. bevatte disticha), terwijl de andere, oudste
(b. 26-30) nog uit de ouderwetsche iambische
trochaeïsche maat bestond, behalve het laatste
Doek dat ook in hexameters geschreven is. Hora
geeft ons in zijne satiren, waarin hij Lucilius-tius
uitdruklijk als zijn voorbeeld in deze dichtsoort
noemt (SAT. 2, 1, 28, 34, 62.), een duidelijker
voorstelling van den inhoud dezer boeken, dan de

talrijke, doch zeer korte fragmenten zulks vermogen. Niet alleen schilderde L. den zedelijken
toestand van zijnen tijd, waarin met de spel toenemende magt van den staat, weelde en zedenbederf den ouden eenvoud verdrongen, maar hij
koos ook onderwerpen uit de letterkunde en geschiedenis ter behandeling. Het 3. boek bevatte
eene reisbeschrijving, even als die van Horatius
(SAT. 1, 6.), het 9. behandelde inzonderheid taal
onderwerpen. Vooral roemt men den-kundige
scherpen spot, waarmede hij de ondeugden van personen, die hij met edele verontwaardiging tot het
voorwerp zijner satire maakte, tuchtigde (HOR. SAT.
1, 10, 11. 2, 1, 62. PERS. 1, 115. juv. 1, 165.).
Daarenboven trof de geesel zijner satire de dichters zijne tijdgenooten, die door navolging van
grieksche voorbeelden aan de poësie een meer
geleerde rigting gaven (HOR. SAT. 1, 10, 55.) . L.
was daarentegen gelijk de oorsprong der satire
dit medebragt, de vertegenwoordiger der echt
romeinsche poësie, zonder evenwel voor grieksche
beschaving ongevoelig te zijn; hij schreef voor
het volk (CIC. DE OR. 2, 6, 25. FIN. 1, 3, 7.), en
als een der hoofdeigenschappen zijner gedichten
wordt het geroemd dat hij bij den persoonlijken
spot in zijn scherts den volkstoon juist wist te
treffen (xoR. 1, 4, 7.). Deze gelukkige vereeniging van bitteren spot met vrolijke scherts maakte
hem gedurende langen tijd tot een geliefkoosden
en veel gelezen dichter. Zelfs Horatius (SAT. 1,
4, 9. 10, 20.) weet in hem niets te berispen dan
nalatigheid in taal en versbouw. — 2) Luc. jun.
misschien uit Napels, werd een vriend van den
ouden Seneca, waaraan deze verscheiden zijner
werken heeft opgedragen (SENEC. QUAEST. NAT.
3, l.). Hij was een stoïcijn en legde zich met
ijver op de wetenschappen toe, vooral op de dicht
wordt een gedicht Aetna toegeschre--kunst.Hem
ven, waarin de uitbarstingen van dezen berg geschilderd worden; anderen echter stellen het op
naam van Manilius of Cornelius Severus. -- 3)
Lucilius Balbus, stoïsch wijsgeer, leerling van
Panaetius; als uitstekend kenner dier wijsbegeerte
wordt hij door Cicero in zijn werk de nat. .Dor.
sprekend ingevoerd.
Lueina, z. Juno onder Hera.
Lucretia geus, oorspronklijk een patricisch
geslacht; later vinden wij echter ook plebejische
Lucretii. 1) Sp: Lucretius Tricipitinus,
rom. senator en stads praefect onder Tarquinius
Superbus (LIV. 1, 59.), bekleedde in 't jaar 509
het consulschap, doch stierf kort na de aanvaarding van zijn ambt (LIV. 2. 8.). — Zijne dochter
2) Lucretia, vrouw van Tarquinius Collatinus,
wekte door hare buitengewone schoonheid de
drift van Sextus Tarquinius Superbus, die's nachts
in hare woning sloop en haar met geweld onteerde. Den volgenden morgen verhaalde zij aan
haren vader en echtgenoot de haar aangedane schande, en vorderde beiden op haar te wreken. Daarna
doodde zij -zich zelve (LIV. 1, 57. 58.). De val
der Tarquinii was het gevolg van deze euveldaad. -3) T. Lucret. Tricipitinus, bevocht in 508
de voor Rome gelegerde Etruseers en in 504 de
Sabijnen, telkens als consul (Liv. 2, 8, 16.). —
4) L. Lucr. Tricipitinus bragt als consul in
't jaar 462 den Volscen een nederlaag toe (LIV.
3, 8.). Later zou hij (449) op de afschaffing
van het tienmanschap aangedrongen hebben. —
5) L. Lucr. Flay. Tricip., versloeg in 393 de
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Aequers, t91 de Volsiniërs (LIV . 5, 29, 32.) en de beschrijving der pest aan 't slot van 't gedicht
verzette zich tegen de verhuizing naar Veji (390). bijzonder beroemd is, maar ook uit de opvatting
Viermaal was hij consul. -- 6) S p. L u c r e t.,
diende gedurende den tweeden punischen oorlog

als praetor in Boven-Italië, 206 en 205 (Liv. 29,
13. 30, 1.). -- 7) C. Lucret. Gallus had in
den oorlog tegen Perseus het bevel over de romeinsche vloot (LIV. 42, 35, 56.). Wegens zijne
afpersingen klaagden verscheiden grieksche steden
hem bij den senaat aan, die hem met een aan
geldboete strafte (LIV . 43, 4-8.). 8) Q.-zienljk
L u c r e t. O fells, verliet de partij van Marius,
om zich bij die van Sulla te voegen, en belegerde
op diens bevel (82) den jongen Marius in Praeneste (PLUT . BULL. 29.). De stad moest zich
overgeven, nadat Marius zichzelf had omgebragt ;
vele gevangen senatoren der tegenpartij liet Ofella
ombrengen. Toen hij in 't jaar 81, zonder nog
daartoe geregtigd te zijn, naar liet consulaat dong,
werd hij op bevel van den daarover vertoornden
Sulla openlijk ter dood gebragt. — 9) Q. Lucret.,
senator en aanhanger van Pompejus; nadat de
door hem bezette stad Sulmo in 49 door de aan
ingenomen, benam hij-hangersvCw
-

,

zich zelven het leven (CAES. B. C. 1, 18.). -- 10)
Q. L u c r. V e s p i 110, tijdgenoot van Sulla, was
volgens Cicero (BRUT . 47, 178.) een regtsgeleerde
en redenaar. — Zijn zoon 11) Q. Lucretius
V e s p i t l o in 't jaar 43 v. C. na den dood
van Caesar vogelvrij verklaard, werd hij door
'zijne vrouw en trouwe slaven in zijn huis verborgen gehouden en zoo gered. Later gelukte het
aan de bemoeijing zijner trouwe vrienden, dat
zijn naam van de lijst der vogelvrijverklaarden
geschrapt werd. In 't jaar 19 v. C. werd hij
door Augustus, die zelf die eer van de hand wees,
tot consul benoemd. — 12) T. Lucret. Carus,

geboren in 't jaar 99 gestorven in 55 v. C., maker van een wijsgeerig leergedicht de reruin natura
in 6 boeken. Het gedicht, aan den dichter Mem mius gerigt, ontwikkelt de leer van Epicurus over
het ontstaan en de instandhouding der wereld,
,net het bepaalde doel om de menschen door de
beschouwing der natuur van vrees te bevrijden.
Niet alleen heeft L. de grieksche wijsgeeren, die
hij gedeeltelijk uitvoerig bestrijdt, gedeeltelijk in bewondering hemelhoog verheft, grondig bestudeerd,
maar ook eigen onderzoek ingesteld en de uit
daarvan tot een zelfstandig systeem op--komsten
gebouwd. Als de grondstoffen, waaruit alles
ontstaan is, neemt hij een oneindig aantal atomen
aan, welke onvermengd en onverganklijk in de
onbegrensde leege ruimte in rustelooze beweging
aanwezig zijn en door verschillende verbindingen
de groote verscheidenheid van dingen doen ontstaan. Ook de ziel bestaat uit zulke atomen en
is derhalve naar haren aard ligchaamlijk; zij ontstaat en vergaat met het ligchaam. De voor
gewaarwordingen zijn een gevolg-steling
van zinlijke waarnemingen, die veroorzaakt worden door de indrukken van beelden, die zich
zonder ophouden van de dingen afscheiden. In
de beide laatste boeken wordt eene geschiedenis
van de ontwikkelingsperioden der wereld gegeven,
benevens eene verklaring van afzonderlijke natuurverschijnselen. -- Hoe onpoëtisch deze stof op
zich zelve ook is, heeft L. die toch met groote
kunst weten op te vatten en voor eene dichter
behandeling geschikt te maken, wat niet-lijke
alleen uit enkele schilderingen blijkt, waaronder

van 't geheele onderwerp. Ook heeft hij groote
zorg besteed aan de ta-al, over wier armoede en
ont iigzaamheid hij herhaaldelijk klaagt. De wetenschaplijke ernst, waarmede hij zijne leerstellingen ontwikkelt, beveiligt hem tegen het verwijt
van ligtvaardigheid, dat hein wegens zijn materialismus dikwijls getroffen heeft. Bij den dood
des dichters was het werk in zijne afzonderlijke
deden no niet geheel voltooid en werd het voor
de uitgaaf aan Q. Cicero ter redactie toevertrouwd (crc. AD Qu. FR. 2, 12.).
Luereti lis, een bekoorlijke berg in het sa
nabijheid van Horatius villa,-bijnschelad,
t. m. Gennaro (Host. OD. 1, 17, 1.).
Lucrinus Lacus^, Aoxpivos x6X7to;, een zeer
vischrijk meer, zelfs met oesters voorzien, in verbinding met de zee, in de nabijheid van Bajae, oorspronklijk zeker een deel van de golf van Cumae (vandaar
de grieksche naam) doch daarvan gescheiden door
een deels natuurlijken, deels door kunst aangelegden dam van 8 stadiën lengte. Augustus liet
dien dam doorsteken, en thans is er geen spoor
meer van te vinden (VIRG . G. 2, 161 . TAO. ANN.
14, 5. BOB. OD. 2, 15, 3. EPOD. 2, 49 . EP. 1,
1, 83.).

Luctus. De uiterlijke rouw over den dood
van naauwe bloedverwanten was zoowel een overoud gebruik als eene wet, b. v. reeds van Numa
Pompilius. Vooral werd streng gelet op den rouw
der weduwen en de rouwtijd duurde 10 maanden
op straf van infamia (z. a.). I)e mannen waren
van oudsher niet tot rouwen gedwongen. De rouw
was verboden over de perduellionis damnati, over
vijanden en over beschuldigden die zichzelve van
kant hadden gemaakt. De rouw bestond in het
dragen van zwarte of donkere, later ook van witte
kleedenen. De vrouwen verscheurden hare kleederen en legden alle sieraden af, de mannen lieten

baard en haar groeijen en onthielden zich van alle
maaltijden en feestlijkheden. — Bij rampen die
den staat troffen, b. v. groote nederlagen, later
ook bij den dood des keizers, werd een algemeene
rouw bevolen. Dan rustten alle openbare en bij
zaken (z. j u s t i t i u m), de winkels werden-zonder
gesloten, de overheden en senatoren legden de
teekens hunner waardigheid af (mutatio vestis).
1)oor zekere omstandigheden, b. v. bij het invallen
van openbare feesten of gelukkige huislijke gebeurtenissen, kon zoowel de openbare als bijzondere
rouw verkort worden (minuitur.).
Lucullus, z. Licinia geus.
Lucumo, naam der 12 etruscische grooten,
die aan het hoofd van eiken bondstaat stonden.
Lueus, een meermalen voorkomende naam
van steden. 1) L. Asturum, in het N. van Hispania Tarraconensis, t. Oviedo. -- 2) L. Augusti,
t. Lugo, stad der Artabrers in Hispania Tarraconensis aan den Minius. — 3) L. Augusti, stad in
Gallia Narbonensis ten 0. van den Rhodanus aan
den weg van Eburodunum naar Valentia, t. Luc
en Die. -- 4) Stad op de kust van Ligurië, t.

Oneglia.

Luili. De openbare schouwspelen en vermaak
volgens hun oorspronklijk doel dankfees--lijkhedn,
ten ter eere van afzonderlijke goden, stonden ook
bij de Romeinen in een naauw 'verband met de
godsdienst en godsvereering. En mogt ook later,
reeds met het einde der republiek de godsdienst
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meer en meer in verval geraken, toch bleven deze
spelen in stand en duurden, even als de uiterlijke
vorm der godsdienst, niet alleen voort tot in de
laatste tijden der keizers maar werden zelfs met
steeds toenemende pracht en luister gevierd. Deze
ludi publici waren of ludi stati, vast bepaalde en
onveranderlijke, of Judi votivi, bij bijzondere gele
vooral beloofde, of ludi extraordina--genhd
rii, buitengewone spelen. Naar hun inhoud en de
plaats der vertooning waren zij verdeeld in circenses, gladiatorii en scenici. De eerste aldus genoemd naar den circus, waarin zij vertoond werden, schreef men reeds aan Romulus toe, die
daar ter eere van Neptunus de consualia zou
hebben ingesteld (Liv. 1, 9.). Zij werden door de
aedilen met steeds grootere pracht ingerigt, het
schitterendst waren zij onder de keizers. Zij werden met een plegtigen optogt geopend, waarbij de
beeldtenissen der goden vooruit werden gedragen,
daarachter volgden de overheden, senatoren,
ridders, priestercollegiën enz. In den circus zelven ging de togt om de spina, en werden offers
verrigt. Dan ging men op de toeschouwersplaats
zitten, en de spelen begonnen: cursus, certamen
gymnicum, ludi Trojae, venatio, pugna pedestris
en equestris, nauinachia. De gladiatorii werden in
het amphitheater gehouden (z. g l a d i a t o r e s,
amphith. onder theatrum), de 1. scenici in het
theater (z. over hunnen aard t o o n e e l s p e l e n).
Verg. over deze verdeeling der spelen cie. LEGG.
2, 15. De belangrijkste der romeinsche ludi publici zijn: 1) L. Ap o ll in a re s, in den tweeden
punischen oorlog ter eere van Apollo ingevoerd,
opdat hij verdere rampen van den staat mogt weeren (Liv. 25, 12. 26, 23.). Zij duurden voort
tot onder de keizers. Daarbij hadden ook ludi
scenici plaats, de tijd der viering was den 5. Julij,
de plaats de circus maximus (LIV. 27, 11. 30, 38.
ClC. BRUT. 20. AD ATT. 2, 19.). --2) L. Cap it o l i n i, na het verdrijven der Galliërs, ingesteld
ter eere van Jupiter (Liv. 5, 20.). Hierbij werden
vertoond gymnische, scenische en muziekale spelen (HERODIAN. 1, 9, 2.). Later wordt nog gewag gemaakt van een agon Capitolinus, certamen
Capitolinuni (SUET. DOM. 13.). — 3) L. Florales, ook Floralia, een lentefeest, op de eerste
dagen van 'Mei ter eere van Flora gevierd en wel
het eerst in 't jaar 238 v. C. (PLIN. 18, 29, 69.).
In Tateren tijd had daarbij groote uitgelatenheid
plaats. — 4. L. Magni, door Livius (2, 36.) het
eerst in 't jaar 488 v. C. vermeld en wel ex instauratione, dewijl bij eene vroeger gehouden viering
Bene ontheiliging had plaats gehad. Zulk eene
omstandigheid kwam bij de romeinsche spelen wel
meer voor, van daar dat zulle hernieuwde spelen
ludi instaurati heetten (Cie. DIV. 1, 26, 55.). Hoewel Livius van de ludi magni meermalen gewaagt,
geeft hij er echter geene nadere beschrijving van,
daarentegen vinden wij bij Dionysius van Halic.arnassus (1, 66.) een vrij uitvoering berigt,
die er zich op toelegt om in deze spelen overal
grieksche navolgingen aan te wijzen. Volgens zijn
getuigenis, werden er, althans tot het begin der
punische oorlogen, jaarlijks 500 mina's zilver aan
besteed. Zij hadden plaats in den circus maximus
en bestonden oorspronklijk in wagenrennen, waarbij later athletische wedstrijden en dierengevechten
kwamen. — 5) L. Meg a l e n s e s, ook Megalesia,
Megalensia geheeten, werden ter eere der magna
mater, µeTaxll 4có-, gehouden, wier zinneheeld als

een van den hemel gevallen steen naar Eome ge
jaar 205 v. C. Voor haar werd-bragtwsin'
een tempel opgerigt en spoedig daarop ook spe
ingevoerd (LIV. 29, 14.). In den beginne Wa--len
ren het circenses; 't eerst voerden de aedilische

curulen C. Attilius Serranus en L. Scribonius Li
bo ze op als ludi scenici (LIV. 34, 54.). Een plaats
die den aard en den geest dezer spelen naauwkeurig kenschetst vindt men bij Cicero (HARUSP.
RESP. 12.). In den tijd der keizers toen de Isisdienst algemeen verspreid was, schijnen geheimzinnige plegtigheden bij deze spelen ingang gevonden te hebben. — 6) L. Plebeji, waren ingevoerd 't zij na de verdrijving der koningen, 't zij
na het herstellen der eendragt tusschen de patriciërs en plebejers. Zij werden in den circus Flamininus in 't begin van November en dikwijls ex
instauratione vertoond, en zullen wat ' de hoofdbestanddeelen betreft zeker circenses geweest zijn.
,

Plet waren 1. stati (Liv. 23, 10. 27, 21. 31, 4.). —
7) L. Romani, bij Livius gewoonlijk te gelijk met
de ludi pleb ji genoemd, waren eigenlijk patricische feesten, gelijk de andere voor de plebejers
bestemd waren. Luci scenici waren er bijgekomen,
en later schijnen zij voornamelijk bestaan te hebben uit tooneelvertooningen. Volgens Cicero (VERB.
1, 10, 31.), duurden zij 15 dagen en waren gewijd aan Jupiter, Juno en Minerva. — 8) L. Sa ec u l a r e s, werden ingesteld door den consul M.
Valerius Poplicola, doch waren oorspronklijk reeds
in de sibyllijnsche boeken aanbevolen. Door hunne viering meende men verzekerd te zijn van de
voortdurende heerschappij over Italië en van de
daaraan verbonden voorregten. Over het jaar der
eerste viering waren reeds de ouden het niet eens.
In de commentariën der vijftienmannen werd van
hunne viering telkens melding gemaakt, ook schijnt
het tot de veritigtingen dezer ambtenaren, althans
onder de keizers, behoord te hebben om voor het
vieren er van zorg te dragen ; vroeger was dit
misschien de taak der tienmannen. Zij werden
regelmatig om de 100 jaren gevierd, en wanneer
er soms een tusschenruimte van 110 jaren verloopt, moet dit aan bijzondere tijdsomstandigheden
worden toegeschreven. De viering duurde 3 dagen en 3 nachten; de nachtlijke feestvermaken
waren dikwijls van zedelooze handelingen getuige,
weshalve Augustus het bijwonen daarvan aan jon
jonge meisjes verbood zonder het toe--gelin
zigt van oudere bloedverwanten. Voor het begin
van het feest had er eene uitdeeling plaats van
lustralia, fakkels, zwavel en pek, alsmede tarwe,
garst en boorsen. Vervolgens riep een heraut het
volk op, om zich naar de spelen te begeven, quos
numquam quisquam spectasset nec spectaturus esset;
dan werden groote offers, lectisternia, gepaard
met plegtige gebeden aan Juno gebragt. De
feestlijkheden begonnen met een optogt, daarop
volgden de spelen in den circus, het voornaamste
bestanddeel der feestvermaken, waarbij dan nog het
ludicrumn Trojae (TAC. ANN. 11, 11.) kwam; ook ludi
gladiatorii waren daarmede verbonden, waaraan
de keizers nog dierengevechten (venationes) die veel
kosten vereischten, toevoegden. Hunne viering
was onder de keizers niet altijd regelmatig. Eerst
werden zij ter eere van Pluto en Proserpina gevierd, later van meerdere godheden, vooral echter
van Apollo en Diana (z. HOR. cARM. sAEc.). Tegen
den tijd der viering gaven de consuls, later de keizers,
aan de tienmannen of vijftienmannen het bevel om
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Ludi inagister Lustratio.
de sibyUijnsche boeken te raadplegen, vervolgens
werden omroepers door geheel Italië rondgezonden,
om het groote feest bekend te maken. Door gebeden,
offeranden en het bekransen der altaren bereidde
men zich verscheiden dagen tot het feest voor;
eerst offerde men des nachts aan de onderaardsche
goden, de Parcen, de godinnen helpsters in ba-

Convenae (t. St. Bertrand de Comminges met
vele overblijfsels der oudheid)
3) L . Cl o a t u m
in het gebied der Remi, tegenw. Laon in het
depart. de l'A.isne 4) L . Bata v o r u m (t. Lei

rensnood, aan Tellus, vervolgens op het capitool aan
Jupiter, Apollo en Diana, en voor andere goden
werd een lectisternium bereid. De nachten bragt
neen door met dansen en het zingen van lustige

Luna, 1) z, Selene. — 2) Stad, vroeger tot
Ligurie gerekend. in liet N. W. van Etrurië aan

liet tweede, gelijk aan ons verkeerspel, was meer
een gelukspel, en het vooruitschuiven der schijven
op de 12 lijnen van het bord hing van de worp

daar men geloofde, dat zij huwelijkszegen aan
-bragten(OVID
. FAST . 2, 265 en v.).

. —

.

den) niet ver van de monden van den Rijn, de
voornaamste stad der Caninefaten, een volkstam
der Batavieren.

de rivier Macras, roineinsche colonie en een belangrijk steunpunt in de krijgsondernemingen tegen
liederen ; ten laatste werd in den tempel van de Liguriërs; in de nabijheid waren aanzienlijke
Apollo op den aventijnschen berg het groote feest marmergroev en; ook de daar bereide kaas was
(carmen saeculare) door 27 knapen en even-gezan zeer gezocht. De L un a e p o r t i S, t. Golf di
zoovele meisjes gezongen. Hiermede nam de ei- Spezzia, werd voor de halven der stad gehouden;
genlijke feestviering eeii einde, doch de vreug (l e - ook een gelijknamig voorgebergte komt voor.
vermaken duurden nog voort. De spectacula nocLuna silva, woudgebergte van Germanië,
turna, door Suetonius (AUG . 31.) vermeld, schijnen ten 0. van het Gabretawoud (Bohemerwoud), tusin tooneelvertooningen bestaan te hebben. — 9) schen de Sudeten en den Danubius het tegenw.
L. Scenici, z. tooneelspelen. — De griek- moravische gebergte.
s che spelen z. onder Olympia en spelen.
Lunula, een ivoren half maantje op de
schoenen der senatoren (calceus senatorius); z.
Luili magister , z. s c h o la.
Ludus. De gezelschapsspelen waren me- kleeding, romeinsche.
nigvuldig; 1) het dobbelspel alea, werd met tali,
Lupereaha, het door Evander of Romulus
c1 rp you ot, of tesserae, xui ot, gespeeld. De tali en Remus ingestelde feest, ter eere van den herhadden vier gladde kanten, waarop met punten dersgod L u p e r c u s, die voor F a u n u s gehouden
of strepen de getallen 1 en 6, 3 en 4 war en uit en met den lycaeischen Pan vereenzelvigd wordt.
ontbraken geheel. Men nam 4-gedrukt,2n5 Het werd den 15. Februarij gevierd met eigenzulke dobbels, schudde ze in een beker (pyrgus, aardige plegtigheden ter zuivering en reiniging
turricula, phimus, fritillus,) en wierp ze vervolgens van herders en kudden. Bij het offer dat uit
nit op een tafel (aiveus, alveolus, abacus). De geiten en bokken bestond, waren twee aanzienlijke
beste worp heette Venus, wanneer namelijk elke jongelingen tegenwoordig wier voorhoofden met
steen een verschillend getal toonde, de slechtste het bloedige offermes werden aangeraakt, terwijl
heette canis als er vier 1 waren geworpen. — De het daarop klevende bloed terstond weder met in
tesserae hadden evenals onze dobbelsteenen 6 zij - melk gedoopte wol werd afgewischt. Na deze
den, met 1--6 beschreven. Van beide genoem- verrigting hieven de jongelingen een luid gelach
de soorten maakte men hazardspelen, die streng aan. Nadat het offer bij het Lupercal, het
verboden waren, ook maakte men er gebruik van heiligdom van Lupercus op den palatijnschen berg,
hij het doen van keuzen enz. — 2) Spelen met verrigt was, omgordden de priesters van den god,
dammen of schijven waren er te Rome twee soor- de Luperci, zich met een voorschoot uit de huiden
ten , ludus latrunculorum en duodecim der geslagte dieren gesneden en liepen, overigens
s c r i p t o r u in. Het eerste had eenige overeen naakt, door de stad, terwijl zij hen die zij ontons schaakspel of was een soort van-komste moetten, met riemen sloegen die zij insgelijks uit
belegeringsspel, waarin men de stukken der tegen de dierenhuiden gesneden hadden. Getrouwde
slaan of vastzetten moest (ligare, alligare).-partij vrouwen zogten vooral die slagen op te vangen,

niet dobbelsteenen af. — 3) Ludere par et impar,
apTtccysty, wils een hazardspel, waarbij men een
ander raden liet of men een even of oneven getal
geldstukken in de hand hield. — 4) Het balspel, z.
p i a. — 5) Of de grieksche cottabus bij de Ronmeinen ingang vond is onzeker.
Lugddnum, Ao ►byaou'ov, een meermalen voor komende naam van gallische steden (zou beteekenen druivenheuvel). l)Stad op een heuvel aan
de zamenvloeijing van den Arar en Rhodanus,
een zeer bloeijende handelstad, vandaar ook de
hoofdstad van Gallia Lugdunensis, hoewel in een
uitersten hoek der provincie gelegen. Seder t 43
V. C. was L. eene romeinsche colonie, met den
bijnaam Copia Claudia Augusta; in het keizerlijk
paleis alhier, waarin keizer Claudius geboren werd,
bevond zich een grootsche waterleiding, een altaar
van Augustus enz., van welke gebouwen thans
nog vele overblijfsels in het tegenw. Lyon gevonden worden. Onder Nero en onder Severus (197
n. C.) werd L. door een hevigen brand geteisterd. —
2) L. Co u ve n a r u ira, hoofdstad van aquit^uiisch

Lupiae, Aounkac, niet onbelangrijke stad van
Calabrië, tusschen Brundusium en Hydruntum, het
tegenw. Licce, wier haven gelegen is in de tegenw.
haven St. Cataldo.
Luppia, Lupia, 6 ,!koorfa;, de tegenw.
Lippe, bevaarbare bijrivier van den Rhenus in
Germanië, aan de Romeinen in haar geheelen
loop bekend (TAO . ANN. 1, 60. 2, 7. RIST. 5, 22 .).
Een niet aanzienlijke stad van dezen naam plaatst
Ptolemaeus tusschen de Weser en Elbe.
Lurius, M. Lurius Agrippa, in 40 v. C.,
door Octavianus tot praefect van Sardinië aangesteld, werd hij door Menas, admiraal van Sext.
Pompejus, geslagen en genoodzaakt het geheele
eiland te ontruimen. In den slag bij Actium,
had hij het bevel over den regtervleugel der vloot
van Octavianus (VELLEJ. 2, 85, 2 ).

Luseïus Lavin lus, tijdgenoot van Terentins en meermalen zijn mededinger. Van zijne
stukken is ons slechts een bij name bekend, nam.
thesaurus.

Lu sitauia, z. Hispania,
Lu.etratlo. Zuiveringen en

reinigingen ter

Lustrum Lutatu.
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verzoening xcc app.of, áyvea^.oí, tkaau oi, TEX rat,
piacula, piamenta, ceriinoniae, lustrationes, waren
bij Grieken en Romeinen een gewigtig deel der
eerdienst. Zij berustten op het bewustzijn van
schuld en inwendige onreinheid en op de overtuiging, dat slechts de mensch die innerlijk rein
was, 'zich tot de goden mogt wenden. De uiterlijke reinheid is een zinnebeeld der innerlijke.
Wanneer men dus tot de goden naderde was reinheid een eerste noodzaaklijke voorwaarde, daarom
waschte men zich, voor het verrigten * van een
gebed, gelofte of offer, wanneer men een heilig.
dom betrad (HOM. OD. 2, 261. 12, 336. 4, 759.
IL. 1, 449. SOPH. O. C. 460. EUR. ION 14 en v.).

Bij den ingang der tempels stonden daarvoor
bakken met wijwater (pcp^avTrjpca). Waar zulks
mooglijk was, bediende men zich van stroomend
of zeewater, hetwelk men ook wel zocht te vervangen door heet water, waarin zout opgelost

plaats komt een zoenoffer, en daartoe werd bij
voorkeur een ram genomen die, als een zinnebeeld
dat men van zijn eigen leven afstand deed, geslagt werd. Eene andere boete van overouder
tijd was, dat de moordenaar zich in dienstbaarheid
begaf (Hercules, Apollo, Cadmus), welke men
dan weder met geld kon afkoopen. Zulk een
door afkoop getroffen vergelijk met de bloedverwanten van den vermoorde, waarbij de gevlugte.
moordenaar een zoenprijs (tot') betaalt, is bij
Homerus het oenige gebruik (IL. 9, &32. 18, 498.);
zoenoffers en reiniging komen bij hem in zulke
gevallen niet voor. De reiniging van den moordenaar, waardoor hij aan de gewone zamenleving
met goden en menschen werd teruggegeven, het
cathartisch gebruik, bestond voornamelijk in het
slagten van een jong zwijn, waarbij het uit de
wond stroomende bloed de handen van den moordenaar besproeide. — Eene eigenaardige beteeke-

nis hadden de reinigingen bij de mysteriën. Van
deze mystische xa apµo( en reXE L at werd Orpheus
bediende men zich vaak van een olijf- of laurier- als de voornaamste insteller beschouwd, vooral
tak; buitendien schreef men aan den rozemarijn, omdat de secte der zoogenaamde Orphici, die een
den jeneverboom, de myrthe en a. reinigende grooten invloed op de mysteriën uitoefende, vele

was

(EUR. EL . 799 . IPH. T . 1161 . PIRG. AEN.
4, 635. THEOCR. 24, 94.). Bij de besprenging
.

kracht toe. Deze houtsoorten werden ook gebruikt tot berookingen; want behalve het water
was ook het vuur, waarbij vooral zwavel te pas
kwam, een der voornaamste reinigingsmiddelen
(ovID . EAST . 4, 739 en v). De tot hiertoe vermelde reinigingen, berusten enkel op het geloof
aan de tegenstrijdigheid van het onreine en profane met het reine en heilige; doch er waren
ook nog bijzondere aanleidingen tot verontreiniging, waardoor men van het verkeer met de goden
werd uitgesloten en die eene opzetlijke reiniging
noodzaaklijk maakten. Daartoe behooren : moord,
het kraambed, het aanraken van lijken, het bij
begrafenissen enz . (HOM : OD. 10, 481 en-woneva
V. VIRG. AEN . 2, 719. 6, 229.). Voor de deur van een
klaaghuis stond een vat met water, waarmede
ieder die er uitging zich reinigde, en na de begrafenis had er voor al de aanwezigen nog een
bijzondere reiniging plaats. Dikwijls moesten geheele steden, volken, kudden ontzondigd en gezuiverd worden, zoo zij namelijk wegens eene
misdaad van het geheel of van een deel of een
enkelen onder hen door de goden met pestziekten
of landplagen bezocht waren. Van dien aard
was onder anderen de reiniging van Athene door
Epimenides na den opstand van Cylon, en in de
Ilias (1, 313.) de afwassching van het leger na
de beleediging van Apollo door Agamemnon.
Hiermede staat ook in verband de lustratie die te
Athene voor het houden eener volksvergadering
plaats had, waarbij jonge zwijnen geofferd werden,
met wier bloed de zitplaatsen werden besprengd;
ook werden berookingen verrigt. Iedere moord,
zoowel de opzetlijke als niet opzetlijke, vereischte
eene reiniging. Daarbij zijn echter bij de Grieken
twee soorten van gebruiken te onderscheiden, namelijk de hilastische of zoengebruiken en de cathartische of reinigingsgebruiken. Door de eerste
werd de ziel van den vermoorde, die nu een
onderaardsche daemon is, en tevens de chthonische magten in 't algemeen (14sol 'rp6 tarot, Xuacoc,
xotadp tot), benevens de onderaardsche Zeus
(^scXixcos, pueco;, xa ápaco;) verzoend. Eigenlijk
moest de moordenaar voor de schuld van het
bloed en den toorn des vermoorden en der onder
zijn leven boeten; maar in zijne-ardschenmt
-

dergelijke plegtigheden uit vreemde eerdiensten
had ingevoerd. Zij gebruikten hunne reinigingsceremoniën ook als middelen van genezing,
voorspelling en tooverij en werkten over 't algemeen door allerlei kunstenarijen het bijgeloof in
de hand. — Bij vele der romeinsche feesten, zooals de Lupercalia, Anibarvalia, Cerealia maakten
de lustratiën een hoofdbestanddeel der feestviering
uit. Eene lustratio liberorum had er met
pasgeboren kinderen plaats, met meisjes op den
achtsten, met jongens op den negenden dag na de
geboorte, ten einde hen tegen betoovering te beveiligen, terwijl men hen in huis om het huisaltaar
en zelfs door den tempel droeg; deze dagen heet
lustriei dies. Tot de openbare lustratiën be--ten
hoort de lustratio classium (Liv. 36, 42.).

Voor het uitzeilen eener vloot werden op een altaar dat op het strand in het water opgerigt was
offerdieren geslagt en vervolgens onder gebeden
rondom de vloot gedragen; de helft der dieren
werd verbrand, de andere helft in zee geworpen.
Dergelijke plegtigheden hadden plaats bij de l ustrado exercitus terrestris, of het sacrific i u na lustrale, wanneer een leger in het veld

rukte of ten strijde trok, echter ook wel na de
slag. De door Servius Tullius ingestelde lustratio populi Romani of het lustruns, eene ver
volk, had na-zoenigvahtlrmeinsc
het einde van eiken census op het veld van Mars
plaats door het offeren van een zwijn, ram en stier
(suovetaurilia). De eerst gekozen of door het lot
aangewezen censor (vroeger de koning en de consuls) bestuurde de plegtigheid en deed daarbij het
gebed; ut dii immortales populi R. res meliores
amplioresque facerent, waarvoor later in de plaats
kwam: ut res R. perpetuo incolumes seruent (VAL.
MAY. 4, 1, 10. SUET. AUG. 97. LIV. 38, 36.) . Daar
de census alle vijf jaren plaats had, kreeg lustrum
de beteekenis van tempus quinquennale.
Lustrum, z. lustratio.
Lutatii (ook Luctatií), plebejers. De voornaamste mannen van dit geslacht zijn: 1) C. L utatius Catulus, overwon in 't jaar 242 v. C. als
consul de Carthagers bij de aegatische eilanden
en dwong hen daardoor tot een nadeeligen vrede
dien hij evenwel zelf
met Rome (r,iv . 22, 14
.),

Lutetia Parisioruin---Lycaoiiia.
niet sloot (LIV. 21, 18. NEP. HAM. 1.). -- Zijn
broeder 2) Q. Lutatius Catulus was in 241
consul, streed gelukkig tegen de Faliscers, regelde
daarna het bestuur van het eiland Sicilië en stierf
als censor in 236. Hij -liet den roem na van een
zeer regtschapen man geweest te zijn. -- 3) C.
L u_t. Catulus, voerde als coesul in 220 gelukkig
oorlog tegen de Galliërs in Boven - Italië. Waar
geraakte hij in 't volgende jaar bij hen-schijrlk
gevangen en bleef dit tot in 203, toen hij door
C. Servilius bevrijd werd (LIV. 30, 19.). 4) Q. Lutatius Cat. werd in 102 consul; hem
werd opgedragen Italië tegen den inval der Cimbren te beveiligen. Na de - Teutonen bij Aquae
Sextiae (Aix) verslagen te hebben, kwam Marius
hem te hulp (101), en Catulus voerde als proconsul' onder hem. het bevel. Vereenigd versloegen
beiden de Cimbren op de raudische vlakte, waar

Catulus den slag beslistte. (PLUT. MAR. 14 en v.
23 en v.). Ook vinden wij hem in den bondgenooten oorlog werkzaam. Als aanhanger der optimaten moest hij met deze in den strijd tegen
Marius het onderspit delven in 't jaar 87 en benam zichzelven het leven (cie. DE OR. 3, 3, 9. PLUT.
MAR. 44.), om niet in de handen van Marius te
vallen, die hem wegens zijne deelneming aan
het overwinnen der Cimbren haatte. De ouden
roemen zijne edele welsprekendheid, die door eene
schoone stem nog verhoogd werd (CIC. BRUT. 74,
259. DE OR. 3, 8, 29.). Hij was veelzijdig ontwikkeld en van een beminlijk karakter, doch zonder kracht en volharding (CIE. BRUT. t. a. p. DE
OR. 2, 7, 28. PLUT. MAR. 23 en v.). Van zijn groot
liet hij prachtige gebouwen in zijne va
Zijne schriften, waaronder voor-derstaopign.
een werk de consulatu suo et de rebus gestis ver -al
wordt, zijn geheel verloren. - 5) Q. L u t.-meld
Cat. C a p i t o 1 i n u s zoon van den vorige, een
zeer regtschapen man, behoorde tot de partij der
optimaten, zonder een blind aanhanger van hen te
zijn (cie. BEST. 57, 122.). Dit bewees hij onder
onlusten van (le jaren 78 en 77,-anderi
waarin hij met Pompejns de volkspartij onder Lepidus bestreed en overwon, doch door zijn invloed
bewerkte, dat Pompejus met gematigdheid van
zijne overwinning gebruik maakte (PLOT. POMP.
16.). In de volgende tijden vinden wij hem onafgebroken te, Rome, waar hij een der regters van
Verres wag (cie. VEER. 3, 90, 210.), den herbouwden capitolijnschen tempel, die door een brand
verwoest was (83), inwijdde (vandaar zijn naam),
prachtige feesten bij die gelegenheid gaf, en bij
het voorstel van Manilius om aan Pompejus het
opperbevel in den mithridatischen oorlog te geven,
zich krachtig daartegen verklaarde (cie. DE LEG.
MAN. 17, 51.), waaruit blijkt dat hem de steeds
klimmende magt van Pompejus bedenklijk werd.
Ook toonde hij zich een tegenstander van Caesar,
die hem als mededinger naar het pontificaat was
voorgetrokken (SAL. CAT. 49.). Bij de veroordeeling der zaamgezworenen van Catilina stemde hij
voor den dood (PLUT. CAES, 8.). Hij stierf in
't jaar 61 v. C. Hij overtrof zijnen vader in vastheid van karakter, doch was overigens zeer aan
hem gelijk, vooral als redenaar in schoonheid van
stem en rijkdom van taal. De fijne beschaving
des vaders was niet zonder invloed op de ontwikkeling des zoons gebleven. Evenwel stelt Cicero hun
redenaarstalent niet even hoog (cie. BEST. 57, 121.).
Lutetia Parisióruin, hoofdstad der Pa-

vermogen
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risiërs in Gallia Lugdunensis op • een eiland der
Sequana, eene belangrijke handelsplaats, t. Parijs
(CAES. B. G,.-6, 3. 7, 57 en v.).
Lutor'us L'riscus, romeinsch ridder, dichter van een lijkzang op Germanicus. Toen hij
bij eene ziekte van Drusus, in de verwachting dat
deze daaraan zou sterven, insgelijks een gedicht

op diens dood gemaakt had, werd hij daarvoor
door den senaat ter dood veroordeeld.
Lyaeus, Aucdo;, z. Dionysus, 1. kol.
Lycabettus, z. A t t i c a, 1. kol. o.
Lycaea, Auxcdu, vlek in Arcadië aan de
noordzijde van den berg Lycaeum, welks inwoners
na de stichting van Megalopolis gedwongen werden derwaarts te verhuizen. Van de hoogten van
den berg L y e a e urn (ten N. W. van Megalopolis)
had men het uitzigt over een groot gedeelte van
Arcadië. Hier waren de bronnen van den Neda
en van verscheiden bijrivieren van den Alpheus;
t. Dhioforti (PIED. OL. 9, 145. THEOCE. 1, 123.
VIRG. G. 3, 314.).
Lycaeum, Auxutov, z. Arcadia.
LycaelLs, Auxu`co;, z. Z e u s en P a n.
Lycáon, !1uxxwv, 1) zoon van Pelasgus en
de Oceanide Meliboea of van Cyllene, was koning
der Arcadiërs. Bij verschillende vrouwen verwekte
hij 50 zonen (alle personificatiën van arcadische
steden). Zij overtroffen alle menschen in overmoed en driestheid. Om hen op de proef te stel
bezocht Zeus hen in de gedaante eens bede -len
zij noodigden hem aan tafel, slagtten een-lars;
knaap, vermengden diens ingewanden onder het
heilige

offer en zetten het, op raad van Maenalus,

den oudste, aan Zeus voor. Deze evenwel wierp
de tafel omver, doodde Lycaon en zijne zonen
met den bliksem, behalve Nyctimus, den jongste.
Deze werd door Ge gered, daar zij Zeus bij den
regterarm greep. Onder de regering van Nyctimus overstroomde de vloed van Deucalion het
land, die volgens het beweren van sommigen een
gevolg was van de roekeloosheid der zonen van
Lycaon. Volgens Ovidius (MET. 1, 198 en v.
verg. 433.) zette Lycaon zelf aan Zeus het menschenvleesch voor. De sage beweegt zich om het
oud arcadische gebruik om aan Zeus Lycaeus
menschenoffers te brengen. - 2) Zoon van Priamus en Laothoë, broeder van Polydorus, door
Achilles gedood (HOM. IL. 21, 35 en v. 22, 46 en
v.). - 3) Vader van Pandarus uit Lycië (HOM.
2, 826. 5, 197.).
Lycaonia, Auxuovfu, landschap van KleinAzië, gelegen tusschen Galatië, Cappadocië, Cilicië en Phrygië, met dikwijls veranderde grenzen.
In het Z. ligt de Taurus, in het N. W. het gebergte Parorens; het N. oostelijk gedeelte tot aan
de rivier de Halys is een zoutachtige, boomlooze
wildernis, in welks binnenste deel het zoutmeer
T a t t a, bij de Turken Tustsehólli, d. i. zoutmoeras, ligt. Het land, in de tegenwoordige provincie
Carmanië, is overigens zeer geschikt voor de schapenteelt. De bewoners L y c a o n e s, zijn waar
bevolking, hoewel de-schijnlkdeorp
grieksche sage hen door afstamming van Lycaon
van helleenschen oorsprong maakt; het waren
ervaren boogschutters. De bijna in het midden
gelegen hoofdstad was I c o n i u m (t. Konijeh), verder het door Seleucus gebouwde Laodicea (Ladik)
en Lystra, Derbe, Laranda, alle door de tien duizend Grieken aangedaan (_SEN. ANAB. 1, 2, 19.
3, 2, 23, Liv. 37, 44. 38, 39 en v.).
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Ly ceum Lycophron.

Miisveites;ebergte, Xanthus aan de gelijknamige rivier, de grootste en beroemdste stad van
Lyclanidus, AuZwaó;, oude en versterkte stad liet land, verwoest door de Perzen en door de

Lycëum, z. Aristoteles, 2. kol. o. en Attien, 7. kol. m.

der Dessaretiërs op eene hoogte aan den egnatischen weg in Illyricum, reeds ten tijde van Gentins aan de Rorneinen onderworpen (Lrv. 43, 9. 44,
20.). In de nabijheid vond men vischrijke meeren.

Lychnuelius, hetzelfde als c a n d e l a b r u m
(z. a ).
Lycia, Aux(oc, landschap en schiereiland op de
zuidkust van Klein -Azië, ten N. door den Taurus
van Phrygië en Pisidië gescheiden, ten N. en N. 0.
door het Solymagebergte van Pamplhylië (niet
den pas Climax), ten W. door het . I)aedalagebergte en de rivier G l a u c u s (t. Makri) van Carië; de zuidzijde, benevens de zuidelijke deden der
oost- en westzijde werden bespoeld door de l y-

Romeinen onder Brutus; zij was beroemd om haren tempel van Sarpedon en van den lycischen
Apollo. Myra, 20 stadiën van de kust op een
hooge rots. Over de tegenwoordige gesteldheid
des lands en de grootsche en prachtige ruïnen
der oude steden heeft de Engelschman Fellows
vele belangrijke berigten medegedeeld.
Lycidas, Aux(aa;, Athener lid van de Pc^u^rj,
werd door de Atheners gesteenigd toen hij in 479
V. C. tot een verbond met Mardonius aanraadde.
Een dergelijk lot zou zijne vrouw en kinderen
ondergaan hebben (HDT . 9, 5.).
Lycis, Adxes, een atheensch blijspeldichter door
Aristophanes (RAST. 14.) te gelijk . met Phrynichus
en Amipsias genoemd; anders niet bekend.
Lycoleon, AuxoA wv, redenaar te Athene,
leerling van Isocrates. Hij bloeide waarschijnlijk
omstreeks 376 v. C. Zijne redevoeringen zijn met
uitzondering van eene (►^nhp Xapp(ou) onbekend.
Lyeoanédes, 1lvxoµrj^ri;, 1) koning der I)olopen op Scyros, vader van Deïdamia, grootvader
;

c i s ch e zee. Onder de bergen, die zich door het
binnenland uitstrekten, reiken in het W. C r ag u s en A n t i c r a g u s, tusschen de rivieren Telmissus en Xanthus (t. Etsjen) tot aan de zee
en vormen de voorgebergten T e 1 m i s s i s en H i eruin (t. kaap Iria) met de 8 scherpe toppen va
den Cragus. Tusschen den Xanthus en Limyrus (t. Finika) loopt het gebergte M a s i c y t e s van Neoptolemus, z. Achilles, Neoptolemus,
(t. Aktar Dagh) dwars door het land, in welks T h e s e u S. — 2) Uit Mantinea, onderscheidde zich
oostelijk gedeelte de 7300 v. hooge Phaselis zoowel door rijkdom als door -verstand en onder en de Olympus of Phoenicus (t. Janar l)agh) neming ogeest (LIEN. HELL. 7, 1, 65.); door hens
liggen en eindigen in het voorgebergte II i e r u m
of C h e l i d o n i u m (t. k. Chelidoni). De zee
vormt in het W. de golf G 1 a u e u s (t. golf van
Makvi) en de t e 1 m i s s i s c h e golf tusschen de kapen Telmissis en Hierum, in het 0. de p a m p h y1 i s c h e golf (t. golf van Adalia). Tot de voort
tamelijk vruchtbare bergland-brengslvaht
behooren vooral hooge cederboomen, dennen en
platanen, wijn, graan, safraan, voortreflijke zwam soorten en naphtha. Behalve de T e r m i l e r s en
M i l y e r s, de oudste bewoners van het hooge
binnenland, waarnaar dit ook den naam M i 1 y as
droeg, en die der oostelijke Taurusketen, de
S o l y m e r s, waarschijnlijk van phoenicische af-

komst (HOM. IL. 6, 180. 10, 430. OD. 5, 282.),
vindt men inzonderheid langs de kust grieksche
en met Grieken verwante volken, A►uxtot, die reeds

naar
neen zegt aldus genoemd naar den Athener Lycus,
broeder van Aegeus. Nadat de Lyciërs zich tegen
Croesus gehandhaafd hadden (HDT. 1 28.), maar
voor de perzische raagt waren bezweken (HDT.
1, 176.), en vervolgens in het lot der overige perzische provinciën gedeeld hadden, kwamen zij een
tijd lang onder de heerschappij der Rhodiërs. Na
den macedonischen oorlog herwonnen zij echter
hunne vrijheid (LIV. 45, 25. POL . 30, 5, 12.), en
nu vereenigden zij zich tot een krachtig bondgenootschap van 23 zelfstandige steden (waarvan 6
zeer aanzienlijk waren), aan het hoofd waarvan
een L y c i a r c h stond. Eerst ten tijde der romein
keizers onder Claudius of Vespasianus werd-sche
Lycië eene provincie. Onder de steden zijn voor
noemenswaardig langs de kust van het W. af:-al
Telmissus, P a t a r a, met een beroemden tempel.
en orakel van Apollo, Antiphellus, beroemd door
hare zwammen, O l y m p u s of Phoenicus, als een
zeerooversnest door Servilius verwoest, insgelijks
Corycus en Phaselis, bekend door hare ligte vaartu en, cpcc6riXoc, voorname stapelplaats der zeeschuimers. In het binnenland: P i n a r a aan den
voet van den Cragus, Tlos aan den voet van liet

Homerus kent

(IL. 6, 184, 430. 12, 330.),

;

kwam na den slag bij Leuctra de vereeniging der
Arcadiërs tot stand, waarvan het stichten van Me-

galopolis een gevolg was. Zijn streven was om
Sparta's invloed uit Arcadië te weren en het zelf
te versterken, alsmede-vertouwndAcaiës
om na het jaar 369 v. C. Arcadië onaf hanklijk
van Thebe te bewaren en de hegemonie in den
Peloponnesus te verkrijgen. Ten dien einde bragt
hij in 366 een verbond met Athene tot stand,
doch op zijne terugreis van daar viel hij in han
arcadische bannelingen die hem vermoord--denva
den (NEW. HELL. 7, 4, 2.).

Lycon, Auxwv, 1) zoon van den spartaanschen
koning Hippocoöri, door Hercules gedood. — 2)
Een Trojaan door Penleus geveld. — 3) Een
der aanklagers van Socrates te Athene. — 4) Een

Achaeër, in het leger der 10000 Grieken, die zijne
landslieden tot plunderen en geweldenarijen aan
daardoor. eene scheiding van het leger-zetn

in twee partijen te weeg bragt (XEN. ANAB. 5, 6,
27.). — 5) Peripatetisch wijsgeer, 40 jaren lang
het hoofd dier school. Hij was afkomstig uit
Troas in Azië, was een zoon van Astyanax en
stierf op 74jarigen leeftijd. Daar hij niet minder
door zijn sterk ligehaam, dan door zijn krachtigen
geest en vooral door lieflijkheid van taal (vandaar
!'XGxwv, Duleiloquus) uitmuntte, stond hij in hooge
gunst bij Antigonus, Attalus en Eumenes. Naar
men zegt schreef hij karakterschilderingen en een
werk over liet hoogste goed en kwaad.
Lycopliron, Auxuppwv, 1) een zoon van
den tyran Periander (HDT. 3, 50-53.). 2) Tyran
van Pherae, streefde paar de heerschappij over
geheel Thessalië en overwon de beheerschers van
Larissa en a. 404 v. C. De Spartanen begunstigden hem (XEN. HELL . 2, 3, 4.). -- 3) Een der
zwagers en moordenaars van Alexander van
Pherae, die vervolgens in 359 v. C. een tijd lang
de alleenheerschappij voerde, totdat hij door Philippus van Macedonië verdreven werd. -- 4) Uit
Chalcis op Euboea, geleerd taalkundige en dichter, bloeide onder Ptolemaeus Philadelphus te
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Alexandrië, waar hein liet rangschikken en in order streken van Nemea, z. H y p s i p y l e. Onder hen
brengen der. comisehe dichters, die in de konink- die dezen in Hellas meermalen voorkomenden
lijke bibliotheek voorhanden waren, werd opge- naam gevoerd hebben is bovenal merkwaardig:
dragen. Hij schreef een boek itspi iwµcl^Sía;, 5) L y c u r g u s, de spartaansche wetgever, wiens geeen groot aantal treurspelen en een gedicht schiedenis nog zoo zeer tot de sage behoort, dat
K aj v6pc of 'AXe c;vópx, bestaande uit 1474 jam- hij veel gepaster als vertegenwoordiger van een
bische senariën, dat nog bewaard is en in zeer geheel tijdvak, dan als afzonderlijk persoon kan
duistere taal een overvloed van mythologische, beschouwd worden. De berigten uit de oudheid
historische en geographische berigten bevat, doch tot ons gekomen, mogen hier hunne plaats vinals dichtstuk geene waarde bezit. Het bevat een den. Lycurgus leefde volgens Thucydides (1, 18.)
aaneengeschakelde reeks voorspellingen van Cas- een weinig meer dan 400 jaren voor het einde
sandra over het lot van Troje en de helden van van den peloponnesischen oorlog, alzoo omstreeks
den trojaanschen oorlog, tot op den tijd van 817 v. C. (volgens C 1 i n to n); eene andere berekeAlexander den G.
ning plaatst hem in 854 of 884 (b. v. Cxc . DE REP .

Lyeopolis, A twv róXts, wolvenstad, stad in
Boven -Aegypte, aan den westelijken oever van
den Nijl, ten Z. 0. van Hermopolis. Volgens
Diodorus (1, 88.) zou zij haren naam daaraan
ontleend hebben dat hier eens een leger van
Aethiopiërs door een troep wolven op de vlugt
was gejaagd; t. Syouth.
Lyeoréa, Auxthpstcc, de oostelijke of zuidelijke spits van den Parnassus, die naar l)elp,:i
gekeerd was; Herodotus (8, 39.) noemt haar
`I ^orlsí^; t. Liakura. Aan den voet zou een gen

lijknamige stad, de zetel van Deucalion, gelegen
hebben ; de juiste plaats is echter niet zeker.
Lycorias, zeenymph, dochter van Nereus
en Doris.
Lyeóris, eigenlijk Cythéris, danseres- en minnares van Corn. Gallus, later van M. Antonius.
Haar naam komt meermalen voor bij de romeinsche
ele ;:sche dichters.
Lyeortas , Auzopr7.S, uit Megalopolis, vader

van Polybius, werd na Philopoemen in 183 strateeg van het achaeïsche bondgenootschap, wreekte
diens dood en dwong Messenië en Sparta, zich
weder bij het verbond aan te sluiten (JUSTIN. 32,
1.), doch het gelukte hem niet orde en wet te
handhaven. Callicrates en andere verraders ondermijnden sedert 179 liet verbond, stichtten partij
verzwakten den invloed van Eycortas-schapen,
en andere vaderlandslievende mannen en gaven
eindelijk aanleiding tot de inmenging der Romeinen.
Lycosüra, Auxoaoó`x, was volgens Pausanias
(8, 39.) de oudste stad in geheel Griekenland,
gesticht door Lycaon, den zoon van Pelasgus.
Zij lag op de helling van den Lycaeus aan het
riviertje Platanistus, doch werd na de stichting
van Megalopolis, waarheen de inwoners moesten
verhuizen, gesloopt.
Lyetus of Lyttus, Auxr6 , t. Lytto, een
der oudste, reeds door Homerus (IL. 2, 647. 17,
611.) genoemde steden van Creta, op een hoogte
van den berg Argaeum, 40 stadiën van de noordkust (80 van• de zuidkust), ten Z. 0. van Cnossus;
zij werd gehouden voor eene colonie der Spartanen en voor de moeder en de kweekster der
beste burgers (POL . 4. 54.).
Lycurgus, Auxo►upyog, 1) zoon van Dryas, z.
D i o n y s u s, 2. kol. m. -- 2) Zoon van Aleus en Neaera,
broeder van Cepheus en Auge, vader van Ancaeus,
Epochus, Amphidamas en Iasus, koning in Arcadië. Hij versloeg Areïthous (z. a.). -- 3) Zoon
van Pronax, zwager van Adrastus, nam deel aan
den eersten thebaanschen oorlog, waar hij met
Amphiaraus handgemeen werd, doch de vechters
werden door Adrastus en Tydeus gescheiden. --4) Zoon van Pheres, broeder van Admetus, man
van Enrydice of Amphithea, koning in de om-

2, 10.) ,

Plutarchus 900 en 870 (LYC. 7, 29. COMP.
stamde uit het
koninklijk geslacht der Procliden (PLUT. LYC. 2.
HDT . 8, 131.), en was de oom van Charillus of
Cliarilaus, over wien hij voogd was (PLTIT. LYC.
3.). Gedurende dezen tijd nam Lycurgus deel
aan de herstelling der olympische spelen en van
den eleïschen heiligen vrede (&xeXnpmn) met Iphitus.
Vele hatelijkheden, zelfs door de moeder van Charilaus hem aangedaan, bewogen Lye. het land te
verlaten, met het plan eerst terug te keeren na
de meerderjarigheid van Charilaus en als deze een
LYC. ET NUM. 4. AGES. 31.). L .

opvolger zou verwekt hebben. Eerst begaf hij zich
naar Creta, waar hij het plan zou gevormd heb
regeringsvoren van Sparta te veran--ben,owd
deren; derhalve zond hij den zanger Thaletas
daarheen, om eerst door muziek en zang de tweedragt te verbannen (P LUT. LYC . 4.). Hierop zou
L. naar Ionië gegaan zijn, waar hij zich een volledig afschrift bezorgde van de tot dus ver in
Hellas nog weinig bekende gedichten_ van Homerus. Na dringende uitnoodigingen keerde hij naar
Sparta terug, waar de onbeduidende Charilaus slechts
in naam koning was. Nadat het delphische orakel
zijn voornemen had goedgekeurd, begon hij aan
de hervorming van het staatsbestuur, eene onder
hoewel niet zonder tegenstand-nemig,dh
toch zonder geweldige schokken gelukte, daar hij
er in der daad naar streefde om het dorische Ieven weder onder zijne landgenooten op te wekken
en verder te ontwikkelen. Om deze staatsregeling
zoo duurzaam mooglijk te maken, liet hij, zoo als
Plutarchus verzekert (LYC. 29.) de Spartanen onder
cede beloven, dat zij zijne wetten en instellingen
getrouw en onveranderlijk zouden bewaren tot
aan zijne terugkomst van Delphi, waarheen hij
zich wilde begeven om den god om raad te vragen. Toen de Pythia hem Sparta's magt en
grootheid voorspelde, zoolang zijne wetgeving gehandhaafd werd, maakte hij vrijwillig een einde
aan zijn leven door den hongerdood te Cirrha, of
in Elis of op Creta (PLUT . LYC . 31.) ; hij beval dat
zijn asch in zee zou gestrooid worden, opdat de
Spartanen niet zouden wanen, dat zij door het
terugbrengen van zijn gebeente naar Sparta van
hunnen eed ontslagen waren. Te Sparta bewees
men aan L. in een heiligdom godlijke eer (UDT.
1, 66.). Zijne wetgeving, z. onder Spart a. -v) De Athener Lycurgus was een zoon van
Lycophron en waarschijnlijk geboren in de 96.
01. (326--393 • V. C.). Van zijn vorig leven
is bijna niets bekend. Eerst als door de listige
streken van Philippus van Macedonië tusschen de
grieksche staten de tweedragt was uitgebroken,
trok hij zich even als Demosthenes en Hyperides
de belangen van zijn vaderland met ijver aan.
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Lycus--Lydia.

Vooral wijdde hij zich aan de binnenlandsche tot aan den Halys uit en grensde hier aan het mediaangelegenheden en zocht door orde in de finan- sche rijk, ten Z. tot aan den Maeander; later maakte
ciën de noodige fondsen voor den oorlog te ver de bovenloop van den Hermus de grensscheiding uit.
jaren had hij als openbare rentmees--krijgen;12 In dezen kleineren omvang grensde Lydië ten N.
ter (rcq,ias itrl T;" 6totxrj asc of Tras xotvr rpo;ó^ou) aan Mysië, waar de bergen T e m n u s en Sardene de
het bestuur der geldmiddelen, hoewel hij slechts grenzen vormden, ten 0. aan Phrygië, ten Z. aan
4 jaren dien titel droeg, daar men dit ambt niet Carië (aan het Messogisgebergte), ten W. aan de
langer bekleeden mogt. In welken tijd deze 12 aegaeïsche zee. De westkust was grootendeels
jaren juist vallen, is een zeer betwist punt. Ter bezet met ionische Grieken, waarnaar deze streek
belooning zijner groote verdiensten werd op voor als bezaaid met bloeijende coloniesteden van den
een besluit ter-stelvanSroci307.C, mond van den Hermus tot aan den Maeander den
eere van Lycurgus genomen, dat nog bewaard is naam van I o n i a droeg (z. a.), dat evenwel geene
(PLUT. VIT. X. ORATT. p . 851.) , en daarenboven gaf afzonderlijke provincie uitmaakte. -- Vooral in
het volk hem meermalen zijne tevredenheid door het Z. en W. was Lydië met bergen bedekt, doch
het aanbieden van eerkransen te kennen. Hij overigens vruchtbaar, vooral langs de ionische kusschijnt reeds in 329 gestorven te zijn; op staats - ten en in de omstreken van Sardes en aan den
kosten werd hij begraven aan den weg die naar Cayster. Het langs de zuidelijke grenzen van liet
de Academie voerde. Eerlijkheid, regtvaardigheid 0. naar het W. loopende M e s s o g i s gebergte (t.
en standvastigheid waren de hoofdtrekken van Kestanehtagh, d. i. kastanjeberg) breidt zich tot
zijn karakter. Hoewel dikwijls in regten vervolgd, aan de kust uit in de bergen P a c t y a s, Tho
werd hij nimmer veroordeeld, zelf was hij als aan rax, C o r e s s u s en M y c a l e (t. Samsoen) met
zeer gevreesd (ciC. BRUT. 34.). De oudheid-klager het voorgebergte M y c a l e of Trogilium (t. k. St.
bezat nog 15 redevoeringen van hem; wij hebben Maria), tegenover Samos. Noordwestwaarts scheidt
slechts die tegen L e o c r a t e s, waaruit blijkt dat zich de T m o 1 u s (t. Kisildsje Moesatagh) af, die
hij meer staatsman dan redenaar was, en dat de ten Z. van Sardes westwaarts voortloopt onder de
namen Olympus, Sipylus, Pagus, Corax
vorm verre beneden den inhoud staat.
Lyons, Auxo;, 1) zoon van Poseidon en van (eindigende in 't voorgebergte M y o n n e s u s, t.
Celaeno, door zijn vader op het eiland der ge- Hypsiloboenos); M i m a s, t. ook zoo, met het
lukzaligen geplaatst. — 2) Zoon van Hyrieus, z. voorgebergte M e l a e n a (t. Kara Boernoe) en
A m p h i o n. — 3) Tyran van Thebe, zoon van C o r y c us met het voorgebergte A r g e n n u m (t.
Poseidon of van Lycus (EUR. HERO. FUR. 31.), k. Blanc) en C o ry c e u m (t. Koraka) loopgin aan
door Hercules gedood, omdat hij gedurende de zee uit tegenover Chios. Tusschen deze bergen
afwezigheid van dezen diens schoonvader Creon liggen verscheiden groote, vruchtbare dalen : de
vermoord en Megara met hare kinderen vervolgd cilbianische velden-ende caystrische vlakte
had. -- 4) . Zoon van Pandion, broeder van aan beide zijden van den Cayster (hier moet ook
Aegeus, Nisus, Pallas, atheensch heros en stam- gezocht worden de "Aatos a,nu wv van Homerus,
v ad er der Lycomeden of Lycomiden, een priester IL . 2, 461.), vervolgens de h y r c a n i s c h e vlakte
bij de attische mysteriën. Hij zou de-geslacht en die van den Hermus beide aan de oevers
mysteriën uit Attica naar Andania en Messenië dezer rivier, en de zoogenaamde verbrande vlakte
gebragt hebben, doch door Aegeus verdreven, (rj KaTaxsxuu &vrl) in den N. oostelijken hoek
vlugtte hij tot Sarpedon in het land der Terini- gelegen tusschen Mysië en Plirygië, met sporen
len, dat naar hem Lycië zou genoemd zijn (IIDT. van vulcanische werking. — Van de rivieren ont1, 173.). Naar hem was volgens sommigen ook springt de Hermus op het dindymeensche gebergte in Plirygië en neemt regts den Hy 11 us
liet Lyceum te Athene genoemd.
Lycus, A(xos, naam van verscheiden bekoor (t. 1)emirdji Tsjai) en Lycus, links den C o garivieren : l) in Assyrië, waarover Darius een-lijke m u s en P a c t o l u s (t. Sarabat) op, waarna hij
brug liet slaan (CURT . 4, 9, 9. 16, 8.), anders zich in de hermaeïsche golf ontlast; de M eZabatus geheeten, een bijrivier van den Tigris; 1 e s bij Smyrna (waarnaar Homerus Ms.Xictyev j;
t. ()eloesoe. -- 2) In Phoenicië, valt tusschen Bery- heette) ; de Hales of Halesus, valt bij Colophon
tus en Byblus in zee, t. Nahar el Kelb (honds - in zee ; de C ay s t e r (t. Kara Soe) ontspringt op
rivier). -- 2) Een aanzienlijke oostelijke zijtak den Tmolus stroomt door de bovengenoemde vruchtvan den Iris in Pontus. -- 4) Voorname rivier bare vlakten en ontlast zich na een kronkelenden
van Phrygië ontspringt op het Cadmusgebergte, loop bij Ephesus in de caystrische golf. Van
verdwijnt bij Colossae in een aardkloof (HDT. 7, de meeren ligt het gy g a els c h e meer of Coloë
30.), komt vervolgens weder te voorschijn en valt, (t. Mermera) ten N. van Sardes, Sale of Saloë
bij den berg Sipylus, waarschijnlijk Qp de plaats
voorbij Laodicea stroomende, in den Maeander.
Lydda, Tic Au88a, rj Aó6, stad in Palaestina van Tantalus of Sipylus, vroegere hoofdstad van
ten N. W. van Jerusalem, door de Romeinen in Maenonië, die door een aardbeving vernield werd;
den joodschen oorlog verwoest, doch spoedig her- het p e g a s a e ï s c h e meer bij Ephesus en de 2
s el e n u s i s c h e meeren bij den ephesischen tembouwd onder den naam Diospolis, t. Lud.
Lydia, 1ivaEa, het middelste landschap van pel van Artemis. --- De bewoners Mae o n i ë rs,
de westkust van Klein -Azië, heette vroeger M a e- later L y d i ë r s, waren verwant met de Cariërs en
o n i a (M^jovfrl, 1Vlatov(a), welke naam ook later Phrygiërs en stonden tot aan de nederlaag van
nog in zwang bleef voor het oostelijk gedeelte Croesus (z. a.) onder koningen van mermnadischen
des Iands aan den bovenloop van den Hermus en stam, doch deelden daarna in de lotgevallen van
ten Z. van het Tmolusgebergte. De uitgestrekt- het perzische rijk. Tot aan hunne onderwerping
heid van het land, was in verschillende tijden zeer waren zij dapper en krijgshaftig, vooral als voor
ruiters bekend. Cyrus echter zocht hun-treflijk
verschillend; onder de heerschappij der M e r m n ad e n, omstreeks 715 v. C, en met name onder aard en aanleg stelselmatig te bederven en legde
A l y a t t e s, 560 v. C., strekte het zich oostwaarts den grond tot de laffe verwijfdheid. waardoor dit
-
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volk zich later kenmerkte; tevens bezaten de Ly- Macedonië vereenigd werd (T mc. 2, 99. 4, 83.).
diërs handelsgeest en bedrijvigheid, bronnen van De hoofdstad heette L y n c u s (TRUC. 4, 83, 124
groote welvaart voor hen (HDT. 1, 14, 25, 51.). en v. LIV. 24, 25. 31, 33.).
Behalve de onder Ionia opgenoemde colonieLyneeus, z. D a n a u s en I d as.
steden verdienen nog als eigenlijke lydische steden
Lyncus, koning van Scythië, nam Triptolemus,
melding, van het N. naar het Z.: T h y a t i r a (t. die door Ceres ter verspreiding van het graan uitgeAkhissar), Apollonis, Magnesia aan den Sipylus zonden was, gastvrij op, bij welke gelegenheid hij
(t. Manissa), bekend door de overwinning van L. dezen naar 't leven stond en daarom door de godin
Scipio op Antiochus, S a r d e s (t. Sart) aan den in een losch veranderd werd (OVID. MET. 5, 650.).
Pactolus, de hoofdstad en residentie der koningen,
Lyra, z. musica.
H y p a e pa, t. Birghe, in de cilbianische vlakte,
Lyrischte poësie der Grieken. Onder lyzetel der perzische vuurdienst, Philadelphia op rische poésie in den ruimsten omvang verstaan
de noordoostelijke helling van den Tmolus aan de wij alle dichtsoorten, die niet tot het epos en drarivier Cogamus; t. Allah-Sjeher.
ma behooren, zoodat dus ook de elegie, en de
Lydiádas, AtAfc$a;, tyran van Megalopolis, iambenpoësie daaronder begrepen zijn ; in eregeren
dapper en ondernemend, maar ook eergierig en zin — en dit is de gewone beteekenis bij de
heerschzuchtig, deed afstand van zijne heerschappij Grieken zelve — beteekent zij slechts de poësie,
toen hij zag dat Aratus, aanvoerder van het die naauw met muziek en dans verbonden is, de
achae'isch verbond, alle tyrannen in den Pelopon- melische en c h o r i s c h e poësie, van welke de
nesds wilde doen vallen. Toen de spartaansche eerste vooral door de Aeoliërs, de Iaatste door de
koning Cleomenes een inval deed in het gebied Doriërs is ontwikkeld geworden, weshalve gene
van Megalopolis, zonder dat Aratus zich tot een ook de aeolische, deze de dorische poësie
krachtigen tegenstand voorbereidde, rukte Lyd. met heet. Nadat de Ioniërs, door hunne prikkelbaar zijne ruiterij tegen den vijand op en drong hem heid van geest en hunne vatbaarheid voor indrukterug, doch werd in zijne al te onstuimige vervol- ken van buiten de overige stammen voorbijstrevenging door den vijand omsingeld en gedood, de de, het epos en de elegie hadden geschapen en
overwinnaar Cleomenes vereerde op edelmoedige beoefend, was het voor den aeolischen stam, minwijze zijn lijk met purper en kransen.
der prikkelbaar van geest dan de Ioniërs, maar
LydiaS, Au ta , ook Ludias, rivier in Mace- met dieper en krachtiger gevoel begaafd, bewaard
donië, die zich in ouden tijd (HDT. 7, 127.) kort gebleven om de poësie verder te ontwikkelen en
voor zijne uitwatering met den Haliacmon (t. Vis eene nieuwe kunstsoort te scheppen, de m e 1 i s c h e
ook thans nog heeft-triza)vengd;l poësie, welke van geheel subjectiven aard is, en
ieder rivier zijn eigen mond, de Lydias (t. Karas- waarin de dichter zijne eigen persoonlijke gevoemak of Mavronero) ten W. van den Axius (Vardar). lens en gedachten, die een uitvloeisel zijn van eiLydus, Johann. Laurentius, geboren te gen omstandigheden en gewaarwordingen, uitdrukt,
Philadelphia in Lydië in 't jaar 490 n. C., kwam waarin hij zijn toorn en haat, zijne liefde en vriendop 21 jarigen leeftijd naar Constantinopel, waar hij schap, zijne vreugde en droefheid open en zonder
onder verscheiden keizers, vooral onder Justinianus, terughouding verkondigt. Voor de uitdrukking
hooge ambten bekleedde, doch in 552 van Justi- van zulke levendige gewaarwordingen was de defnianus zijn ontslag kreeg. Na dezen tijd was hij tige afgemeten gang der elegie noch de voordragt
een ijverig beoefenaar der wetenschappen. Van der rhapsoden de geschikte, maar de zang en een
zijne schriften bestaat nog een werk repI ipywv afwisselend, beweeglijk metrum was daarvoor de
Trjs `Pwuat'wv toAcreEa;, over de romeinsche over- eigenaardige vorm. Het opgewekte gemoed had
heden, uit gedeeltelijk verloren kostbare bronnen bepaalde rustpunten noodig en zoo ontstond de
zamengesteld ; verder een geschrift itapI cordwv melische strophe, bestaande uit eenige telkens
over de voorspellingskunst, insgelijks uit oude terugkeerende verzen, waarop een of twee slotbronnen ; eindelijk kennen wij nog uit uittreksels verzen van een eenigzins gewijzigd metrum vol
een werk van hem nepi p.rivd v.
-gen,(dsaphiclïetrona.)
Lygdamis, Au7&aµcs, 1) aanvoerder der Tre- De zang werd begeleid door een snareninstruri, werd bij Ephesus, dat hij plunderen wilde, ge- ment. Het ontstaan en de ontwikkeling dezer aeoslagen en vond in Cilicië zijn dood (PLUT. MAR. lische poësie valt op het einde der 7. en in de
I1.). -- 2) Tyran van Naxos, waar hij zich on- eerste helft der 6. eeuw v. C., in een door staatdanks zijn edele afkomst aan het hoofd der volks kundige twisten en strijd bewogen tijd, waarin de
stelde en vervolgens zich den weg tot den-partij mensch tot zelfbewustzijn zijner persoonlijke waarde
troon baande door Pisistratus te ondersteunen, geraakte, en alzoo het gevoel en de hartstogt door
die hem daarvoor zijne hulp betoonde bij het ver- zelfstandigheid van den geest in hoogere mate
werven der alleenheerschappij over Naxos. Later werden opgewekt. Het land, waar de melische
werd hij door de Spartanen verdreven (HDT. i, poësie uitgevonden en voornamelijk beoefend werd,
61, 64. verg. ARIST. POLIT. 5, 5.).
was Lesbos; de Aeoliërs van dit eiland ontwikkelLygdamus, Avy6aµo;, slaaf van Cynthia, de den zich meer dan al hunne overige stamgenooten
minnares van Propertius. Men heeft hem onlangs tot een hooger geestlijk leven, inzonderheid werd
tot een geleerden vrijgelaten gemaakt en hem het de muziek hartstogtlijk bij hen beoefend. De
derde boek van Tibullus toegeschreven, dat later vertegenwoordigers dezer dichtsoort zijn, de door
G r u p p e voor het werk van 0vidius heeft verklaard. vurige deelneming aan de binnenlandsche twisten
Lygii, z. L i g i i.
zijns vaderlands in gestadige onrust levende A lAuxstos, z. Apollo, 2. kol. m.
c a e u s van Mytilene, 612 v. C. en zijne jongere
Lyncestis, AuTxi rt , landschap in het Z. W. tijd- en landgenoote Sappho, benevens hare leervan Macedonië ten N. van de rivier Erigon, welks ling E r i n n a. AIs een tak der aeolische poësie
bewoners vroeger eigen vorsten hadden uit het kan die van Anacreon beschouwd worden. —
geslacht der Bacchiaden, totdat het eindelijk met Een van de melische poësie verschillend karakter
;
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had de chorische of dorische lyriek, waarin
de lyrische dichtkunst over 't algemeen den hoogsten trap bereikte. In haar stortte zich niet het
subjective gevoel van een enkelen persoon, den
dichter, uit, maar het gevoel en het inwendige
leven eener gansche gemeente. Deze gezangen
werden namelijk bij feesten der goden door een
dansend koor onder begeleiding van muziek voor
de verzamelde gemeente, die door het koor ver
werd, voorgedragen. Voor zulk-tegnwordi
eene openbare voordragt was de kleine, vlugge,
aeolische strophe niet meer gepast; de chorische
strophen waren grooter en kunstiger zamengesteld,
overeenkomstig de bewegingen van Glen dais. Op
de strophe volgde gewoonlijk eene volkomen gelijkvormige tegenstrophe, en daarop eene van beiden verschillende epode, welke zoo voorgedragen
werden, dat terwijl de dansbewegingen, die gedurende de strophe waren uitgevoerd, onder de antistrophe tot haren eersten oorspronklijken stand
terugkeerden, de epode op die standplaats werd
afgezongen. Deze liederen hadden al naar hun
inhoud en hun doel verschillende benamingen.-ne
De Paean behoorde voornamelijk te huis bij de
dienst van Apollo. heeds bij Homerus vinden wij
dit lied deels als een boetgezang bij het offermaal
ter eete van Apollo (HoM. IL. 1. 473.), deels als
zegetang (22, 301,). Uit de eerste soort ontwikkelde zich inzonderheid in de eerdienst van den
pythischen Apollo door dorischen invloed die
paean, welke als lof: en danklied of ook als smeekzang in den nood niet alleen aan de reddende
godheden Apol!o en Artemis, ma tr in 't algemeen
aan beschermende goden werden toegezongen ; de
paean bij gastmalen, tusschen het eigenlijke iitvov
en het au i.Tóacov, is een bijzondere soort hiervan.
Uit den overwinningspaean ontwikkelde zich, vooral door cretensischen invloed, de paean als krijgszang, zoowel bij den aanval als na de overwin
Als een tegenhanger van den paean kan-nig.
het H y p o r c h m a beschouwd worden, een lied
aan Apollo van vrolijken, vaak dartelen aard,
waarbij eigenaardige pantomimen, mythische voor
bevattende, liet gezang van het koor-steling
met gebaarden en dansbeweningen begeleidden. -De H y m n u s was een loflied der goden, dat door
een om het altaar staand of dansend koor gezongen werd, begeleid door de either. Als de eerste
grondleggers dezer soort van koorzangen zijn de
apollinische zangers Olen, Philammon en a. te
beschouwen; de homerische hymnen die niet voor
openbare godsvereering bestemd waren, alsmede
de in lateren tijd ontstane geleerde hymnen van
een Callimachus, Mesomedes, den dichter der
orpheïsche hymnen, zijn van die aan de eerdienst
gewijde hymnen wel te onderscheiden, Over den
Dithyrambus z. a.; de Prosodia waren eene
ontaarding der hymnen of paeans, liederen, die
men bij optogten naar een heiligdom voor het
offer zong; een bijzondere soort daarvan waren de
P a r t h e n i a, zoo geheeten dewijl zij door een koor
van meisjes gezongen werden, Het E n c o m i u m
was een lofzang ter verheerlijking van belangrijke
gebeurtenissen of bijzondere personen, vorsten en
uitstekende mannen. Daarmede verwant is het
E p i n i c i u m een loflied op overwinnaars bij wedspelen, z. P i n d a r u s. Verder behooren hiertoe
de P a r o e n i ë n, wijnliederen, waarvan het S c o1 iuni nog een bijzondere soort was, en de brui
-loftszange,HymëEpithaln,
;

waarvan de eerste bij den feestlijken optogt der
bruid door een koor van jongelingen en jonge
meisjes gezongen werden, de laatste voor (le deur
der . bruidskamer. Het gebruik om het jonggetrouwde paar door een koor van jongelieden van
heiderlei geslacht onder zang' en dans naar huis te
geleiden en om schertsende liederen bij het brui
voor de bruidskamer te zingen, was-loftsmaen
zeer oud (nOM. IL. 18, 492 en v. HESIOD. SCUT.
HERC . 274 en v.). Tegenstrijdig met de vrolijke
bruiloftszangen waren de T h r e n e n, treurzangen
onder begeleiding der fluit bij begrafenissen en
doodmalen gezongen. — De koorpoësie, die zich
bij de eerdienst der goden aansloot, ontstond reeds
in den oudsten voorhomerischen tijfl en werd later vooral door de hoogstgodsdienstige stammen
der Doriërs, voornamelijk op Creta en in Sparta
verder ontwikkeld 4 Haar meer kunstmatigen vorm
en voordragt kreeg zij eerst nadat de muziek meer
volmaakt was, omstreeks sedert 660 v. C. door
dichters die niet uit zuiver dorische staten afkomstig waren, door A 1 c m a n (omstreeks 656 v.

C.), Stesichorus (645-560 v: C.) en Arion
(628-585 v. C.). Ofschoon deze dichters over'
't algemeen het zedelijk-godsdienstig grondkarakter
der dorische koorpoësie handhaafden, behandeldei
zij toch hun onderwerp met meer dichterlijke vrijheid en persoonlijke zelfstandigheid, dan dit tot
nu toe bij den aan de oude vormen streng vast=
houtlenden dorischen stam het geval geweest was
welks vaste onveranderlijke staatsinrigtingen al wat
nieuw en vreemd was streng buitensloten. Dooi
de bovengenoemde dichters werd de koorpoësie
onder het gemeenschaplijk bereik van alle Oneken gebragt; doch zij bereikte haar hoogsten bloei
op het einde der 6. en in de eerste helft
der 5. eeuw v. C., door Ibycus (528 v. C.);

Simonides (559-469 v. C.) en Pindarus
(522-442 V . C.), waarbij . B a c c h y 1 i d e s, de neef
van Simonides (omstreeks 472 v. C.) zich aan

sloot. Bij deze dichters is het koor slechts het
voer tuig voor den geest des dichters die in hooge
vervoering zijn gevoel vrij en onbelemmerd uitstort.
Lyrnessus, Aupv1aiós, stad in het hart van
Mysië, reeds door Homerus (IL. 2, 690. 19, 60.
20, 92.) genoemd, 2 mijlen van Adramyttium, doch
later verdwenen. Zij was de zetel van koning
Mynes, den man van Briseïs.
Lysander, Aó6avapos, een bekend laeedae^
monisch veldheer, ten tijde van den peloponnesischen oorlog, behoorde tot het geslacht der Heracliden, hoewel een ander berigt hem tot een
Mothacer maakt (AELIAN . V. H . 12 43 .). In 't
jaar 407, toen de zaken der Atheners, ten gevolge
der overwinningen van Alcibiades zeer voordeelig
stonden, kreeg hij het opperbevel over de lacedaemonische vloot. Zijn eerste poging bestond daarin
dat hij van uit zijn wapenplaats Ephesus zijne vloot
zocht te vergrooten, waarbij hem de hooge gunst,
die hij bij den jongen Cyrus genoot, zeer te stade
kwam. Bij een streng vasthouden aan vaderlandsche zeden en groote persoonlijke eenvoudigheid
waren sluwheid, geslepenheid, en staatkundige
scherpzinnigheid hoofdtrekken van zijn karakter:
kinderen, zeide hij, moest men met dobbelsteenen,
mannen met eeden bedriegen; waar de leeuwenhuid niet paste, moest men zich een vossenvel
omhangen (PLUT. LYS. 7, 9. CIC. OFF. 1, 30.). Lysander zocht zooveel mooglijk eene ontmoeting
met de vijandlijke vloot te vermijden, nadat hij
,
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haar, gedurende eene afwezigheid van Alcibiades, ' vond, verijdeld. Hierna leefde L. verscheiden jaren
bij Notium een belangrijk verlies had toegebragt, in werkeloosheid, tQtdat hij in 397 na den dood
hetgeen ten gevolge had dat Alcibiades bij de van koning Agis bij den twist over de troonsop Atheners weder in ongenade viel. Daarentegen volging, Agesilaus op den troon wist te brengen.
zocht hij in de steden van Klein -Azië omkeeringen Doch toen deze, wien hij op zijn veldtogt in Azië
in het staatsbestuur in oligarchischen zin te ver vergezelde, Lysanders maatregelen in de steden
bereiking van welk doel hij zelfs aan-wekn,tr tegenwerkte, vergenoegde hij zich met het onder
Callicratidas, zijn opvolger in het opperbevel,
keerde-bevlhrscapndHelot
allerlei hinderpalen in den weg legde. Nadat deze weldra vol van wrok tegen Agesilans naar Sparta
in den slag bij de arginusische eilanden gevallen terug, met het vaste voornemen om het erflijk
was, verkreeg L. weder het opperbevel, hoewel koningschap te doen afschaffen en de koninklijke
niet onder den titel van nauarch (want dit ambt waardigheid voor al de IHeracliden toeganklijk te
kon niemand te Sparta tweemaal bekleeden), maar maken (PLUT. LYS. 24. AGES. 8. NEP. LYS. 3. cie.
als helper van den slechts om den vorm benoem- DIY. 1, 43.). Zijne plannen kwamen niet tot uit
den Aracus (PLUT. LYS. 7. XEN. I-IELL. 2, 1, 7.).
oorlog maakte een einde-voering,tdbsch
Nu gelukte het hem, na lang geduldig zijn kans aan het leven van den eerzuchtigen man. Lysanafgewacht te hebben, in den zomer van 405 aan der sneuvelde onder de muren van lialiartus in
Glen mond van het riviertje Aegospotamus, de Boeotië in 't jaar 394 (misschien juister in 393)
atheensche vloot van 180 zeilen te overvallen en hij een uitval der bezetting, toen Pausanias niet
zich met weinig moeite van bijna die geheele tijdig genoeg tot zijne ondersteuning kwam opdazeemagt meester te maken ; 3000 gevangenen liet gen, doordien een brief van hem aan Pausanias
hij ter dood brengen en weigerde hun zelfs eene onderschept was geworden. Hij werd begraven
begrafenis. Voor dat hij nu naar Athene stevende bij de stad Panopeus in Phocis. Hij stierf, zoo
om deze stad te belegeren, begaf hij zich naar de als llij geleefd had, in armoedige omstandigheden
steden en eilanden van Thraeië en Klein -Azië, (FLUT. LYS, 30.).
die aan de Atheners onderworpen waren en bragt
Lysanor i da.s, Avaavoptau;, een der drie
daar ten gevolge van de vroeger aangeknoopte spartaansclie harmosten die in 't jaar 379 den
onderhandelingen overal oligarchische regerings- burg Cadrnea overgaven. Daar hij echter in den
vormen tot stand, waarbij het bestuur aan 10 nacht van den opstand afwezig geweest was, werd
mannen met een spartaanschen harmost aan het hij niet ter dood veroordeelt], maar slechts in een
hoofd werd opgedragen. Een natuurlijk gevolg geldboete verwezen, aan welke straf hij zich door
hiervan was dat allen van Athene afvielen, dat vrijwillige ballingschap onttrok (XEN. HELL. 5, 4.
weldra alleen Samos nog behield. Nadat L. hierop 13. PLUT. PELOP. 13.).
Athene ingesloten en in de eerste helft van 't jaar
Lysias, Auaíag, hoewel geen atheensch burger
404 door honger tot overgaaf gedwongen had, bekleedt bij onder de 10 attische redenaars een
stelde hij daar de 30 tyrannen aan en liet de voorname plaats. Zijn vader, de rijke Cephalus
muren der stad slechten. Hierop zeilde hij naar van Syracuse, ontevreden over de staatkundige
Samos, om ook hier den bovengenoemden oligar- aangelegenheden van zijne vaderstad was in 475
chischen regeringsvorm in te voeren. Daarna liet v. C. op uitnoodiging van zijn gastvriend Pericles
hij het overschot der door Cyrus hem toegestane naar Athene gekomen en had zich daar als metoecus
gelden en andere geschenken — 470, volgens gevestigd; reeds uit deze gastvriendschap met
anderen zelfs 1000 talenten — door Gylippus Pericles blijkt, dat hij - een man van aanleg en
naar Sparta brengen en aan den staat uitkeeren, geest moet geweest zijn, terwijl dat vermoeden
en buitendien rigtte hij voor zich en elken aan bevestigd wordt door zijn optreden als een der
vloot een koperen standbeeld te Delphi-voerd hoofdpersonen in het werk van Plato over den
op. Overal werd hem eer bewezen, dichters wed- staat. Hij liet aan zijne zonen Polemarchus,
ijverden in het bezingen zijner daden, hij was de Lysias, Euthydemus en Brachyllus een voortref
eerste onder de Grieken, voor wien vele steden
opvoeding geven. Lysias was geboren in-lijke
als voor eenen god altaren oprigtten (PLUT. LYS. 459, met twee zijner broeders trok hij in 444 met
18.). Na het einde des oorlogs leefde hij veeltijds een atheensche colonie naar Thurii in Beneden buiten Sparta, waar hij door de staatsregeling in Italië en bragt hier meer dan 30 jaren door. Hij
zijne heerschzucht en zijn willekeur beperkt werd. bekleedde daar verscheiden staatsambten en stond,
hij bewerkte, dat aan de 30 tyrannen te Athene ook om zijn grooten rijkdom, in hoog aanzien.
eene bezetting gezonden werd, zooals zij die Ook legde hij zich hier onder leiding van Tisias
wenschten (YEN. HELL. 2, 3, 13.), gelijk hij ook van Syracuse, een leerling van Corax, toe op de
veel toebragt tot den ondergang van Alcibiades, beoefening der kunst van welsprekendheid, in verdie zeer door de tyrannen gevreesd werd. De band niet de staatkunde, volgens de wijze der
klagten over zijne gestrengheid in Azië, vooral sophisten. Scherpzinnige tegenstellingen, naauwde bezwaren, door den satraap Pharnabazus, wiens keurige evenredigheid der deden, gelijkluidendheid
gebied hij geplunderd had, tegen hem ingebragt, der woorden en vooral van de eindsyllaben zijn de
gaven aanleiding tot zijne terugroeping; want men eigenaardige kenmerken dezer school. Zijne staat
wilde zijn trots fnuiken. Door eene reis naar den
beginselen waren zuiver democratisch.-kundige
tempel van Jupiter Ammon, wien hij zeide eene Toen na de nederlaag der Atheners op Sicilië
gelofte schuldig te zijn, wist hij vele hem persoon hun invloed te Thurii ook verminderde, zag Lyaangedane moeilijkheden te ontgaan. Doch-lijk sias zich genoodzaakt, ten gevolge van een optoen ten gevolge van den opstand der democra- stand met zijn broeder Polemarchus en 300 zijner
ten tegen de aristocratie te Athene Sparta's hulp aanhangers te vlugten, en keerde in 411 naar
vereischt werd, scheen het dat hij nog eenmaal Athene terug. Hier was de oude democratie afover Athene zou zegevieren, maar dit werd door geschaft, doch ook de oligarchische regering der
Pausa»ias, die voor beide partijen een unddelweg -100 was niet van langen duur. De hierop ge-
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volgde gematigde democratie, die door Thucydides
(8, 97.) zeer geprezen wordt, ontaardde echter
weldra weder, zoo als bleek uit de veroordeeling der veldheeren na de overwinning bij de ar
eilanden. Lysias en zijn broeder leef--ginusche
den gedurende dien tijd als laot Xsic te Athene,
bezaten grondeigendom en dreven met 120 slaven
een uitgebreide fabriek van schilden. Zij werden
echter door de 30 tyrannen niet alleen van hun
vermogen beroofd, maar Polemarchus moest zon
vorm van proces den giftbeker drinken. Ly--der
sias nam de wijk naar Megara, van waar hij niet
weinig bijdroeg tot den val der tyrannen. Nog
voor dat de amnestie * bezworen was, klaagde hij
nu Eratosthenes aan als de oorzaak van den dood
zijns broeders, en door dit pleidooi, waarin hij de
geheele staatkundige geschiedenis van den laatsten
tijd ontwikkelde, verwierf hij zich grooten roem.
Dit is de oudste der 34 nog bestaande redevoeringen en de eenige die hij zelf heeft uitgesproken. Hij schreef van nu af, als Aoyoypucpos, vooral pleidooijen voor anderen, daar ieder te Athene zijne zaak in persoon voor de regtbank moest
behandelent do oudheid kende 230 echte redevoeringen van Lysias. De voortreflijkheid dezer redevoeringen bestaat niet alleen in Bene buitengewone helderheid en juistheid van opvatting, maar
ook in de uitstekende wijze waarop de maker
zich verplaatst in de omstandigheden van den
persoon voor wien de rede geschreven is : geheel
anders is de toon van den gegoeden landman die
zich verdedigt tegen de beschuldiging van het
uitroeijen van den heiligen olijfboom, dan de vrolijke humoristische taal van den kreupele die voor
de voortduring van de hem van staatswege geschonken ondersteuning strijdt en het tracht te
regtvaardigen, dat hij zich het leven zoo aangenaam mooglijk zoekt te maken. Daarom roemden de ouden in Lysias vooral de orotía, de
kunst van karakterschildering, de & 1p'uca en 8tar cwatS,
7
de levendigheid en aanschouwlijkheid zij-

ner voorstelling. Eene uitmuntende waardering
zijner kunst bezitten wij nog in de beoordeeling
van Dionysius van Halicarnassus. Lysias stierf in
hoogen ouderdom te Athene.
Lysicles, Auamk-7j-, 1) atheensch demagoog,
die zich na den dood van Pericles, 429 v. C., met
Aspasia verbond en daardoor een der eersten onder
de Atheners werd. Op een togt door de macandrische vlakte vond hij zijn dood in 428, z. Txuc.
3, 19. --- 2) Een der aanvoerders van het atheensche leger bij Chaeronea (338 v. C.); na den ongelukkigen afloop van dien slag werd hij op aan
redenaar Lycurgus ter dood ver--klagtvnde

oordeeld.
Lysierátes, Auatxparrlc, een Athener, wijdde
in 330 v. C. een choragisch gedenkteeken in, dat
nog bestaat. De toedragt van zulk Bene gebeurtenis was als volgt. De choregen, die door elke
phyle ter uitrusting der tragische en comische koren benoemd waren (z, k t r r o u p y (a), dongen
onderling wie zich het best van den hem opgedragen last kweet naar den prijs van een kostbaar
bewerkten drievoet — Xoprjytxos Tpíitous — die
vervolgens aan een godheid gewijd of op een opzetlijk daarvoor opgerigt toestel geplaatst werd;
een straat die aan de oostzijde van het prytaneum
liep droeg van de vele daar opgerigte gedenkteekenen den naam i'pu toast. Het gespaard gebleven monument van Lysicrates bestaat uit een

vierkanten ondermuur, waarop zich 6 corinthische
zuilen verheffen, waarvan de tusschenruimten door
marmeren vloeren zijn aangevuld; zij dragen een
plat marmeren dak uit één steen, waarop in het
midden een bloemvormig voetstuk staat, dat eens
den drievoet droeg, de doorsnede van de inhoudsruimte bedraagt slechts 6 voet, weshalve ook de
vertelling van allen grond ontbloot is, dat namelijk Demosthenes zich hier voor zijne studiën zou
afgezonderd hebben, waaraan de tegenwoordige
naam van het gebouw bij de Grieken r? epavdp
de lamp van Demosthenes, zijn
Tot)
oorsprong ontleend heeft.
Lysimáchus, Aua(µaxo;, 1) zoon van Agathocles een Thessaliër, geboren te Pella in Macedonië (JUSTIN. 15, 3. ARR. 6, 28.) omstreeks 361
V. C., vergezelde Alexander den G. op zijne ver
naar Perzië, doch trad eerst ge--overingst
durende de indische veldtogten meer op den voor
Hij werd onder het getal der 8 lijfwach--grond.
ten van den koning opgenomen, werd bij de
verovering van Sangala gewond (CURT. 5, 3, 14.
ARR. 5, 13, 24.) en betoonde zich een man van
grooten moed en hooghartigheid, weshalve Alexander, dien bij een trouwe dienaar was, hem
steeds meer onderscheiding betoonde. Na den
dood zijns konings (323) verkreeg L., die den
naam van een uitstekend veldheer had, van Perdiccas het stadhouderschap over Thracië en de
aangrenzende landen (CURT. 10, 30, 4.), overwon
na jaren langen strijd den koning der Odrysers,
Seuthes, en nadat hij tot zoo lang aan de onderlinge twisten van Alexanders veldheeren geen deel
had genomen, sloot hij zich in 't jaar 315, tegen
den heerschzuchtigen Antigonus bij Ptolemaeus
en SeIeucus aan. Doch Antigonus verwekte hem
talrijke vijanden onder de onrustige thracische en
scythische volkstammen, die hij eerst in 311 weer
tot rust kon brengen. Eenige jaren later stichtte
hij in Thracië de stad Lysimachia. Hij nam op
het voorbeeld van vele andere veldheeren van
Alexander, den koninklijken titel aan. Eindelijk
begon in 't jaar 302 de laatste strijd tegen Antigonus. Lysimachus stak naar Azië over, drong
tot in Phrygië door, doch moest voor de overmagt van zijnen vijand terugtrekken, veroverde ver
aan den Pontus Euxinus, en-volgensHrac
verwierf daarmede tevens de hand van Amastris, de
vorstin dier stad, leed daarna een nederlaag van
Demetrius, zoon van Antigonus, bij Lampsacus
doch behaalde in 301 bij Issus in Phrygië, ver
overwinning op Antigo -enigdmtSlucs,e
Daardoor verkreeg Lysimachus een gedeelte-nus.
van Voor-Azië. Na Amastris verstooten te hebben huwde hij met Arsinoë, dochter van Ptolemaeus (JUSTIN. 15, 4.). Toen Demetrius Polior-cetes in 't jaar 297 de vijandlijkheden hernieuwde,
ontnam Lysimachus hem zijne bezittingen in Azië,
doch moest hem bij den vrede in 294 als beheerscher van Macedonië erkennen, en zocht in 't jaar
292 zichzelven daarvoor schadeloos te stellen door
de onderwerping der noordwaarts aan den Donau
wonende Geten, door welke hij intusschen overwonnen en gevangen genomen werd (PLUT. DEMETR.
2.). Doch spoedig kreeg hij zijne vrijheid terug.
Tegen den steeds rusteloozen llemetrius verbond hij
zich met Seleucus en Ptolemaeus, verdreef hem echter na hevigen kamp uit Macedonië en stond een
gedeelte van dat land aan Pyrrhus van Epirus af.
Deze verheugde zich evenwel niet lang in het

Lysimilia Palos---Maaltijden.
bezit. Lysimachus, die vooreerst van Demetrius
niets te vreezen had, ontroofde het hem spoedig
weder. Toen daarop Demetrius, die door Seleucus gevangen gehouden werd, in 't jaar 283 kwam
te sterven, werd Lysimachus door diens dood van
voortdurende bezorgdheid bevrijd. Daarentegen
verwekte hij zich een anderen tegenstander in kofling Ptolemaeus, wiens voortvlugtigen zoon, Ptolemaeus Ceraunus, Lysimachus bij zich opnam,
hoewel de vrede vooreerst niet verbroken werd.
Doch toen met de klimmende jaren de argwaan
en wreedheid van Lys. toenamen, en hij opgestookt door zijne vrouw Arsinoë, zijne eigene kinderen, inzonderheid Agathocles, den oudsten zoon
zijner eerste vrouw, wantrouwde, zoo zelfs dat deze
op des vaders bevel werd ter dood gebragt (JUSTIN.
17, 1.), werd de grijze vorst, wien te laat de oogen
geopend werden, door zijne eigen verwanten en
vele zijner vroegere trouwe aanhangers, die naar
Azië tot Seleucus de vlugt namen, verlaten. Weldra was Azië in vollen opstand, en Lys. die om
daar de rust te herstellen, den Hellespont was
overgestoken, werd door den tegen hem oprukken den Seleucus bij Corns in Phrygië geslagen (281)
en sneuvelde in den slag. Een trouwe dienaar
bragt het lijk van zijnen vorst, dat reeds tot ontbinding overging, naar Lysimachia en zette het
dáár bij. — Zijn zoon 2) Lysimachus werd door
Ptolemaeus Ceraunus vermoord.
Lysimelia Palus, rj AuacµCAetu X(µvri, ver moedelijk hetzelfde meer nabij Syracuse, dat vroeger Syraco heette, en waarnaar deze stad zou genoemd zijn.
Lysinóë, Auacvá^, stad in Pisidië, ten W.
van Sagalassus.

Lysippus, z. beeldhouwers, 6. kol. m.
Lysis, Acs, 1) een Athener en leerling van
Socrates, naar wien Plato een zijner dialogen ge-

Plaaltirjden, 1) der Grieken. Het onder
stammen openbaart-scheidtungrk
zich mede duidelijk in het verschil van tafelweelde
en gewoonten. Terwijl de Spartanen bij hunne
syssitiën slechts de bevrediging van ligchaamsbehoeften ten doel hadden, vond de zinlijke natuur
van den Boeotiër, die daarbij van fijnere geestlijke
beschaving afkeerig was, het hoogste genot in een
goeden maaltijd, terwijl de tafelweelde bij de sicilische Grieken tot het uiterste werd gedreven. Bij
de Grieken waren er daaglijks drie hoofdniaaltijden, 1) het ontbijt (^Cxpc rt p a) bestaande uit brood,
in ongemengden wijn (OCxprh roc) gedoopt, 2) het
4 taTov, dat in den regel waarschijnlijk op het
middaguur genomen werd en uit warme spijzen
bestond, en eindelijk 3) de hoofdmaaltijd, het
ósinvov of 6p tov, gelijk aan de romeinsche coena,
die tegen den avond (het uur is niet juist te bepalen) gebruikt werd. Dit getal maaltijden vinden wij reeds in de oudste tijden, ofschoon bij
Homerus de beteekenis der maaltijden (44carov,
6et7rvov, a6p7rov) niet met de latere overeenstemt
en over 't algemeen niet zoo streng genomen
moet worden. Het avondmaal, het Mp tov, was
als hoofdmaaltijd (asihtvov) het eigenlijke middel
gezellig verkeer, hetzij dat het een-puntvahe
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noemd heeft. — 2) Uit Tarente, leerling van
Pythagoras; na de ontbinding der pythagorische
vereeniging, begaf hij zich naar Thebe en werd door
Epaminondas, wiens leermeester hij werd, gastvrij
opgenomen. Eenige schriften over Pythagoras en
zijne leer worden hem toegeschreven.
Lysistratus, Aualatpatoc, 1) een behoeftig
Athener, om zijne armoede bespot (ARisTOPH. EQ.
1267. ACH. 855 . LYS . 1105.); hij werd in het hermacopidenproces gewikkeld en ter dood veroordeeld, doch wist te ontsnappen (ANDOC. MYS T. 26,
28.). -^-- 2) Z. beeldhouwers, 6. kol. o.
A u cx o í. Reeds vroeg was het in de kringen
van geleerde en beschaafde Grieken gebruikt jk,
r tata,
om elkander wetensehaplijke vragen (fir ^t
rpopXrj µata) ter behandeling en beantwoording
op te geven. In het alexandrijnsche tijdvak werd
dit gebruik nog meer algemeen, en was van grooten invloed op de critiek en uitlegging der oude
schrijvers, vooral der dichters. Taal- en redekundige onderwerpen werden door de alexandrijnsche geleerden, zoowel schriftlijk als mondeling behandeld. Doch allengs ontaardden deze
werkzaamheden in spitsvindigheden en beuzelarij.
Zij die zich met de oplossing van zulke geleerde
vraagstukken bezig hielden werden Xurcxoí genoemd ; de voornaamste onder hen zijn Eratosthenes, Sosibius, Callistratus en a.
A u -r p a, het losgeld voor krijgsgevangenen,
verschillend van de 7toty! bij de bloedwraak, gewoonlijk door den overwinnaar willekeurig bepaald, voor gemeene soldaten 2-3 mina's, later
3-5, voor hoogere rangen of aanzienlijke perso.
nen werden belangrijke sommen betaald, b. v.
voor Plato 20-30 minen; dikwijls werd het door
verwanten of vrienden bijeengebragt. De terug-.
betaling was heilige pligt, zoo de losgekochte niet
het eigendom van zijn schuldeischer wilde worden.

offermaal was (de openbare volksmaaltijden waren
Saire;, waarbij ieder zijn deel, M.eplc, kreeg), hetzij
wegens een familiefeest aangelegd (geboortedag,
vertrek of terugkomst van een vriend enz.), hetzij
dat het op gemeenschaplijke kosten, in geld of

bijdragen van nature (auµNoXaO, ten huize van een
der deelnemers of van een vrijgelaten werd gegeven ((eticvov dáó au t oXwv, bij Hom. èpavoc), hetzij
eindelijk een bijzonder persoon op eigen kosten
anderen onthaalde. De uitnoodigingen werden gewoonlijk door den gastheer zelven op den dag
van den maaltijd gedaan. Ook ongenoodigde
(ïxXrl toc, awcóµaroc) gasten waren welkom, zoo
als b. v. Socrates Aristodemus op het gastmaal
van Agathon medebrengt, die den ongenoodigden
gast allerbeleefdst verwelkomt (PLAT. SYMP . p.
174, E.). Echter gebeurde het ook wel, dat van
deze gastvrijheid misbruik gemaakt werd, namelijk
door de zoogenaamde parasiten (het woord komt
ook in andere beteekenis voor, verg. it a p á a t r o S),
die er een opzetlijke kostwinning van maakten,
zich aan wel voorziene tafels, vooral van jonge
lieden, te doen vinden, en die als grappenmakers
(yeXw ro^tocot) de gasten door hunne aardigheden
vermaakten of ook wel ten doel strekten van den
spot der aanwezigen, of zie als pluimstrijkers
,

,
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(óXaxs;), zoo als de Artotrogus in den miles
yloriosus van Plautus, of eindelijk als 9spa7tvurmxol,
door allerlei dienstbewijzen, zich aangenaam eni
onontbeerlijk zochten te maken. De gewoonte ver
dat men groote zorg aan zijn ligchaam en-eischt
•kleeding besteedde, voor dat men aan tafel verscheen. Men at in eene liggende houding, gewoonlijk twee personen op eéne xAtvrj, terwijl mep
met den linkerarm rustte op het kussen dat in
den rag lag (npoçxspáXatov) en zoo den regterarm vrij hield. Gewoonlijk wees de gastheer de
plaatsen aan; de plaats naast hem schijnt de eere.plaats geweest te zijn. Voor het eten ontdeden
(le slaven de gasten van hunne schoenen ((noXósty)
en waschten hun de voeten (novf Yecv), daarop
werd water aangebragt voor het wasschen der
handen (L wp x'xth -Xecpóc 6Di), benevens een
handdoek (xscpóµaxTpov), hetgeen na den maaltijd
herhaald werd (z. d^tovíc^aaDac), daar men geen
mes of vork gebruikte, (van veelvraten, dopdot, wordt verhaald, dat zij hunne handen tegen
hitte verhardden, of zelfs handschoenen droegen,
om de spijzen heel warm te kunnen nuttigen) ;
lepels (µvarQ , µuarpovt;) waren in gebruik, meest
van metaal. Tafellaken en servetten had men
niet: onder het eten reinigde men de vingers met
geknede broodkruimels (ároµuyaaXead, z. a.). Sla
hadden de bediening; dikwijls werden door-ven
de gasten hunne eigene meegebragt. De leiding
en het toezigt over het geheel had een bijzondere
slaaf, de Tpane^onoto;. — De spijs was in ouden
tijd zeer eenvoudig; later werd de tafelweelde
hoog opgevoerd. Het hoofdgeregt, vooral voor
(Ie arme klasse, was eene soort van pap (µááa),
v erv olgens brood (4To;) en verscheiden groenten,
als maluwe (µaXáxr^), salade (D Elias), kool (pott^a'do;), boonen (xóaµot), linzen (paxaii), uijen (xpówvov) enz., daarna vleeschspijzen, lammeren, geiten,
zwijnen, en eindelijk visch, het eigenlijke ov,
waarin groote overdaad plaats vond. Ook wild
komt voor. — De daaglijksche kost werd bereid
door slavinnen onder toezigt van de vrouw des
huizes. Bij gastmalen werd dikwijls een kok,
µcyscpo;, aangenomen ; beroemd waren vooral de
sicilische koks. -- Ieder gast had in den regel
zijn eigen tafel voor zich (Tpt ne:a). Na het eten
werden de tafels weggenomen (aïpscv,dc7ta(psev,
dcpatpsiv, Raará:acv ra; Tpazt yas), de vloer gereinigd, het waschwater, en dikwijls ook zalf en
kransen, rondgereikt, benevens het ap.^Y ' , eene
soort van zeep en daarop werd het plengoffer
(nou() verrigt, onder het gebruiklijke formulier
d1c»ou &aíµovoy of iycsta;. Vervolgens werd het
nageregt of dessert (aeurspac Tcthcs:ac) voorgezet,
bestaande uit vruchten, zout, dXes, zeker om den
drinklust op te wekken, in lateren tijd allerlei
snoeperijen (LpaTri µata), inzonderheid ook kaas,
vooral sicilische, en gebak. -- Met het dessert begon dan het drinkgelag (a'i mróatov) gekruid door
jok en boert, muziek en dans, als ook door verstandige gesprekken, waarvan het platonisch symposium een treffend bewijs is, al verbiedt ons ook
de diepzinnige inhoud en de volmaakte vorm der
gesprekken om dit voor een getrouwe schildering
en natuurlijke voorstelling te houden. — Het
hoofddoel van het symposium was nu het genieten
van den wijn. Tot de voortreflijkste wijnen van
het wijnrijke Hellas behoorden onder anderen de
thasische, lesbische, naxische, pramnische wijn, maar
vooral die van Chios. Ook werd hij op verschil-

lende wijze gemengd. Soms werd de wijn met
vreemde. bestanddeelen, b. v. kruiderijen, honig,
aangemengd. Meestal werd de wijn met water
ge^nengd gedronken, hetzij met warm, of koud, of
ook door sneeuw verkoeld water (Zóacc M xtovo . ;).
Den wijn onvermengd ((xpuTOV) te drinken was
barbaarsch gebruik, reeds de menging met gelijke
deden, ïaov ic;w, werd voor al te krachtig gehouden. Overigens was de verhouding der menging
niet altoos dezelfde. Meestal geschiedde de menging in een mengvat {x p^t rl p) , waaruit de wijn
dan met de oioorl in de bekers (xuaDot) geschept
werd. — Een uit liet gezelschap door het lot of
bij keuze benoemde voorzitter (apXwv T71c 7rocews,
a'^(^?C06taQXG„ PacnXe►t,) had het bestuur over het
drinken, hij bepaalde de mengverhouding, regelde
de gesprekken en legde straffen op, die gewoon
daarin bestonden dat een beker in eens (dvr--lijk
z:vwn Ti) moest geledigd worden. Stof tot onder
vond men b. v. in geestige vragen of raad--houd
sels (aiv(yV.ata, yphpoc), in spelen, vooral de zoo
geliefde xOTTa4o;, die, ofschoon er verschillende
soorten van waren, eigenlijk hierin bestond dat
men een scheut of straal van wijn X rui, Àarayp
(vandaar karayetv), in weegschaaltjes (&4Tr 7a ),
die aan een balans (;uïó;) boven kleine metalen
figuren (soms boven eerre figuur, manes geheeten)
bevestigd waren, zoo werpen moest dat de schaal
op de eene figuur neerkwam en door den schok
op de andere terugkaatste en zoo beurtelings,
of dat men den wijn in drijvende schaaltjes
deed spatten, zoodat deze door den daarin gevallen wijn zonken. Die een opgegeven taak
niet behoorlijk vervulde, moest in den regel tot
straf drinken, en dikwijls, als er stout gedronken
moest worden (7t(vsty 7rpóc P(av), een niet geringe
hoeveelheid. Ook door elkaar beurtelings toe te
drinken, dat regts omging (&Tt't a*a), werden de
gasten tot drinken gedrongen. — Dikwijls werd
het genoegen nog verhoogd door het verschijnen
van fluitspeelsters (auXr^Tpi aF) en mimische voor-

stellingen. — 2) Der R o rn e i n e n. Hier moeten
vooral de verschillende tijden wel onderscheiden
worden, daar de hoogste eenvoudigheid hier door
de gewoonte allengs in de uitgezochtste overdaad
ontaardde. In de oudste tijden bestond de gewone kost alleen in een soort van brij, puls, uit
spelt, far, ador

(verg. Juv. l 4, 17 0 en v.) en

bleef dit ook in lateren tijd voor den gemeenen
man. Daarbij at men ook wel bladgroente, olera,
en peulvruchten, l eg u m i n a, maar zeer weinig
vleesch. In lateren tijd moet men de verschillende
maaltijden in den loop van den dag onderscheiden.
Jentaculum was het in den morgen gebruikte ontbijt, waarvoor geen vast uur bepaald was, maar dat
afhing van ieders behoefte en keus ; in den regel
bestond het uit brood, met zout of iets anders
gekruid, en daarbij gedroogde wijndruiven, olijven, kaas enz. of ook melk en eijeren. Het prandium was niet zoo zeer een ontbijt als een
middagmaal, dat gewijzigd werd door het uit
latere coena; in den regel tegen de-zigtopde
6. ure, d. i. den middag, en nu eens uit warme dan uit koude spijzen bestaande, waartoe
dikwijls de overblijfsels van de vorige coena dienden. Toen men lekkerder werd kwamen er olera,
schelpdieren, visschen, eijeren enz. bij. Men dronk
daarbij mulsum, wijn en inzonderheid de geliefde
calda (z. a.). Overigens schijnt de zeldzamer uitdrukking nmer•endax hetzelfde te beteekenen ale pi-on-
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diuln. De hoofdmaaltijd was de coena, tegen de 9.
ure, de laatste van den dag, tusschen middag en
zonsondergang en dus in de verschillende jaargetijden op een ander uur. In den winter verzette men
haar wel wat later, om vooraf al zijn bezigheden
verrigt te hebben. Zij duurde vrij lang, daar men er
tevens Bene gelegenheid van maakte tot uitspanning
en genoeglijk onderhoud; zelfs bij meer matige
personen, duurde zij dikwijls tot over de 3 uren.
Zij bestond steeds uit 3 doelen : gustus of gCstatio, ook promulsis geheeten, fercula uit verschillende opdragten bestaande, en nageregt, mensae
secundae. De gustus was slechts een voorproef
om den eetlust te prikkelen en de vertering te
bevorderen, weshalve men vooral lactuca gebruikte, schelpdieren, ligt te verteren spijzen met
sterk gekruide sausen, en eerst gewoonlijk eijeren,
vandaar het spreekwoord ab ovo usque ad mala
(CIC. AD FAM. 9. 20. SCHOL. Op HOR. SAP. 1, 3,
6.). Hierbij dronk men inn/sum, een soort ;nee,
uit most, wijn en honig bereid, vanwaar ook dit
geheele voormaal promulsis heette. De opdragten
der eigenlijke coena werden als prima, altera,
tertia coma onderscheiden, vroeger waren er meest
slechts twee. liet nimmer ontbrekende nageregt-al
bestond in gebak (bellaria), versche of gedroogde
vruchten en kunstig bewerkte aardigheden voor
het oog (epideipnides). — Spijskaarten vindt men
onder anderen bij MA-UT. 5, 78 en v. 10, 48 en
V. MACROB. SAT. 2, 9.). Over de inrigting der
eetkamer, z. triclinium; en over de verschillende wijnsoorten, z. v i n u m.
Illaeae, Mclxut, I) arabische volkstam aan de
perzische golf tot aan het voorgebergte M a c é ta
aan den ingang der golf gelegen (t. k. Mussendom). — 2) Libysche volkstam tusschen de groote
en kleine Syrte, ten 0. van de Gindanen aan de
tivier Cinyps (HDT. 4, 175.).
Macar, l Iacaréa.s, Mdxap, — s'5;, 1) zoon
van Helios en de nymph Rhodus, die na het ver
naar Lesbos-mordenvaTgsRhodu
tlugtte (iioiz. IL. 24, 544.), vader van Issa (OVID.
MET. 6, 124.). — 2) Zoon van Aeolus, broeder
van Canace, wegens misdadige liefde voor elkander benamen zij zich zelve liet leven of (panace
werd door haren vader gedood (PLAT. LEGG: 8,
p. 838, C. OVID. IB. 564. HEIL. 11.). --- 3) Medgezel van Ulysses (OVID. MET. 14, 159.) -- 4)
Een Lapith op de bruiloft van Pirithous (OVID.
MET. 12, 452.).
Naeariít, Maxapla, oude naam van vele
aldus naar hunne vruchtbaarheid genoemde eilanden, b. v. Lesbos, Cyprus, Rhodus; op Cyprus,
komt ook een gelijknamige stad goor. In Messenië
heette eene vlakte langs den Pamisus de macarische en ook een bron in de buurt van Marathon
droeg den naam Macaria.
Maccas, een vaste rol in de Atellanen der
Romeinen, de potsenmaker, hansworst, onze pierrot. Een lange neus, olijke domheid en een vrolijke
eetlust waren de gewone kenmerken van zijn karakter. Hij was overgenomen uit de oscische
kluchtspelen.
Macedonia, Maxe ov17, naam, die eerst
sedert Herodotus (5, 17.) voorkomt, van het ten
N. van Thessalië gelegen land, dat in verschillende tijden een verschillende uitgestrektheid had.
Voor de tijden van koning Philippus breidde het
aldus genoemde land zich ten Z. uit tot aan den
Olympus en de cambunische bergen, . ten 0. tot
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aan de rivier Strymon, die de grensscheiding tegen
Thessalië vormde (THUG. 2, 99.); ten N. tegen
Paeonië en ten W. aan Illyrië waren de grenzen
onzeker. Onder Philippus kwam in het midden
der 4. eeuw v. C. ten N. geheel Paeonië er bij,
en nu maakten de bergen Scardus en Orbelus de
grensscheiding langs Moesië uit ede langs de grens
zen wonende Agrianers en Dardaners waren zoo
goed als onafhanklijk); ten 0. werden de grenzen
uitgebreid tot aan de rivier Nestus, ten Z. kwam
het schiereiland Chalcidice er bij, ten W. een gedeelte van Illyrië; de vlakke inhoud bedroeg in
deze uitbreiding 1200 [D mijlen. Het land vormde
eene vruchtbare vlakte, op 3 zijden door hooge
bergen omgeven, en door verscheiden heuvelketens
doorsneden; de bergen waren rijk aan delfstoffen,
zelfs goud, zilver en edelgesteente (HDT. 7, 112,),
doch er huisvet teen ook verscheurende dieren, zelfs
leeuwen (HDT. 7, 12 5.), die aan den uitmuntenden
veestapel dikwijls nadeel toebragten. Van de betgen lag de S c a r d u s of Scordus (t. Nissawa Gora)
in het N. W. tegen Moesië en Illyrië, de S c om i u s (t. Curbetsca Planina) in het N. 0. tegen
Thracië. Van deze grensgebergten strekken zich
uit naar het binnenland de B a r n u s (t. Vitzi),
in de nabijheid der westelijke grenzen tusschen
het meer Lychnidus en de rivier Erigon, in zuidelijke rigting, de B e r m i u s, t. Turla, tusschen de
rivieren Lydias en Haliacmon zich naar den Olym=
pus uitstrekkende. Tusschen de rivieren Axius en
Strymon ligt de C e r c i n e (t. Kara-dagh) en diens
zuidoostelijke voortzetting D y s o ru s met goudmijnen; nog verder zuidwaarts op den landtong Acte
de A.th o s, nog t. Athos, of Hagion Oros, Monte
Santo. Tusschen Strymon en Nestus strekt zich
de Orb e m s uit, t. Argentaro, en verder de Pang a e u s, t. Pirriari, met rijke goud- en zilvern,ijnon, ten 0. van het meer Prasias tusschen Philippi en de strymonische golf op de zuidelijke
grenzen eindelijk de c a ni b u n is c h e bergen en do
Olympus. Macedonië was, 't geen hare geheele
gedaante medebragt, rijk aan voorgebergten,
zij zijn in de rigting van het W. naar het 0
A e n i u m, t. Kara boernoes de westelijke punt van
het schiereiland Chalcidice, G i g o n i s, t. Apa.noa
mi, ook aan de westzijde van dat schiereiland,
P o s i d o n i u m, t. Kassandra, op de westzijde van
het schiereiland Pallene, waarvan de Z. 0. spits
Canastraeum, t. Palioeri, heette; Derrhis,
t. Drepano, de Z. 0. punt van het schieteiland
Sithonia, waar men insgelijks vond A m p cl u s,
t. Kartali, en Nymphaeum, de zuidelijke uithoek van Acte en van den berg Athos. Door
deze schiereilanden en voorgebergten worden de
volgende zeeboezems gevormd : de diepindringende
therrnaïsche of macedonische golf, ten W.
van Pallene en Chalcidice tot aan Thessalonica,
t. golf van Saloniki ; de t o r o n a s c h e golf, tusschen
Pallene en Sithonia of de voorgebergten Can as t r a e u m en D e r r h i s, t. golf van Kassandra;
de s i n g i t i s c li e golf tusschen Sithonia en Acte
of de voorgebergten Derrhis en Nymphaeum, t.
golf van Hagion Oros; de s t r y m o n i s c h e golf
tusschen de oostkust van Chalcidice en het eiland
Thasus, waarin de Strymon zich ontlast, t. golf
van Contessa. De rivieren zijn van het W. naar
het 0. de volgende: de kustrivieren Apilas (t.
Platamona) bij Heracleum, en Enipeus (t. rivier
van Litokoro) bij Dium; H al i a cm on, t. Vistrits
za, ontspringt op het illyrische grensgebergte
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Tymphe en ontlast zich in de thermaïsche golf,
insgelijks de L u d i a s, t. Karasmak of Mavronero;
Axius, t. Vardar, de hoofdstroom van het land
ontspringt op den Scardus in Dardanië, stroomt
in een zuidoostelijke rigting voort en ontlast zich
ten W. van Thessalonica in de de thermaïsche
golf; de E c h e d o rus, t. Galliko, valt ten 0. van
den Axius in Zee; de Strymon, t. Stroema of
Kara Soe, ontspringt op den Scomius in Thracië,
stroomt door het meer Prasias en ontlast zich in
de strymonische golf; de Nestus; t. Mesto, de
oostelijke grensrivier van Macedonië in hare grootere uitgebreidheid, daalt van het Rhodópegebergte
en stroomt tegen over Thasus in de thracische
zee. Behalve het meer P r a s i a s of Cercinitis
t. meer van Takino, ligt ten W. daarvan B o 1 b e,
t. Besjik of Koinos; in Eordaea B e g o r r i t i s,
t. Kitrini. — De Macedoniërs (MaxàBóvE;) bestonden uit eene zeer gemengde bevolking: barbaarsche, thracische (Paeonen, Brygers, Pieriërs,
Bottiaeërs, Edonen, Maeders), illyrïsche stammen,
waarbij , zich echter reeds in vroege tijden, vooral
in de zuidelijke vlakke streken langs de kust, Hellenen voegden. Toen na den slag bij Pydna in
167 v. C. de Romeinen meester van het land
werden, verdeelden zij het in 4 districten : 1) het
land tusschen Strymon en Nestus benevens Bisaltia en Sintica ten W. van den Strymon met de
hoofdstad Amphipolis; 2) het overige land tusschen het schiereiland Chalcidice, met de hoofd
-stadThelonic;3)dtusheAxi
en Peneus, hoofdstad Pella; 4) het westelijke
bergland, hoofdstad Pelagonia. Sedert de inlijving
in het romeinsche rijk werd Mac. met Illyrië en
Thessalië tot eene provincie vereenigd. -- De afzonderlijke landschappen van Macedonië waren de
volgende : P a e o n i a, het noordwestelijke landschap van de illyrische grenzen tot aan den Stryanon, aan den bovenloop van den Axius, waarvan
het oostelijke deel Astraea, het westelijke Pelagonia heette met de tegenwoordig verdwenen hoofdstad S t o b i aan den Erigon ; L y n c e s t i s ten Z.
van Pelagonia met de hoofdstad H e r a c t e a, t.
Bitoglia; ten Z. 0. van het vorige, E o r d a e a;
ten Z. W. aan de bronnen van den Haliacmon
tot aan Epirus O r e s t i s met de stad Celetrum ;
ten Z. daaraan grenzende E l i m a e a; ten 0. van
de 3 laatstgenoemde E m at h i a, waardoor de
Lydias stroomde, de oorspronklijke zetel van het
macedonische koningschap met de steden B e r o e a
en A e g a e, later Edessa ; ten Z. 0. daarvan B o tt i a e a met de stad P e I 1 a, geboorteplaats van
Philipnus II. en van Alexander den G. ; Pieria,
de zetel der thracische Muzen- en Bacchusdienst
bij den Olympus langs de westkust der thermalache golf, met de steden M e t h o n e, t. EleutheroKori, P y d n a, t. Ayan, D i u m; het schiereiland
C h a 1 c i d i e e aan den Axius, met de drie lan dtongen P al l e n e, S i t h o n i a, Acte, onder wier steden vooral Olynthus en Potidaea belangrijk
zijn. Ten N. W. van Chalcidice Iag het landschap Mygdonia met Therma en later Thessalon i ca; ten 0. lag vervolgens Bisaltia met
de steden Argilus en Bromiscus; het landschap
C r e s t o n i a bevatte slechts de stad C r e s t o n aan
de rivier Echedorus; ten 0. hiervan en ten N.
van Bisaltia lag Sintica tot aan den Strymon,
oostwaarts van deze rivier E d o ni s met de steden
Amp h i p oh i s en het om de daarbij geleverde
veldslagen beroemde Philippi, vroeger Crenides.

Nog verder oostwaarts Iag 0 d o m a n t i c e met de
stad Sarpe, t. Zikhna. De landschappen Dent h al e t i c e, ten N. 0. van de vorige, en M a e dice, westwaarts van dit laatste, met de hoofdstad
Iamphorina, werden later weder bij Thracië gevoegd:
Macella, McxcUa, eene sterke stad ten Z:
van Egesta op Sicilië gelegen (LIV. 26, 21. POL.
1, 24.).
Macellum (van I=Fk ov omheining), dikwij ls met het bijvoegsel Liviae, een marktplaats
te Rome met winkels en portalen bezet, in de
nabijheid van de esquilijnsche poort en de tuinen
van Maecenas, waar men eene verzameling aantrof
van voorwerpen van vroeger afzonderlijke markten
zooals vleesch, visch, groente (HOR. SAT. 2, 3, 229.
EP. 1, 15, 31. PLAUT. AUL. 2, 8, 4. SUET. CAES.
26. TIB. 34. vESP. l 9.).
11Yacer, z. Licinia Bens.
11lacestus, Mrzxsaro;, een bijrivier van den
Rhyndacus in Mysië, ontspringt op het Temnusgebergte bij Synnaus en na een noordoostelijken
loop valt hij in den hoofdstroom bij Miletopolis;
t. Soesoe of Soesagherli.
lIIachaerusi, Maxatpohhs, een sterke grens-

vesting van Palaestina, in de nabijheid van de
rivier Arno ten 0: van de Doode Zee (op de
zuidelijke grenzen van Peraea), die zich eerst laat
aan de Romeinen overgaf. Josephus maakt er in
de beschrijving der joodsche oorlogen dikwijls melding van.
Machaon, Maxácov, Zoon van Aesculapius
en Epione, broeder van Podalirius, met wien hij
troepen uit Tricca, Ithome en Oechalia in Thessalië op 30 schepen naar Troje voerde. Met hun
beiden zijn zij de artsen in het grieksche leger
voor Ilium (HOM. IL. 2, 729 en v. 4, 193. 11,
512, 833.). Machaon in den slag door Paris met
een pijl gewond wordt door Nestor uit het strijd
gered (IL. 11, 505, 598.). Virgilius (AEN.-gewol
2, 263.) geeft hem ook een plaats in het houten
paard. In de nahomerische sage wordt hij door
Eurypylus, den zoon van Telephus, gedood en
zijn lijk door Nestor naar Messenië gebragt. Hier
bevond zich in Gerenia het grafteeken en een
heiligdom van Machaon, met inrigtingen voor het
genezen van zieken. Glaucus, de zoon van Aepytus, bragt het eerst aan hem als heros offers.
Zijn broeder Podalirius zou zich op de terugreis
van Ilium te Syrus in Carië gevestigd hebben.
lllaeisstus, c xtaroy of -ov, een stad door de
Cauconen gesticht in Triphylia van Elïs, ten Z. W.
van den berg Cotylus, doch reeds ten tijde van
Strabo verwoest. — Maifarou axoitcd, de wachttoren van M. (AESCH. AGAM. 289. (300.)), is waarschijnlijk eene hoogte op Euboea; volgens Plinius
(5, 31, 39.) was het de naam van een berg op
Lesbos.
Waeomádes, Max6µa8a bij de Grieken,
was de naam van drie plaatsen op de noordkust
van Africa, waar zout gemaakt werd (de naam
beteekent waarschijnlijk : ,, zoutwerken"), een aan
de groote Syrte ten 0. van de Macae, een aan
de kleine Syrte in Byzacium en een in Numidië,
53 mijlen ten 0. van Cirta aan den weg naar
Carthago.
M era, Mtzxcrls, 1) een rivier die westwaarts
van de Apennijnen stroomt en zich in de ligustische golf ontlast, zij was de grens van Ligurië
en Etrurië en scheidde met den oostwaarts in de
adriatische zee zich ontlastenden Rubico eigenlijk

Macrinus--Maelia gens.
Italië van cisalpijnsch Gallië, t. Magra (LIV. 39,
32. 40, 41.). --- 2) Mcíxpa, Mrlxpac, eene vlakte

van Syrië, digt aan zee, de tegenw. v]akte el
13kaah ; eens hield zich daar een buitengewoon
groote slang op, die aanleiding gaf tot de Christelijke legende van den heiligen George, die hier een
lindworm versloeg. -- 3) Macra Come bij Livius
(32, 13.) een plaats onzeker of zij in Doris of in
Thessalië gelegen was.
Maerinus, eerst regtsgeleerde, later soldaat,
afkomstig uit Numidië, liet als bevelhebber der
lijfwacht Caracalla vermoorden, 217 n. C. Evenwel hield hij voor de soldaten zijne deelneming
aan den moord van den bij hen geliefden keizer
verborgen, en beklom met hunne toestemming den
troon. Hij nam zijn jongen zoon Diadumenianus
tot mederegent aan. Een veldtogt van hem tegen
de Parthen eindigde met een schandelijken vrede,
terwijl hij zich zelf aan een verwijfd leven overgaf, het leger daarentegen hard behandelde, waardoor hij zich bij de soldaten gehaat maakte. Dc
ontevredenen kozen derhalve Heliogabalus tot
keizer, ondanks de vele door Macrinus gedane beloften. Toen nu de nieuwe keizer hem aanviel,
nam Macrinus, zonder den uitslag van het voor
hem niet ongunstig staande gevecht af te wachten,
lafhartig de vlugt, doch achterhaald werd hij met
zijn zoon om 't leven gebragt den 8. Jan. 218.
Macro, bevelhebber van de keizerlijke lijfwacht en gunsteling van keizer Tiberius, nadat
deze zich door zijne hulp van den vroegeren gunsteling, den gevreesden Sejanus, en diens familie
bevrijd had. Toen hij en zijne vrouw Ennia
Caligula den erfgenaam van den troon tot het
vermoorden van Tiberius behulpzaam waren geweest, vielen zij zelve als slagtoffers hunner
eerzucht.
Macrobii, Mazp6C3coc, ,, langlevers," naam bij
IIerodotus (:3, 17.) van een aethiopischen volkstam
langs den zuidelijken oceaan.
Macrobius.Aurelius Ambrosius Theocl o s i u s, romeinsch taalkundige uit de 1. helft der
rj. eeuw n. C., onder Theodosius den jong. waar
een Griek van geboorte, maakte verza--schijnlk
melingen uit de schriften der grieksche wijsgeeren,
vooral der Platonici, naar het voorbeeld der attische nachten van Gellius (z. a.). Wij bezitten
nog twee werken van hem: Commentarioruna in
somnium ,Scipionis libri duo, en : Saturnalium conviviorum libri septem ; het laatste in den vorm van
zamenspraak bevat een schat van historische, antiquarische en mythologische opmerkingen. Van
een derde werk : de dfferentiis et societatibus graeci
iatinique verbi, bezitten wij slechts een uittreksel
van Johan Scotus uit de 9. eeuw.
Macrochiir, MaxpoXecp, „ langhand," z. A rtaxerxes.
illaerónes, Maxpw' , een magtige volkstam
in het N. 0. van Pontus, ten 0. van de Colchers ;
zij waren gekleed met dierenhuiden en droegen
in den oorlog houten helmen, kleine gevlochten
schilden en korte lansen met zeer lange punten
-
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phiassus, na de terugkomst der Heracliden in een
wijnrijk oord gebouwd. Plinius (4, 2, 3.) noemt
ook een berg M a c y n i u m.
Madaatënii, thracische volkstam in de buurt
van den Haemus (Liv . 38, 40. .
Mad "tuso,
Má& 'JToc , een)havenstad van den
Y
thracischen Chersonesus, tegenover Abydus (LIV.
31, 16. 33, 38.).

Maeander, Madav^Spo;, t. Bdjuk Mender, d.

i. groote M., een groote rivier van Azië, die dikwijls genoemd wordt, ontspringt bij Celaenae in
Phrygië, eigenlijk uit een meer in de nabijheid,
waaruit ook de Marsyas stroomt; beiden komen
echter lager dan het meer op verschillende zijden
van den berg Aulocrene te voorschijn SEN. ANAB .
1, 2, 7.). In een zeer kronkelenden, tot spreekwoord geworden loop (cie. pis. 22 . OVID. MET .
8, 162 . LIV . 38, 13.) stroomt hij westwaarts en
komt na bij Laodicea den Ly c u s opgenomen te
hebben in Carië, hetwelk hij, langs de zuidzijde
van het Mesogisgebergte voortvloeijende, doorstroomt, en links het water van den Harpasus
en den carischen Marsyas opvangt. Tusschen
Myus en Priene valt hij in de icarische zee. Hij
was niet breed maar zeer diep en vol slijk (van
daar zijn de oevers thans geheel veranderd) en
veroorzaakte dikwijls overstroomingen (HOM. IL.
2, 869 . HDT . 7, 26, 30. THUC. 8, 17.).
1Waeandrius, Matd.v8ptos, 1) geheimschrijver
van Polycrates van Samos. Na den moord van
Pol. maakte hij zich van de alleenheerschappij op
Samos meester. In zijne oorlogen tegen de Perzen en tegen den broeder van Polycrates, Syloson,
die met perzisc+he hulp Samos veroveren wilde,
was hij ongelukkig; hij vlugtte met de schatten
var. Polycrates naar Sparta, doch werd door kofling Cleomenes I. spoedig weer van daar verwijderd. •-- 2) Geschiedschrijver, waarschijnlijk uit
Milete, overigens niet bekend.
Maecénas, z. Cilnii.
Aiaecium, een plaatsje bij Lanuvium in Latium, waarnaar de Marcia tribus genoemd is, bevattende de steden Hadria, Neapolis en Brundu-

sium (LTV . 8, 17.).

Maedi, Margot, aanzienlijke thracische volk stam aan den westelijken oever van den Strymon
en aan de zuidelijke helling van den Scomius,
waardoor het naburige Macedonië dikwijls verontrust werd. Eindelijk werden zij onderworpen en
met dat land vereenigd (THuc. 2, 98. LIV. 26, 25.
28, 5.).

IMaelia gens, bekend door 1) S p u r i u s
M a e 1 i u s, tot den ridderstand behoorende, die uit
overdreven eerzucht en streven naar magt zich door
uitdeelingen van koren de volksgunst zocht te ver werven (LIv . 4, 13 en v.). Intusschen werd hij
door de naijverige patriciërs van volksopruijing en
hoogverraad beschuldigd, en toen hij voor het geregt gedaagd werd, weigerde hij te verschijnen en

bood zelfs gewelddadigen tegenstand, waarop hij
door den magister equitum Servilius Ahala gedood
werd. Zijne goederen werden verbeurd verklaard,
zijn huis gesloopt (de daardoor ontstane opene
(HDT. 7, 78. XEN. ANAB. 4, 8 3.).
1liactorivam, Max,.wpeov, een stad in het Z. plaats heette later Aequirnaelium) en de door hem
van Sicilië, boven Gela gelegen, waarheen een opgekochte korenvoorraad werd om de gistin g
deel der inwoners van Gela bij gelegenheid van des volks te sussen, om niet verdeeld. -- 2) Sp.
een oproer de wijk nam (HDT. 7, 153.) ; waar M a e l i u s, volkstribuun in 't jaar 435 v. C., ver -schijnlkt.Mazro volgde de tegenpartij van den vorige, inzonderMaeyuia , Maxuvía, een stad in het Z. heid Servilius en Minucius, die dezen vervolgd en
van Aetolië aan den voet van den berg Ta- gedood hadden, en deed een voorstel aan het
;
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volk ter verbeurdverklaring van het vermogen van
Ser viliuS (LIV. 4, 21. verg . cie . PRO DOM. 3?.). --3) Q. Mae 1 i u s, nam waarschijnlijk deel aan den
oorlog tegen Samnium in 321 v. C. waarin hij
het beruchte verdrag na de nederlaag bij de Candijnsche engten mede onderteekende en daarom
later aan de Samniten werd uitgeleverd (LIV. 9, 8

tegenwoordig heet zij de zee van Azo£ In de
oudheid waren over de Maeotis vele dwaalbegrip pen in zwang: eerst sedert de togten van Alexander den G. werd zij niet meer voor een deel van
den grooten noordelijken oceaan gehouden. Ook
over hare grootte waren de voorstellingen zeer
verward (STRAB. 7, 310. PLIN. 4, 12, 24. HDT.

en v. CIC. OFF. 3, 30.).

4, 3, 86 . ARR . 3, 30, 9. 5, 5, 4. 7, 1, 3. cie.

Maenades, Nlatvaass, z. D i o n y s u s, 3. kol. b.
Maenálus , Tó MaívaXov ópos, een gebergte
van Arcadië tusschen Megalopolis en Tegea, lievelingsverblijf van Pan. Ook van een stad Maenalum vond men in lateren tijd nog sporen, en
een gedeelte der streek door den Helisson doorsneden, heette de maenalische vlakte (THEOCR . 1,

Tuse. 5, 17, 49. LEG. AGR. 2, 19, 52.).

Naera, NTaipa, 1) z. I c a r i u s. -- 2) Dochter van Proetus, gezellin van Artemis, door deze
gedood omdat zij bij Zeus moeder werd van Locrus, die met Amphion en Zethus Thebe stichtte,
(HOirr. IL. 11,' 326.). --- 3) Dochter van Atlas,
vrouw van Tegeates, den zoon van Lycaon, wier
graf te Tegea en Mantinea getoond werd (bij Pau124. VIRG. ECLw 8, 22. 10, 55.).
11laenta columna, stond te Rome op het sanias is zij dezelfde als NO. 2.).
Maevius, z. B a v i u s.
forum, opgerigt ter eere van C. Maenius, die in
11lagaba, berg in Galatië, 10 mijlen ten 0.
338 V. C. met L. Furius Camillus zegevierend
tegen de Latijnen streed (LIV. 8, 13.). Het volk van Ancyra (Liv. 38, 19, 26.).
Magdólum , M1T riXov, stad in Benedenkende deze zuil eerst uit scherts, later ten tijde
van Lucilius in ernst toe aan den verkwister Mae- Aegypte, 12 mijlen tere Z. van Pelusium, waar
nius, die zijn huis op het forum aan den censor koning Necho de Syriërs versloeg (HDT. 2, 159.);
Cato verkocht had (LIY. 39, 44.), maar een zuil voor in het O. V. Migdol.
11lagetobria, stad op de grenzen van het
zich zou bedongen hebben om de gladiatorsspelen
te kunnen aanschouwen (cic . DIV . 16 . SEST . 58.). gebied der Sequaners, waar de Galliërs een neder 11laenia gees. Tot dit plebejisch geslacht laag van de Germanen leden (cAES. B. G. 1, 31.).
behooren: 1) C. Maenius trachtte als tribuun, Nog tegenwoordig vindt men te Moigte de Broic,
om eene verdeeling van staatslanderijen te bewer- eerie plaats aan de Saone, de overblijfselen dier
ken, de consuls in het werven van troepen te be- oude stad.
lIIIigii, McTot, bij de Meders en Perzen de
lemmeren, 481 v. C. In denzelfden geest was
2) M. Maenius werkzaam, in 't jaar 410 v. C. leden der priesterkaste, die waarschijnlijk even als
1-hij kon echter zijne akkerwetten niet tot stand de Leviten onder de Israëliten tot een afzonder brengen daar de overige tribunen zich er tegen lijken stam behoorden (HDT . 1, 101.). Oorspronkverklaarden (LIV. 4, 53.). -- 3) C. M a e n i u s, lijk waren zij in het bezit van alle wetenschaplijke
ambtgenoot van Camillus in het consulaat van het beschaving en waren de bedienaars der godsdienst.
jaar 338 v. C.. streed gelukkig in den oorlog te- Cicero (DIV . 1, 23.) noemt hen genus sapientum
gen Latium (LIV . 8, 13.), vooral tegen Antium, et doctoruni. Toen zij later ontaardden, werd
waarvoor hem een eerzuil, de columna Maenia Zoroaster hun hervormer en verdeelde hen in 3
(PLIN . 34, 5, 11.) op het forum werd opgerigt. klassen, leerlingen (herbeds), meesters (mobeds) en
In 't jaar 320 V. C. was hij dictator, om eene volmaakte meesters (destoer moheds). Zij vormzamenzwering te Capua te bedwingen en te on- den een gesloten orde en hadden grooten staat
invloed (HDT. 3, 30 en v.), bezaten ook-kundige
derzoeken. Toen hij nu ook te Rome onderzoekingen instelde, bragt de adel tegen hem dezelfde de gave van voorspelling en leidden een eenvoubeschuldigingen in, als hij tegen hen gedaan had, dig, zeer ingetogen ]even. Pythagoras, Plato en
weshalve hij zijn ambt nederlegde en zich aan een Empedocles worden wel eens als hunne leerlingen
geregtlijk onderzoek onderwierp, doch vrijgespro- genoemd. -- De propheet Jereniias maakt ook
ken werd (LIV . 9, 26.). Vervolgens werd hij in melding van een orde van Magi bij de Chaldaeërs
3 1 8 censor en Iiet aan de huizen rondom het fo- en Babyloniërs, wier leden uit de sterren, de vlugt
rum balkons bouwen om meer plaats voor de der vogels en de offerdieren voorzeggingen deden;
toeschouwers te winnen; naar hem werden later z. verder onder C h a 1 d a e i (verg XEN. CYR . 8, 3,
de daarmede voorziene huizen Ma e n i an a ge- 6. CURT. 3, 3, 8.).
Vlagla, 1) Chaldaei, divinatio en toonoemd. -- 4) T. Maenius, was praetor urbanus
in 't jaar 186 v, C., vocht als krijgstribuun in v e r ij. - 2) Uit een strafregtlijk oogpunt. TooSpanje in 't jaar 181 en ging van daar als ge- verij was te Rome op zich zelve niet verboden,
zant van den praetor naar Rome (Liv . 39, 6. 40, wel kwam de staat tusschenbeide, wanneer zij
35.). -- 5) Maenius, een verkwister en potsemaker gevaarlijk werd voor den staat, de staatsgods(Hou SAT . 1, 1, 101. 3, 21.) ten tijde van den dienst of voor lijf en goed der burgers. Zoo verboden de wetten der XII tafelen het betooveren
dichter Lucilius; z. verder Ma e n i a column a.
Maenianum, een vooruitspringend gedeelte van eens anders graan of vruchten (PLIN . 18, 2,
van het huis, een uitstek, balkon, meestal op zui- 6.), en een SCons. van 97 v. C. menschenoffers
door tooverij (PLIN. 30, 1.). Tegen de vreemde
len gebouwd, z. het vorige art.
toovenaars en waarzeggers (Chaldaeërs (z. a.) of
aeon, z. Tydeus.
mathematici) namen de keizers maatregelen (SUET.
Maeonia, z. Lydia.
Maeótis palus, f1 1u tTts Xc^.v7i, aldus ge- OCT. 31. TAC. ANN . 2, 32. 12, 52, 68. MIST. 1, 22.
heeten naar het omwonende volk der Ma e o ta e, 2, 62.). Toovenaars werden zelfs levend ver
waarzeggers verbannen of ter dood gebragt,-brand,
was een gedeelte van den Pontus Euxinus, waar
(straat-medhtornciseBporu insgelijks zij die van die menschen gebruik maak
Christelijke keizers waren in dat opzigt-ten.D
van Jenicale) in verbinding stond. In den noord
hoek ontlast zich de Tanaïs (I)on);-ostelijkn h at strengst.
-

.

.

Magia gens ----Magi stratus.
Magia gene, een geslacht uit Campanië,
waarvan de volgende leden melding verdienen:
1) D. Magius, stond in den tweeden punischen
oorlog te Capua aan het hoofd der romeinschgezinde partij (Liv . 23, 7.) en geraakte na de
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M. vestis linéae of lintéae, de opzigter van het keizerlijke linnengoed.
II. Naam van opzigters en beambten van wereldlijke en geestlijke corporatiën:

M. collegiórum , b. v. van de (abri tignarii,
verovering dezer stad door Hannibal in carthaag- fullones en a., het hoofd der gilden.
sche gevangenschap. Doch op den overtogt naar
M. municipiorum, pagórum en vicOCarthago leed hij schipbreuk, ontkwam naar Cy- rum, gemeente-beambten.
M. vat, priestergenootschappen : augurum, decennrene en van daar naar Aegypte, waar hij neen
geruimen tijd bleef (Liv. 23, 10.). — Zijn klein- viroruin sacrorum, fratruin Arvalium, Saliorum,
zoon 2) Minatius Magius Aeculanensis, sacer dotunt, welke boven de overige leden geplaatst
overgrootvader van Vellejus Paterculus, verkreeg waren.
het rom. burgerregt ter belooning voor zijne
trouwe diensten in den bondgenootenoorlog (VEL LEJ .
2, 16, 2.). — 3) L. Magius,

aanhanger van Ma -

rius in het leger van Fimbria in Azië, liep tot Mithridates over en zocht een verbond tusschen dezen en
Sertorius tot stand te brengen. Later ontving hij
genade, omdat hij Mithridates weder verried (cie.
VERR . 1, 34 .). --4) N u m e r i u s M a g i u s, aanhange r van Pompejus, van wiep hij de zending ontving om te trachten eene verzoening met Caesar
tot stand te brengen, in 't jaar 48 (cAES. B. C.
1, 24. Cie. AD ATT. 9, 13.). — 5) Magius C h i l o
doodde zich zelven, nadat hij zijnen vriend M.

III. Mag. in het privaatregt en het bijzondere

leven:

M. anctiO nis of bonórurn, heette hij die
door de schuldeischers van een insolventen sehuldenaar uit hun midden tot zaakwaarnemer gekozen werd, om het vermogen van den schuldenaar
te verkoopen (z. b o n o r u m e m tie).
M. of rex convivii , z. arbiter bibendi.
M. navis, zoo veel als gubernator of ook
scheepskapitein (Hun. OD. 3, 6, 31 . LIV . 29, 25.).

1I. operum, singulórum ofiicióruin,
opzigters bij het bouwen of den veldarbeid.
M. scriptu.rae, het hoofd van een vennootMartellus te Athene (44) vermoord had (tic. AD schap van staatspachters, z. p eb l i c a n us.
Magistr tus beteekent zoowel het overheidsFAM .4, 12.) — 6) Magius Celer Vellejanus,
broeder van Vellejus Paterculus, voerde in 't jaar ambt, als den persoon. A.) Onder de repu9 n. C. onder Tiberius liet bevel in Dalmatië, en toen bliek. 1)e gewone magistraten waren de condeze de regering aanvaardde werd hem uitzigt op suls, censors, praetors, aedilen, quaestors, volks
tegenstelling van de buitengewone, die-tribune,
het praetorschap gegeven (VELLEJ . 2, 115 en 124.).
Magister, zoo veel als meester, gezaghebber, slechts in bijzondere omstandigheden gekozen weropzigter in 't algemeen. I. Als titel van staats den, zooals de dictator, magister equituin, interrex,
-ambten: praefectus urbi, decemviri legibus scribendis en a.
111. admissiónuin, keizerlijke kamerheer De magistraten waren curules of niet, al naardat
hun de eer der sella curulis toekwam of niet; tot
(z. admissio).
de eerste behooren de consuls, praetors, curulische
lli. ereris, zoo veel als rationalis, kassier.
M. census, opzigter der stedelijke censuales, aedilen, dictator, mag. equit. De hoogere (mag.
Inc jores) waren alle patricisch, totdat zij ook voor
belast met belasting- en schattingzaken.
M. equitum stond den dictator ter zijde de plebejers toeganklijk werden, hiertoe behoorden
(z. a.). Hij had het bevel over de ruiterij en was de consuls, praetors, censors, dictator, mag. equit.
stipte gehoorzaamheid aan den dictator verschul- Deze werden in de comitia centhriata gekozen.
digd, door Wien hij ook gekozen werd. Met den De mag. minores, zooals de aedilen, quaestors,
dictator legde ook de M. eq. zijn ambt neder. volkstribunen, v^yinti sex viri, III viri nocturni,
Overigens had hij een hooggin rang, had de sella de verschillende curatoren enz. werden door de
curulis, de praetexta en 6 lictors tot zijn dienst. tribus benoemd. De regten der magistraten waDe eerste plebejische M. eq. was C. Licinius Cal- ren: het volk in eerre concio bijeen te roepen, be-

sluiten en verordeningen uit te vaardigen, voor
vus, 368 v. C.
aan den senaat te doen (rejerre ad sena--steln
M. inifitum of militiae of armorum enz.
was een titel der keizerlijke bevelhebbers en le- tuin), boeten op te leggen, auspiciën te houden.
gaten (consulai-es en legati), tot (lat Constantijn De mag. majores hadden daarenboven de bevoegd
de G. er de hoogste militaire waardigheid van
oorlog te voeren en ge--heidtbvln
maakte, doordien hij een magist. eq. en een mag. rigt te houden, den senaat en de comitia bijeen
pedituin als hoofden van het geheele krijgswezen te roepen. De hoogere mag., inzonderheid de
benoemde. Onder hen stonden de duces en co- consuls, konden aan de mindere hunne bevelen
mites. In het westersche rijk klom hun aantal geven. I)e magt der magistraten was beperkt
tot 3, in liet oostersche tot 5, die deels bij den door den senaat, door de intercessie van gelijke
of hoogere magistraten, door de provocatie der
keizer, deels in de provinciën vertoefden.
burgers en door de aanklagt waaraan zij na afloop
M. morum, z. censor.
M. ofleiorum, de hofmaarschalk of opper - van hun dienstjaar blootstonden, want gedurende
kamerheer van het keizerlijke huis, door Con- dien tijd kon de hoogere Mag. niet aangeklaagd
stantijn den G. ingesteld. Hij regelde de audientiën en oefende regtspleging tusschen al de personen van den hofstoet.
11. popui, zoo veel als dictator (z. a.).
M. scriniOrum, het hoofd der geheele kei
kanselarij. Onder hem stonden de scrinia-zerlijk
memoriae, epistolarum, libellorum en dispositionum,
over elk van welke een afzonderlijke magister
gesteld was.

de mindere wel. — Om een ambt
te verkrijgen werd vereischt: 1) aanmelding in
persoon bij de comitia ; 2) wettige ouderdom. Dit
berustte eerst slechts op gewoonte, totdat de lex
V i l l i a annali s bepaalde, dat de consuls 43, de
praetors 40, de curulische aedilen 37, de tribunen
30, de quaestors 27 jaren oud zijn moesten. Eeoe
nieuwe lex annalis was de lex Pi p a r i a. Soms
werden echter Benige candidaten door het volk

worden, doch
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en den senaat, later door de keizers, van de bepalingen der lex annalis vrijgesteld, b. v. P. Scipio
Aemil. Numant. (LIV. EPIT. 50.), On. Pompejus
Octavianus; 3) vrijheid van ligchaamsgebrekeu; 4)
de ambten moesten in zekere volgorde bekleed worden namelijk, quaestorschap, aedilisschap, praetuur,
consulaat. Deze door gewoonte gebruiklijke opvolging maakte Sulla tot wet; 5) tusschen het
bekleeden der afzonderlijke ambten moest ook
een door de wet bepaalde tijd verloopen. Zoo
bepaalde de lex G e n u c i a, dat men hetzelfde
ambt eerst na verloop van 10 jaren weer mogt
aanvaarden. Sedert het jaar 254 v. C. aanvaardden de gewone magistraten hun ambt op den 1.
Januarij, en • de gewone duur was van een jaar,
tenzij er eene benoeming van suffecti of later gekozenen noodig was. Over den ambtseed z. jus
ju r a n d u m. Eene afzetting voor dat het ja ar was
verstreken, was vroeger ongehoord, tot dat Gracchus
zijn ambtgenoot Octavius deed afzetten, en sedert
gebeurde het meermalen. Over de waardigheidsteekenen z. fasces, lictor, seLla curulis, toga
p r a e t e x t a. De mag. ontvingen geene bezoldiging, slechts buiten Rome kregen zij volledige
uitrusting in geld, kleederen, tenten, schepen enz. —
B) O n d e r d e keizers. Tot op Diocletianus
duurden de meeste vroegere magistraten voort,
;

hoewel hunne raagt zeer beperkt werd. Daarbij
kwamen echter vele nieuwe ambten, zooals praefectus urbi, proef. praetorio, pr, annonae, pr. aerari?, vele curatores (z. a.). Door Diocletianus en
Constantijn den G. werd hierin eene geheele hervorming tot stand gebragt, en er ontstond een wel
gedisciplineerd en naauwkeurig verdeeld corps van
ambtenaren, zoowel in dienst van het keizerlijke
hof als in den staat en het krijgswezen. Tevens
was er eene groote menigte titularissen, zoogenaamcle honoraria. De magt was veel beperkter
dan die der vorige Mag., maar de eeronderscheidingen des te schitterender. De talrijke schaar
van bedienden waren op militairen voet ingerigt
en heetten officiales. De vroegere uitdeelingen in
natura (annona) maakten plaats voor betaling in

geld.
io.gistrafus mnunieipáles, de stedelijke
beambten in en buiten Italië. Van oudsher heet
hoogste overheden der steden : dictator-tend
(z. a.) en praetor, later II viii (z. D u u nt v Ir i) en
1 V viri juni dicundo. In vele steden bekleedden
de aediles tevens de plaats der hoogste overheid
(z. aediles). Een andere naam voor de hoogste
ambtenaren is praefectus, pr. municipii of pr. jura
dicundo. Zelden is de titel magister. Behalve
dezen komen nog als stedelijke ambtenaren
voor : quinquennales, quaestores, defensores (z. a.)
vele curatores enz. Hunne ambtsbevoegdheid werd
in den loop der tijden al meer en meer beperkt,
het ambt duurde één jaar, de uiterlijke eerteekenen waren gelijk aan de romeinsche, ook het bedienend personeel van lictores, apparitores enz.
werd daar niet gemist.

lea gna mater, z. Rhea Cybele.

Magnentia$, z. Constantius, 2).
lIIagnés, Mcl1vr1;, een der oudste attische
blijspeldichters en de eerste ons bekende dichter die in de dramatische wedstrijden optrad. Er
is niets van hem bewaard gebleven.
Magnesia, Muyvrl a(a, 1) het meest oostelijke schiereiland en landschap van Thessalië (z.
a.). -- 2) M. aan den Sipylus (M. r<p ; tóXp),

stad van Lydië aan de noordwestelijke helling
van den Sipylus en aan de rivier Hermus, vooral
bekend door de overwinning, die de broeders Scipio hier in 190 v. C. op Antiochus van Syrië
behaalden (Liv. 36, 43. 37, 10, 11, 38. , waarna

de Romeinen de stad innamen (Liv. 37, 44.).
Onder Tiberius werd zij door eerie hevige aard
geteisterd (TAC. ANN. 2, 47.); t. Manissa. -beving
3) M. aan den Maeander (M. r tp Matdvapp),
stad in Carië aan de zamenvloeijing van den Lethaeus en den Maeander, aan eten voet van den
Thorax, door thessalische Magnesiërs gesticht, werd
zij door de Cimmeriërs (726 V. C.) verwoest er,
later door de Milesiërs herbouwd. Artaxerxes
schonk haar benevens Lampsacus en Myus aan
Themistocles, die hier zijn gewoon verblijf koos
(NEP. THEM. 10.). Zij was vooral beroemd door
den tempel van Artemis, waarvan men thans nog
de bouwvallen vindt bij het tegenw. Inok-bazar
(Verg. EDT. I, 161. LIV. 37, 45. 38, 13.).
1!lagnum proznontor um, naam van
verscheiden voorgebergten, ouder anderen de tegenw. cabo Espichel in Portugal, 5 mijlen ten Z.
van den mond van den Taag; een ander µ&Yst
cb(potrjptov lag in Mauritania Caesariensis aan den
mond der rivier Sign, t. kaap Hone.
11lagnus portus, 1) haven aan de kust van
Gallaecië in Spanje, t. baai van Corunna Perrol. — • 2) Britsche havenboezem, tegenover het
eiland Vectis (Wight), de tegenw. haven van
Portsmouth. -- 3) Havenstad in Mauritania Caesariensis, het t. Oran, welks haven nog Marsel kibir, d. i. groote haven, heet.
l!ia ,o, M 1wv, naam van beroemde Carthagers. De voornaamsten die deze naam droegen
zijn: 1) Mago, met den bijnaam de groote; hij
legde eigenlijk de grondslagen voor de magt van
zijn vaderland omstreeks 550--500 v. C., en is
niet minder beroemd om zijne krijgsbedrijven, dan
door een werk in 28 boeken over den landbouw
in het punisch geschreven. Op bevel van den
roxneinschen senaat zou het later in het latijn ver
zijn. Columella (1, 1, 13.) prijst hem naar-tald
verdienste, en Plinius, benevens andere schrijvers
over den landbouw, hebben ons brokstukken uit
het werk bewaard. — 2) Carthaagsch veldheer, die
ten gevolge van een lafhartig gedrag in den oorlog
tegen Timoleon zich zelven het leven benam, ons
niet gekruisigd te worden (PLUT. TIM. 17, 22.). —
3) Een andere Mago had, terwijl de Romeinen
niet Pyrrhus in oorlog waren, het bevel over een
carthaagsche vloot op de kust van Italië en bood
den romeinschen senaat ondersteuning aan, doch
zijn, aanbod werd afgewezen JUSTIN. 18, 2.) —
4) Een broeder van Hannibal, wien hij in Italië
groote diensten bewees, inzonderheid bij Cannae,
vanwaar Hannibal hem met de tijding der overwinning naar Carthago zond. Daarop moest hij
zijn broeder hulptroepen toevoeren, 215, doch was
genoodzaakt zich met zijn leger ter ondersteuning
van Hasdrubal naar Spanje te begeven (LIV. 21,
47. 23, 11 en 32 en v.), waar hij 10 jaren lang
met roem krijg voerde. In 't jaar 206 kreeg hij
bevel met een leger naar Italië te trekken, landde
aldaar in 't volgende jaar en veroverde Genua.
De Romeinen zonden 2 legers tegen hem op.
Door vele Galliërs ondersteund hield hij zich hier
tot in 't jaar 203 staande, in 't welk hij geslagen
werd en Boven - Italië moest ontruimen, waarna hij
niet ver van de kust van Sardinië op zee aan een

Magontiacum Maliacus sinus..

573

de keizers het rigtsnoer van het bestraffen dezer
misdaad. Echter werd de kring der misdaden die als
criln. maj. gestraft werden veel verder uitgebreid,
met name werden hiertoe gebragt aanslagen op
den persoon des keizers (in 't algemeen beschuldigingen, beleedigingen en weigering van eerbiedbetoon), meineed bij des keizersnaam, aanmatiging
van eere die den keizer toekomt, het slaan van
gouden munt enz. Behalve ballingschap stond
op deze misdaad ook de doodstraf en in den
regel verbeurdverklaring van goederen. Gewoonlijk velde de senaat hierin vonnis, of de
keizer zelf bijgestaan door zijn consistorium, tenzij
het aan den praefectus urbi of praetorio was opgedragen. Vele keizers toonden bij zulke processen de grootste wreedheid en willekeur, b. v.
Tiberias, Nero, Domitianus en a., zooals wij bij
TAC. SUET . en DIO CABS. meermalen lezen kunnen.
4, 15, 24, 33, 37, 61, 70.).
Maxdpwv v^aot, z. fortunatae insulae.
Maltarbal, veldheer van Hannibal, onder
M ax s v o v, t o, dorische volkstam, die onder
wien hij in Italië met roem diende. Hij was het
die aan Hannibal den i aad gaf om na de over- Deucalion in Phthiotis woonde en door de Cadw inning bij Cannae terstond tegen Rome op te meërs verdreven, zich bij den Pindus nederzette
(HDT. 1, 56. 8, 43).
trekken (LIP . 21, 12 en 51.).
Maj oriánns, F 1 a v i u s Julius, een der
Msia, Mocia, dochter van Atlas en Plejone,
de oudste der Plejaden, moeder van Hermes (z. a.) laatste en betere keizers van 't westersche rom.
in het sterrebeeld der Plejaden (cie. ARAT. 270. keizerrijk. Gedurende den korten tijd zijner regeVIRG. G. 1, 225 .). — Met deze grieksche godin ring (457 -461 n. C.) schafte hij vele misbruiken
werd eene oud -italische natuurgodin M a j a of af en bragt verscheiden heilzame maatregelen in
M aj e s t a (een deus Ma/us te Tusculum) vereen het inwendige bestuur tot stand, waardoor hij zich
wier vereering met de maand Mei in ver--zelvigd, onder de in hunne willekeur gestuite ambtenaren
band stond. Op den 1. Mei werd aan haar door eene menigte vijanden verwekte, die van den onden Hamen y ulcanalis een dragtig zwijn geofferd. gelukkigen afloop eens krijgstogts tegen Genseric,
Zij werd voor de gemalin van Vulcanus verklaard koning der Vandalen, gebruik maakten om geen werd, behalve met de bovengenoemde Maja, holpen door Ricimer liet leger tot een opstand
met Tellus, Bona lea, Fauna, Ups vereenzelvigd. te verleiden, waardoor M. genoodzaakt werd af1Uajestas, is eene hoedanigheid van perso- stand van den troon te doen. Vijf dagen daarna
nen en zaken, waaraan de hoogste waardigheid stierf hij waarschijnlijk aan een buikloop.
en eere toekomt, b. v. de godheid, het volk, de
1IIaláea, MccXaxa, aanzienlijke handelstad op
staat en eindelijk de keizer (cie. DE oR. 2, 39.). de zuidkust van Hispania Baetica, het t. Malaga.
ilio,lchus, Mn'XXo;, 1) carthaagsch veldheer
Wie aan de majesteit des roei. volks te kort doet,
begaat een misdaad, crimen minutae majesta- van 600-650 v. C., streed gelukkig tegen de Lit i s, welk denkbeeld sedert 154 v. C. zich meer byers, doch leed later op Sardinië een nederlaag,
en meer ontwikkelde. Tot deze misdaad behoorde ten gevolge waarvan hij verbannen werd. Daarop
vooreerst de minder gewigtige perduellio, die lang belegerde hij zijne vaderstad Carthago en liet 10
meer en meer tot het crimen majestatis-zamerhnd senatoren ter dood brengen. Daar hij echter naar
oversloeg en er eindelijk geheel in overging (z. de alleenheerschappij stond, werd hij met den dood
perduellio). De eerste wet de majestate immi- gestraft. -- 2) Koning der Nabataeërs en bondgenuta was de lex Appuleja 100 V. C., tegen schen - noot van Caesar in den alexandrijnschen oorlog. —
ding der volkstribunen en tegen oproer gerigt (de 3) Uit Philadelphia in Syrië, schreef Bu^av rtaxrl,
lex Mainilia tegen Jugurtha's vrienden noemde eene geschiedenis van de gebeurtenissen van 470--480
de misdaad althans niet niaj. imnmin.). Hierop n. C., in 7 boeken. Photius deelt er een uittrek
volgde de lex Varia 92 V. C. tegen hen, quo-selvan
mede.
MMialèa, 1) MaXaka ipo; of MaXla, de tegenw.
rum dolo malo socii ad arma ire coacti essent. Veel
belangrijker was de lex Cornelia omstreeks 80 Adanuspiek op het eiland Taprobane of Ceylon,
V. C., waardoor met aquae et ignis interdictio be- bij de inwoners nog t. Adam Malle. -- 2) Ma?,la,
dreigd werd het verwekken van een opstand, het voorgebergte op de zuidkust van Lesbos, t. k. Mabelemmeren van een magistraat in zijn ambt en ria (XEN. HELL. 1, 6, 27. THUG. 3, 4, 6.). -- 3)
de handelwijze van een magistraat die zijne ambts- 1^IaXiat of M0,le, de Z. 0. punt van den Pelobevoegdheid overtrad of inbreuk maakte op Rome's ponnesus, ten 0. van de laconische golf, t. k.
waardigheid. In de zeer uitvoerige lex Julia, St. Angelo. Wegens de daar heerschende stroowerden alle gevallen van perduellio, die nog niet men en winden was het zeer moeilijk M. om te vaals maj. iminin. beschouwd werden, onder het cri- ren (vandaar het spreekwoord : Ma)dac 6 xáµYa;
men majestatis opgenomen. Hierbij werd verbo- i,ctXCftov rCov o^xu s), ook was de zee daar door
(len A) p r o d i t i o (werklijk verraad of daden ge- zeeroovers onveilig (THUG. 4, 54 . VIRG . AEN. 5, 193.
lijkgesteld met verraad, voortvloeijende uit zwak Liv. 34, 32. HDT. 1, 82. CIC. AD FAM. 4, 12, 1.).
1laleventum, z. Beneventum.
lafhartigheid, desertie); B) handelingen-heidof
gevaarlijk voor den staat (oprigten van verboden
Maliácus sinus, Maktaxó; xóXicoc, zeeclubs, complotten en zamenzweringen, oproer en boezem aan de zuidkust van Thessalië, digt bij
opstand); C) inbreuk op de souvereiniteit van den de Thermopylae, tegenover den N. W. hoek van
staat door ambtenaren. De lex Julia bleef onder het eiland Euboea. De Spercheus ontlastte zich
ontvangen wond stierf (Liv. 29, 4, 5. 30, 18.). —
Buitendien was er een Mago, die als gezant deel
nam aan de onderhandelingen tusschen Hannibal
en Philippus van Macedonië; een andere Mago
verdedigde Nieuw Carthago tegen Scipio (Liv. 26,
44 en v.); nog een andere voerde in Hannibals
leger het bevel over eene afdeeling ruiterij en
lokte den proconsul Gracchus in 't jaar 212 in
een hinderlaag (LIV. 25, 16.).
Magontiéieutn, stad in 't gebied der Vangionen in Gallia Belgica, tegenover de uitwatering
van den Moerlus in den Rhenus, door Drusus aangelegd of althans vergroot. In het vervolg was zij
het hoofdkwartier der romeinsche troepen aan den
Boven -Rijn of gelijk het later heette, in Germania
superior, en zetel van den hoofdinspecteur der
vestingen aan den Rijn (TAC. ANN. 1, 37 . IIIST .
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er in. De naam is ontleend aan de omwonende Maliërs, soms heette hij naar de stad
Lamia ook de lamische ; tegenw. heet hij golf
van Zeitoen of Isdin (THUG. 8, 3. LIv. 27, 30,
46. 32, 4, 36. 35, 43. 36, 11, 20.).
Malienses, M h vetc, voikstam van zuidelijk
Thessalië aan de naar hen genoemde golf; zij
waren verdeeld in de Maliërs en de Trachiniërs
(IIDT. 7, 132, 196.).
fPlalitiósa silva, rl i?' xaXouµdvr xxzxoupYoc,
een door roovers berucht woud in het sabijnsche
land, waar Tullus Hostilius tegen de Sabijnen
oorlog voerde (Liv. 1, 30.).
1lialleolus, z. belegering, 4. kol. b.
Malli, MXAoí, dappere indische voikstam aan
de oevers van den Hydraotes (t. liavi), een oostelijke bijrivier van den Indus. Hunne hoofdstad
was waarschijnlijk het tegenw. Multan.
i s, romeinsche eigennaam die vaak met
MMal"
Manlius en Manilius verwisseld wordt. Wij noemen hier 1) M. G l a u c i a de uit Cicero (Rose.
Am. 7, 19.) bekende nachtlijke renbode, die de
tijding van den aan S. Roscins `gepleegden moord
uit Ameria aan diens vijand T. Capito overbrengt,

honio tennis, libertinus, cliens et fanailiaris T. Roscii-

naamste leden zijn: 1) Oetay. Mamilius T usculanus schoonzoon van den laatsten Tarquinius,
wien hij na zijne verdrijving uit Rome hulp bood
(Liv. 2, 15 en v.). Bij sneuvelde met zijn gelijk
zoon in den slag aan het meer Regillus,-namige
498 v. C. (LIV. 2, 19.). - 2) L. M a m i 1. T us c u 1 an., dictator van Tusculum (360), werd romeinsch burger, daar hij de Romeinen in den
strijd tegen Herdonius ondersteund had (LIV. 3,
18 en 29.). -- 3) Q. Mamil. Vitulus, ver
als consul in den eersten punischen oor--overd
log (262) Agrigentum (POL. 1, 17 en v.).
Mainurius Weturius, de (etruscische )
metaalbewerker die in het lied der Saliërs als
maker der ancilia vermeld wordt. Ook zou hij
het metalen beeld van Vertumnus in den tuscischen vicus gemaakt hebben (PROP. 4 (5), 2, 61.).
Zijn leeftijd stelt men gewoonlijk onder de regering van Numa (oviD. FAST. 3, 260, 389.), waar
echter strijdt, dat eerst ten tijde der Tar--med
quinii godenstaudbeelden te Rome opgerigt werden. Manmurius is evenwel slechts een mythische
naam, te zamen hangende met Jlars Hamers.
Mainurra, ronieinsch ridder, diende onder
Caesar in Gallië, waar hij zich groote rijkdommen
verzamelde, die hij echter spoedig weer doorbragt (CATULL. 29, 15. 57, 3. HOR. SAT. 1, 5, 37.
SUET. CAES. 73.). Zijne verhouding tot Caesar
verwekte groote ergernis.
1!Ianeeps, 1) de ondernemer (conductor), die
het maken eener zaak voor een bepaalden prijs
aanneemt. - 2) De zaakgelastigde die bij ver
staatseigendommen of inkomsten in-pachtingv
naam der pachtende publicani het contract sloot.
Mansinus, z. Hostilius.
MMianeipati'o (eigenlijk met de hand nemen),
eerre gewigtige handeling in de oud-romeinsche
zamenleving, welke verrigt werd door hem die
gaf (qui mancipio dat) en hem die ontving (qui
mancipio accipit) in tegenwoordigheid van 5 getuigen en 1 libripens. De ontvanger nam niet
plegtige woorden het voorwerp dat hij tot het
zijne wilde maken aan, sloeg met een sestertius
op de weegschaal en gaf dien daarop als ware
hij de koopprijs aan den verkooper. De geheele
handeling was eene nabootsing vaii een verkooping
en zal in den voorhistorischen tijd zeker een werk
verkoop met toeweging van den verkoopprijs-lijke
geweest zijn. 1) Het meest komt mancipatio voor
als een middel om streng romeinsch eigendom te
verkrijgen, dat volkomen dominium (z. a.) ver
echter was deze vorm slechts van toepas--schafte,
sing bij ras mancipi (z. a.). - 2) Mancipatio diende
ook bij het sluiten der mariusbetrekkingen en
heette dan coërnptio (z. naanus). _ 3) Mancip.
bij het overdragen van een regt op eenig persoon,
namelijk a) bij adoptie, (z. a.), b) bij emancipatie
(z. a.) c) bij overdragt van het mancipiuuii (z. a.).
4) Mancip. in het erfregt, z. t e s ta m en t u m. 5) Mancip. in het regt van obligatie, z. n e x u m.
Maneipium, 1) heette de afhanklijke betrekking waarin door mancipatie vrije personen
gebragt waren, wanneer zij door hunnen vader
aan de magt van een anderen onderworpen zijn.
Zij waren servi loco, maar toch geenszins onvrij.2) Van oudsher was dit de naam der mancipatiehandeling en van het romeinsche eigendom.
-

2) C. M a l l i u s (z. Manlius), aanhanger der
zamenzwering van Catilina. - 3) C n. M nil.
Maximus, een man van geen lofwaardig karakter, voor wien Q. Catulus in 105 v. C., bij het
dingen naar het consulaat moest onderdoen, later
vocht hij ongelukkig tegen de Galliërs (SAL. JUG.
114.) en de Cimbren.
Malloea, Makko(a, een versterkte plaats,
gelegen in het thessalische landschap Perrhaebia
aan den Europus of Titaresius, een bijrivier van den
Peneus. Menippus, veldheer van Antiochus, nam
haar met geweld in, later werd zij door de Romeinen veroverd en geplunderd (Liv. 31, 41. 36,
10, 13. 39, 25. 42, 67.); bij het tegenw. Mologhusta.
Matins, MRXX6;, 1) zeer oude stad van Cilicië op een heuvel aan de rivier k'yr anus ; het
dorp Magarsus was haar haven (ARR. 2, 5, 9. 6,
1. CURT. 3, 7.). -- 2) Gebergte der Malliërs in
Indië (PLIN. 6, 17, 21.).
1!Ialuginensis, z. Cornelia g e n s en
Cossus.
11lalus, z. schepen, onder zeewezen.
Mamereus, een oscische voornaam, die
voorkomt 1) als mythische zoon van Mars en
Sylvia; 2) als tyran van Catana in Sicilië, die
door Timoleon geslagen, naar Syracuse gevoerd
en daar op bevel des volks ter dood gebragt
werd; 3) als bijnaam van verscheiden Romeinen
b. v. van M. Aemilius Mam. (verg. Aernilia
yens), die, hoewel rijk, geen consul kon worden,
omdat hij geen aedilis geweest was (cie. OFF. 2,
17.), en van een Mam. Aemilius Scaurus, den
laatste van dit geslacht, dichter en redenaar, die
onder Tiberius met zijne vrouw Sextia door een
vrijwilliger dood zijne teregtstelling voorkwam
(TAC. ANN. 6, 29.).
lfiamertini, z. Messana.
Hamerhum, MaµgppTtov, stad in Bruttium
bij het woud Sila, gesticht door een schaar sabijnsclhe landverhuizers, onder bescherming van
den krijgsgod Mamers. De Mamertijnen overvielen kort voor den eersten punischen oorlog de
sicilische stad Messana (z. a.).
Mandáne, z. Cyrus.
1i1ainilïi (of 11! a m u l i i), latijnsch geslacht
1llandatuiii, 1) een contract, waarbij iemand
uit Tusculum, waarvan de volgende de voor- belooft voor een ander een zaak op zich te nemen
r

Mandela--Manilia gens.
zonder belooning (cie. Rose. AM . 38 en v. CAEC .
3.). — 2) Een keizerlijke wet, in den vorm van een
bevelschrift uitgevaardigd.
Mandéla,, een dorpje in 't sabljnsche land,
digt bij de villa van Horatius.
1Wandonius, een spaansch legerhoofd, streed
met zijnen broeder Indibilis tegen den romeinschen
veldheer Scipio, sloot zich later bij hem aan,
doch viel bij herhaling weer af en werd eindelijk
gedood (LIV . 22, 21. 28, 24 en v. 29, 3.).
1!andragoras, een kruid (alruin) als too-
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die verloren zijn. Van zijne aegyptische geschiedenis, loopende van de ou1te tijden tot op Alexander den G., bestaan nog fragmenten, en wij
bezitten nog eene chronologische optelling der
verschillende aegyptische dynastiën en hare koningen die men thans, ondanks vroegaren twijfel, als
juist heeft leeren kennen, nadat de hieroglyphen
naauwkeuriger onderzocht zijn. M. zou ook nog
geschreven hebben over de verschillende godheden
! der Aegyptenaren, Isis, Osiris, Apis, Serapis enz.;
daarvan is niets over. Ook het geschrift over

vermiddel gebruikt.
Wandroeles, tav^poxXrj-e, 1) grieksch bouw - !
meester van Samos, die voor Darius den houten
brug over den thracischen Bosporus bouwde en I
een gedeelte van het daarvoor ontvangen loon
voor eene schilderij besteedde, dat den overtogt

voorstelde (HDT . 7, 87 en v.). -- 2) Een Griek
uit Magnesia, die van de Perzen tot Datames
;
overliep (NEP . DAT . 15.).
Mandropolis, Mav^pó;roXt;, stad in het
zuidelijk gedeelte van Phrygië bij 't meer Caralitis, waarschijnlijk dezelfde als hij Livius (38, 15, !
.) Ma n d r op u S.

natuurkunde (rtuv cpuatxcuv iZt T ol.r) is verloren.
Het aan M. toegeschreven gedicht, ^AtoTEEAEau.uTu,
over den invloed der sterren op de lotgevallen
der menschen in 6 boeken, behoort tot een veel
lateren tijd.
Mango , l'iôp Cíco oxc 7^rAX o;, de slavenhande-

laar, die ook venalitius heette, waarschijnlijk zoo
genoemd, dewijl hij de bij paren gebonden slaven
hij de hand geleidde, mane agebat; hij voerde geheele scheepsladingen er van aan, moest ze naakt
te koop stellen en voor hunne gebreken instaan
(HOR EP. 2, 2, 13.).
.

Mania, oud-italische, waarschijnlijk etruscische,

i andubii, Mavoouptot, een celtisch volk in

vreeslijke godin der onderwereld, moeder of groot-

Gallia Lugdunensis met de hoofdstad Alesia '
(welke stad niet tot de Lingonen behoort, zoo als
verkeerdelijk onder Alesia is opgegeven) (cals.
B. G. 7, 68, 78.).
1Manduria, iIuptov (bij PLUT . AGis 3
Mav86vtov), een stad der Salentijnen, gelegen in
Calabrië aan den weg van Tarente naar Hydrun - ;
turn, aan een klein, waterrijk meer (nog tegenw. I
Andoria). Hier werd de spartaansche koning
Archidamus door de Messapiërs geslagen. In den
tweeden punischen oorlog werd de stad door den
consul Q. Fabius veroverd (Liv. 27, 15.); t.

moeder der Lares en Manes. Haar en den Lares
ter eere werden te Rome de compitaliën gevierd,
een verzoeningsfeest door Tarquinius Superbus
weer ingevoerd, waarop knapen voor het welzijn
der familiën geofferd werden. Naar een orakel van
Apollo, dat men hoofden voor hoofden zou offeren, werden door den consul Junius Brutus de
nienschenoffers afgeschaft en in plaats daarvan
maan- en knoflookbollen geofferd. Ter bescherming der huisgezinnen werden afbeeldingen der
Mania voor de deuren geplaatst. Dezelfde als de
Mania is waarschijnlijk de Mona Genita. Over

Casal Nuovo.
-Manéros, Mavápw c, zoon van den eersten
aegyptischen koning, die in den bloei zijns levens
stierf en in klaagliederen verheerlijkt werd (HDT.
2, 79.). Hij is een soortgelijke personificatie als
Linus, Adonis, Hyacinthus en a. en beteekent het
nog in bloei stervende natuurleven.
Manes, de goeden (tegenstelling van immanes),
euphernistische uitdrukking

voor

de zielen der

Men hield deze voor godlijk en
noemde ze daarom Dii Slanes. Vandaar op grafsteenen het gewone opschrift: D. 111. S., d. i. Dis
Manibus Sacruni. Men vereerde ze met plengoffers van water, wijn, melk enz. en een algemeen
zoenoffer werd hun gebragt op den 17. Februarij
op het lijkfeest feralia (OvID. FAST . 2, 569.). In
den oudsten tijd offerde men hun zelfs menschen.
Het verblijf der manes is de onderwereld. Het
benedenste deel van den mundus, de diepste kloof
afgestorvenen .

van het romeinsche comitium, was aan de manes
gewijd; zij was met den zoogenaamden lapis manalis bedekt en werd slechts driemaal 's jaars (24.
Aug., 5. Oct., 8. Nov.) geopend. In tegenstelling
van de Lares en Larvae beteekenen de Manes
de dooden in 't algemeen, terwijl Lares de goede,
Larvae de booze geesten zijn. Bij de dichters
wordt Manes dikwijls voor de onderwereld gebruikt (vIRG. G. 1, 243 . AEN . 4, 387.).
Manétho, 1'Tavllwv, Manethos, Maysttu,,
Aegyptenaar uit Sebennytus, leefde onder Ptolemaeus Philadelphus (283-246 v. C.), was opperpriester te Heliopolis en schrijver van verscheiden
historische, physische en astronomische werken,

de Maniae, z. L a r v a e.
i anicae, z. k 1 e e d i n g, r o m e i n s c h e, 4.
kol. o.
Manilla pens een plebejisch geslacht, welks
naam dikwijls niet dien der Manlii verwisseld wordt.
De voornaamste Manilii zijn:1) A. Manilius,
die als gezant met geschenken naar den delphischen Apollo gezonden werd (LIV. 5, 28.). — 2)
;

P. Manilius, in 't jaar 167 een van hen die

gezonden waren om de zaken in Illyrië te regelen
(LIv . 45, 17.). — 3) Man. Mani 1 i u s, leed in
't jaar 152 een nederlaag in Lusitanië, werd in
148 consul en ontving het opperbevel tegen Carthago, zonder iets te kunnen uitrigten. Hij was
een vriend van Laelius en Scipio. Hij was bekwamer jurist dan krijgsman, gaf gaarne raad aan
die hem daarom verzochten en was ook als regtsgeleerd schrijver werkzaam (CIC . DE OR. 3, 33,

133. AD FAN. 7, 22 . FIN . 1, 4, 12 . BRUT . 28, 108.).
1)e ouden roemden zijne eerlijkheid en bescheidenheid. — 4) C. Manilius, volkstribuun in 't
jaar 65, bragt een wet ten behoeve der vrijgelatenen tot stand , haalde zich echter den afkeer van
liet volk op den hals en sloot zich daarom bij
Poinpejus aan, waarna hij dezen door een andere
wet, die door Cicero in de bekende redevoering
pro lege Manilia ondersteund werd, het onbeperkte
opperbevel in den mithridatischen oorlog wist te ver schaffen (PLUT. POMP . 30. LUC. 35.). Na het nederleggen van zijn tribunaat werd hij daarover aangeklaagd, doch door Cicero, die hierbij eerst een dubbelzinnige rol speelde, verdedigd. Echter had het
proces geen gevolgen, daar de vrienden van Manilins,
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deeling alleen door de bedreigingen van zijnen
zoon tegen de tribunen. Zijn bijnaam was een
gevolg van zijne gestrengheid (LIV. 7, 3-5. VAL.
MAX. 5, 4, 3.). --- Zijn zoon 2) Cn. Mani. Cap.
I m p e r i o s u s was verscheiden malen consul. — Zijn
tweede zoon was 3) T. Manl. Imp. Torquatus,
een man van een vastberaden, maar woest en streng;
karakter, een uitstekend veldheer. Toen Rome in
360 in een oorlog met de Galliërs gewikkeld was,
velde M. een Galliër in een tweegevecht (naar de
buit gemaakte keten werd hij Torquatus genoemd),
en werd meer dan eens consul, voor het laatst
in 340. In dit consulaat liet hij zijn eigen zoon,
die zich tegen het strenge verbod zijns vaders in
een gevecht met de vijanden had ingelaten, tot
straf voor de geschonden krijgstucht ter dood
brengen (LIP. 8, 3-12. cie. OFF. 3, 31. SAL. CAT.
32.); vandaar imperia Manliana. -- 4) T. M a n1 i u s T o r q u a t u ,s, overwon als consul in 't jaar
234 de Sarden en sloot den Janustempel (Liv. SPIT.
19. PLUT. NUM. 20. VELLEJ. 2, 38.). Later voor
de tweede maal consul, vocht hij tegen de Galliërs
aan de overzijde van den Padus. In den tweeden
punischen oorlog overwon hij de verbonden Carthagers en Sarders op Sardinië (LIV. 23, 34.). —
5) T. Man I. T o r q. verbande zijnen . van omkooping beschuldigden zoon, wiens bestraffing hij zich
voorbehouden had, uit zijne oogen in 't jaar 140
V. C., welke vernedering deze door zelfmoord
ontweek. — 6) L. Man I. T o r q., consul in 't
jaar 64, verdedigde Catilina, die toen van opligting aangeklaagd was, bestuurde als praetor in 't
volgende jaar Macedonië en trad in 't jaar 62
tegen Catilina op, toen diens zamenzwering ontdekt was (cie. PIs. 21. AD ATT. 12, 21. SAL. CAT.
18.). -- Zijn zoon 7) L. Manl. Torquatus
was redenaar, hoewel niet zeer uitstekend, en
pleitbezorger, in welke hoedanigheid hij vooral
tegen P. Sulla optrad. Hij was bevriend niet
Cicero en Brutus (cie. BRUT. 7 6. FIN. 2, 19.). Bij
tucht en hebzucht, dat een gewone ondeugd van het uitbreken van den burgeroorlog voegde hij
zijn geslacht was (LIV. 39, 6 en v.). — 6) A. zich aan de zijde van Pompejus, geraakte daarop
Man ii u s Vulso, bekend door een ongelukkig in de magt van Caesar (CAES. B. C. 3, 11.) en
gevoerden oorlog tegen Istrië (Liv. 41, 1 en v.). — sneuvelde later in Africa. — Buitendien zijn er
Een andere tak voert den bijnaam Cap i t o 1 i n us: nog Manlii met den bijnaam Aci d i n u s, daartoe
1) M. Manlius Capitolinus, patriciër, een be- behoort 1) L. M a nl A c id i u s, die langen tijd
kwaa,n en dapper krijgsman (LIV. 6, 20.) versloeg in Hispanië tegen verschillende volkstammen krijg
als consul in 391 v. C de Aequers en redde na den voerde (LIV. 29, 2.). — 2) L. Manl. Acid.
brand van Rome door de Galliërs het capitool F u l v i a n u s, zoon van Fulvius Flaccus en aan(Llv. 5, 47.). Later schijnt hij door verkeerde genomen zoon van een Manlius, streed eveneens
eerzucht gedreven in verbond met een gedeelte in Hispanië, waar hij (185 v. C.) de Celtiberiërs
der plebejers plannen tegen het staatsbestuur van overwon (LIV. 38, 35.). De oudere Scipio stelde
Rome gesmeed te hebben, en werd, nadat deze zijn burgerdeugd op hoogen prijs (cie. DE OR. 2,
mislukt waren, ter dood gebragt (LIV. 6, 14 en 64.). — Zonder bepaalde familienamen komen
nog voor : 1) L. Man 1 i u s, streed ongelukkig teV. CIC. DE REP. 2, 27, 49. PRO DOM. 38. PLUT.
CAM. 36 (welke laatste den dood van Manlius aan gen de Galliërs (LIV. 21, 25.). -- 2) P. Manlius,
(Ie schuld van Camillus toeschrijft). Zijn huis op streed met afwisselend geluk gedurende de jaren
het capitool (vandaar de bijnaam Capitolinus, d. i. 194 en 181-179 in Hispanië en Lusitanië (LIV.
de op het capitool wonende) werd omvergehaald. — 39, 56. 40, 34.). — 3) C. Man 1 i u s (vaker Mallius)
Zijn broeder 2) A. Man 1 i u s • Cap., was ver- verwierf zich in de tijden van Sulla groote schat
hij in korten tijd er weer doorbragt.-ten,di
scheiden malen krijgstribuun en beschermde Rome,
terwijl Camillus " dictator was, door een leger dat Later was hij een volgeling van Catilina (PLUT.
voor de stad gelegerd was. — 3) P. M a n 1. C a p., cie. 14.) en sneuvelde in den slag bij Pistoria in
dictator in 366 v. C., toonde tegen aller verwach- Etrurië (SAL. CAT. 59 en v.), waar hij eeii leger
ting zich niet afkeerig van de licinische wetten verzameld en een legerplaats bij Faesulae opge(iv. 6, 38 en v.). Andere Manlii behooren tot de slagen had.
Manliána, stad van Etrurië aan den weg
familie der I m p e r i o s i, en voeren ook den bitnaam Torquati: 1) L. Manl. Cap. imperio- over de Zeealpen naar Gallië, t. Magliana bij
Siena. -- Andere steden van dezen naam lagen
S u s, maakte misbruik van het hem in 't jaar 362
opgedragen dictatorschap en ontkwam Bene veroor- in Mauritanië en Hispanië; in de nabijheid dezer
die waarschijnlijk aan de zoogenaamde eerste zalnenzwering van Catilina deel had, den verderen loop
stuitten. -- 5) M a n i l i u s Antiochus, een slaaf,
die het eerste te Rome astrologie uitoefende. -- 6)
Mani 1 i u s, geheimschrijver van Avidius Cassius,
werd nadat deze overwonnen was door Commodus
gestraft. — 7) Mani 1 i u s, onbekende schrijver
van een gedicht over astronomie, getiteld astronornicon libri V., leefde waarschijnlijk ten tijde
van Augustus, daar de gebeurtenissen, waarvan
hij melding maakt, tot aan den slag in het Teutoburgerwoud loopen. De waarde van het gedicht
beteekent niet veel.
1Wanipulus, z. a c i e s.
Manila gesis, aanzienlijk romeinsch geslacht,
gedeeltelijk plebejisch, droeg niet zelden ook den
naam Mallia. 1) Manlius Vulso dwong in 't jaar
473 v. C. de Vejenten tot den vrede. 2) A.
Manlius V u1so zou met anderen door den
senaat naar Griekenland gezonden zijn, om de daar
bestaande wetten te leeren kennen, toen men te
Rome de invoering der geschreven wetten op het
oog had (LIV. 3, 32 en v.). — 3) A. Man 1 i u s
Vulso Capitolinus, ondernam als consulair
tribuun in 't jaar 405 v. C., het beleg van Veji,
dat hij echter moest opgeven en daarna zijn ambt
nederleggen. — 4) L. Maul. Vulso L o n g u s,
als consul ambtgenoot van Regulus (255), stak
met dezen naar Africa over en keerde later met
een gedeelte van het leger terug. In zijn tweede
consulaat (250) belegerde hij Lilybaeum (POL. 1, 26
en v., 39 en v.). -- 5) Cn. Manlius Vulso, van
patricisch geslacht, was consul in t jaar 189 v. C.
en ontving als zoodanig den last, om den vrede met
Antiochus te sluiten. Echter begon hij vooraf nog
een oorlog met de Galatiërs, dien hij gelukkig
voerde (POL. 22, 16 en v. LIV. 38. 12 en v.) en
sloot daarna eerst den vrede met Syrië. Te Rome
genoot hij later de eer der zegepraal. Doch niet
ten onregte verweet men hem een slappe krijgs-
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laatste lig de Saltus Manlianus, een gedeelte van
liet Idubedagebergte aan den regteroever van den
Iberus, waarschijnlijk tegenw. Sierra di Molina

tusschen Aragonië en Castilië (LIV. 40, 39.).
Manni, een soort van kleine gallische paar
Romeinen als koetspaarden gebruikt;-den,or
gelijk aan onze hitten.

of den nog levenden vijand a,dcp►ipa) werd ontno
men. Dikwijls wordt uit dien hoofde bij Homerus
van ,, bloedige" wapenrusting gesproken. In lateren tijd pleegde de veldheer den gemeenschap lijken buit te verdeelen, maar men vergat echter
niet, vooraf een gedeelte aan de, goden te wijden,
in tempels op te hangen, openbare gebouwen
daarmede te versieren, of ook uit de opbrengst
gebouwen op te rigten. De Romeinen bestemden
een gedeelte van den buit voor de staatskas, een
ander voor de veldhoeren, en het overige werd
onder het leger verdeeld ; de aan den vijand uit
-getrokn
wapenrusting heette spolia.
Manumissio, z. V. a. e manu missio. De
vrijlating van een slaaf door zijn heer had plaats
't zij op plegtige wijze en wel a) v i n d i c t a, voorstellende eene zinnebeeldige in libertatem vindicatio
door een assertor (z. a.) voor de overheid, waarna
de heer den slaaf vrijliet (Liv. 41, 9.); b) c e n s u,
wanneer de heer zijn slaaf, dien hij vrij wilde laten, als burger op de censuslijsten liet plaatsen
;(

ManxiOnes, van manere, overnachten, gedeeltelijk in 't algemeen nachtkwartieren, gedeeltelijk in 't bijzonder een krijgsterm voor de plaats
waar het leger op marsch nachtkwartier hield
(SUET. TIB. 10.); soms zijn ook de herbergen aan
de groote wegen bedoeld, die op een geschikten
afstand van elkaar verwijderd waren aangelegd,
waar beambten en aanzienlijke reizigers gelegen
voor huisvesting en verzorging van zichzelve-heid
en hun gevolg vonden. Vandaar overdragtlijk de
lengte van een dagmarsch, gelijk het gr. aTadµó;.
Mantêle, 1) een handdoek of servet om de
handen af te droogen, vooral bij het eten; 2) een
tafelkleed, welke gewoonte echter eerst ten tijde
van Hadrianus in zwang kwam, daar vroeger de (cie. DE OR. 1, 40.); c) . testamen to, wanneer
discti niet gedekt werd.
de heer in zijn testament den slaaf vrij verklaarliIantiana ( Mavttav j, STRAB. 11, 529.), de; 't zij op eenvoudige wijze, wanneer de neer
of Matiana d. i. blaauwe meer, volgens K iep er t enkel eerie verklaring deed, dat de slaaf vrij zou
is het niet hetzelfde als het in Klein- Armenië zijn, namelijk inter arnicos, onder vrienden als gegelegen meer Arsissa of Ow6r`i'rts (het teg. Van- tuigen, of per epistolam, door eene schriftlijke ver
neer), maar wel het tegenw. meer van U r m i a of
per mensain, wanneer de heer den slaaf-kiarng,of
Sj ahi in Westmedië, in het landschap waar de aan zijne tafel noodigde, of op zijn sterfbed.
Matianers woonden (z. Matiana), ook Spaut a- Daarbij voegde keizer Constantijn de vrijlating in
nicer geheeten.
de kerk voor de gemeente. De plegtige wijzen
1?Iantinéa, Mavzfveta, een reeds door Home- van vrijlating gaven den slaaf terstond het burrus genoemde (IL. 2, 607.) zeer belangrijke stad gerregt, de andere slechts den feitlijken toestand
(2'oL. 2, 56, 6.) in het 0. van Arcadië aan het
der vrijheid in libertate morabantur, Cc. MIL. 12.).
riviertje Ophis, ten Z. van het gebergte Anchisia Het regt van vrijlating van den heer was oor
en Orchomenus, ten N. van Tegea in eene vlakte,
onbeperkt, doch ten gevolge van de-spronklij
z. Arcadia. Door hare ligging was het in den groote misbruiken der vrijlatingen werd eene bewinter koud, in den zomer drukkend heet en in perking noodzaaklijk, die gegeven werd in de lex
alle jaargetijden ongezond, daar de stad midden Aelia Sentia en de lex Furia Caninia (beide onin moerassen gelegen was. Nog kan men de der Augustus, met de bepaling dat er eene justa
plaats waar liet theater stond en de rigting der causa rnanumissionis moest opgegeven worden) en
straten herkennen (t. Paleopoli). Later heette M. later nog in de lex Junia Norbana (z. Latini
naar den Macedoniër Antigonus A n t i g o n é a. Ha- Juniani).
drianus liet daar een prachtigen tempel voor Anilianus, in engeren zin z. v. a. potestas en
tinous bouwen. M. is vooral merkwaardig door inancipium, de magt des huisvaders in 't algemeen;
de overwinning en den dood van Epaminondas in eigenlijken zin echter is manus de magt van
in 't jaar 362 v. C., wiens graftombe niet ver van den man over zijne vrouw in het ten onregte zoo
de stad gelegen was. De Spartanen ontnamen geheeten streng romeinsche huwelijk, z. mat r iden Mantineërs de heerschappij over de overige in o n iu ni. Dc vrouw kwam in de manus van den
steden van Arcadië (THUG. 5, 29. XEN. HELL. 5, man 1) door c o n f a r r e a t i o (z. a.), welke hande2.). Ten tijde van het achaeïsch bondgenootschap ling zoowel de menus als het huwelijk tot stand
werd M. streng door Aratus getuchtigd, ja hij liet bragt; 2) door co ë m p t i o, d. i. rnancipatio of een
zelfs verscheiden der aanzienlijkste burgers ter dood schijnkoop (afkomstig van het overoud gebruik om
brengen of verkoopen, wegens hunne gehechtheid de vrouw te koopen), welke handeling enkel manus
aan de Spartanen (POL. 2, 56, 62. PLUT. ARAT. 45.). niet het huwelijk tot stand bragt; 3) door usus (in
Manto, z. Tiresias.
zeker opzigt verjaring of usucapio), wanneer de
Mantua, MavToua, een tuscische stad in Gal- vrouw een jaar lang onafgebroken in het huis van
lia Transpadana, gelegen op een eiland in de ri- den man bleef. De vrouw die in manum mariti convevier Mincius. Haren roem heeft zij voornamelijk nit, heette materfarnilias, zij behoorde den man als
te danken, aan den dichter Virgilius, die in het eene dochter toe (filiae loco) en was geheel en al
nabijgelegen dorpje Andes geboren, haar als zijne overgegaan in zijne familie- en agnatiebetrekking.
vaderstad beschouwde (vIRG. G. 3, 12.).
Niet alleen bragt zij den man haar vermogen als eiManubiae, de oorlogsbuit of de daarvoor gendom aan, maar ook wat zij later verkreeg, daar
ingeruilde waarde, in tegenstelling van praeda, den zij voor zichzelve niets verkrijgen kon. De huis
buit zelven, bestaande in vee, slaven of andere
echter niet alleen-lijkergtsmavnd w
zaken. Volgens grieksche begrippen was van de een gevolg van manushuwelijken, maar had ook
oudste tijden her elk goed van den vijand, inzon- bij de andere plaats (z. ju d i c i u na do m e s t i c u ni).
derheid ook zijne oorlogsuitrusting, het eigendom
Manus injectio. Het oudste romeinsche
van den overwinnaar; daarbij maakte men het middel van executie was de legis actio per manos
onderscheid of zij aan den reeds gedooden (axuXa) injectionem, hetwelk de eischer aanwendde tegen
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den veroordeelden beklaagde, om hem in executieaf hanklijkheid te lengen en daardoor tot betaling te dwingen. De eischer voerde namelijk
30 dagen na de veroordeeling den beklaagde voor
den praetor niet eerre plegtige verklaring, waarna
de beklaagde, zoo bij niet betaalde of een vindex
stelde, aan den eischer werd toegekend (addictus,
adjudicatus). Hij moest dan den andere in zijn
huis volgen, waar hij geboeid werd en na 60 dagen in vreemde slavernij verkocht of zelfs gedood
mogt worden. Zoo er meer schuldeischers waren
dan konden zij den veroordeelde in verscheiden
stukken hakken (GELL. 20, 1.). Deze nzanus inj.
had plaats . tegen den judicatus of hem die pro

lukkig en deed in de bijna ontmoedigde Romeinen
het vertrouwen op hunne kracht herleven, zoodat de
Romeinen hem, „ hun degen" noemden (LIv. 23,
14-17. PLUT. MARC. 10 en v). In 't jaar 214
kreeg hij als consul het bevel over Sicilië, waar
hij Syracuse belegerde en op het einde van 212
innam, terwijl hij tevens de rust op dat eiland
herstelde (Liv. 24, 34 en v. 25, 23-31. PLUT.
MARC. 14-19.). In 't volgende jaar keerde hij
naar Rome terug, zonder evenwel een zegepraal
te kunnen verkrijgen. Daarna werd hij in 209
voor de vierde maal consul, en werd door de Syracusers tot patronus verkozen, na de beslissing
van Bene door hen ingestelde klagt over de hun

aangedane behandeling, waarbij hij zich zeer wel
betoond had. Toen kreeg-wilendrgtva
hij nogmaals het bevel tegen Hannibal, dat ook
voor het volgende jaar verlengd werd. Ook nu
handhaafde hij zijn vorigen naam, doch werd evenwel bij Canusium door Hannibal geslagen en sneuvelde in 207 in een hem door Hannibal gelegde
hinderlaag. Zijn verlies werd zeer gevoeld, daar
beleid, tegenwoordigheid van geest en persoonlijke
dapperheid eigenschappen waren, die zoo vereenigd
in weinig romeinsche veldheeren gevonden werden.
Daarbij was hij onbaatzuchtig, vriendlijk tegen
overwonnenen, maar als het noodig was, ook streng,
soms zelfs hard en wreed. Ook was hij niet altijd
even bedachtzaam in de keuze zijner middelen
(LIV. 23, 17. 24, 39. 25, 5-7.). Hij gaf aanleiding tot de gewoonte, om uit veroverde steden
kunstwerken ter verfraaijing van Rome weg te
voeren, zooals hij uit Syracuse gedaan had (PLUT.
MARC. 21.). — 2) M. Cl. Martellus, zoon van
den vorige, streed in den tweeden punischen oorlog
meestal onder zijnen vader en ontkwam slechts
zwaar gewond, uit de hinderlaag waarin deze
sneuvelde (Liv. 26, 26 en v.). Als consul sloeg
hij in 't jaar 205 de Galliërs en onderscheidde
zich als censor (188) door groote zachtheid (LIV.
37, 57.). Hij stierf in 176 v. C. — 3) M. Cl.
Marcellus, bewerkte gedurende zijn consulaat in
't jaar 183 den aftogt der naar Illyrië verhuisde
Galliërs (LIV. 29, 45.). — 4) M. Cl. Marcellus
een kleinzoon van NO. 1), was verscheiden malen
consul en overwon gedurende zijn tweede consulaat de Galliërs en Liguriërs, in het derde de
Spanjaarden. Hij kwam om bij een schipbreuk,
toen hij als gezant voornemens was, om zich naar
Masinissa te begeven. Cicero prijst hem om zijn
uitstekend karakter (ns. 19.). — 5) M. Claud.
Marcellus, aanhanger der optimaten en tegen
legen (ARR. 2, 13, 8. 14, 1. 15, 6.).
dien hij als consul tegenwerk--standervC,
1Wareelli, oorspronklijk plebejers, een tak van
het uitgebreide claudische geslacht, werden zij la- te. Hij vergezelde Pompejus, van wien hij geene
ter patricisch. 1) M. Claudius Mareellus, groote verwachtingen koesterde, op zijne vlugt uit
zoon van M. Claudius, behoorde tot de uitstekend- Italië en hield zich, nadat deze overwonnen was, te
ste mannen van zijnen tijd en won de eerste oor Mitylene op Lesbos op, waar hij als redenaar opSicilië. Als consul voerde hij in-logsauwernp trad (CIC. AD FAM. 4, 7. AD AT T. 5, 1 1, 2. PLUT.
221 den oorlog tegen de Galliërs, waarin hij door CARS. 29.). Hij wilde Caesar niet om vergiffenis
het verslaan van den vijandlijken bevelhebber vragen en begaf zich eerst weder naar . Rome, nagroote bewijzen van persoonlijken moed gaf en dat op verzoek van den senaat, die daartoe door
zijne veldheerstalenten door verscheiden overwin Caesar zelven was aangespoord, de dictator hem
toonde, eigenschappen, die hij ook in-nige genade had geschonken (Cie. AD FAM. 4, 4, 3.).
zijne latere veldtogten nooit heeft verloochend Op zijne reis werd hij echter te Athene vermoord.
(PLOT. MARC. 6 en V. POL. 2, 34.). Na de ne- Op hem heeft Cicero's redevoering pro Marcello
derlaag bij Cannae ontving hij het bevel tegen betrekking. Hij was niet ontbloot van welspreHannibal en verdedigde van 216-215 Nola in kendheid (cie. BRUT. 71.), doch bezat bij een
Beneden - Italië. Hoewel hij op geene beslissende standvastig karakter, niet weinig hebzucht. --- 6)
overwinningen op Hannibal roemen kan, was hij C. C L Marcellus, consul in 't jaar 49, was een
toch in vele 'kleine ondernemingen tegen hem ge- tegenstander van Caesar, doch streed niet in 't le-

judicato beschouwd werd (confessus, indefensus),
tegen den fur manifestus, en tegen hem op wien
men als zijn slaaf aanspraak maakte (Liv. 3, 44
en v.). Met het invoeren van het formulierproces verdween de oude plegtige menus injectio, en
de praetor sprak dan zonder voorafgegane legis actio, de onmiddellijke persoonlijke executie (addictio) uit, welke echter allengs door de zaaklijke
executie verdrongen werd. De addicti waren servi loco, verloren echter oorspronklijk hun vermogen niet, maar herkregen door betaling hunner
schuld hunne vorige regten.
Manus ferréa, z. belegering, 8 kol. m.
Nappa, een stuk doek, inzonderheid van linnen, tot verschillend gebruik, zooals voor servet
gordijnen enz.
-ten,aflkd
Maracanda, Mapáxav&a, hoofdstad van Sogdiana, t. Samarkand; volgens Curtius 70 stadiën
in omtrek.
Marl thon, Mapaacuv, een vlek behoorende
tot de attische tetrapolis (behalve M. nog Tri
oostkust van-corythus,OenëPbali)opd
Attica, in een vrij eng dal, dat een gunstige kampplaats voor een klein leger tegen een groot aanbood en waar Miltiades met zijne Grieken een
schitterende overwinning op de Perzen behaalde, 490 v. C. De beide grafheuvels voor de gesneuvelde Atheners en Plataeërs, als ook het moe
aan de noordoostelijke zijde der vlakte in den-ras
rug van het perzische leger, zijn nog duidelijk te
herkennen (HDT. 5, 107, 108, 111, 117,). - Op de
plaats van het oude Marathon ligt thans (volgens
L e a k e) het dorp Vrana, terwijl men vroeger het
dorp Marathona, een weinig noordelijker, daar
hield.
-vor
11laráthus, Mdpa0%, een eenmaal bloeijende
stad van Phoenicië tegenover de stad Aradus ge-

Marcia aqua—Marcia Bens.
ger van Pompejus, maar bleef in Italie. -- 7) C.
Cl. M a r c e l l u s, even als vele leden zijner familie een vijand van Caesar, consul in 't jaar 48,
vergezelde Pompejus, doch verzoende zich later
met Caesar. -- 8) M. C 1. M a r c e 11 u s, was een
neef en aangenomen zoon van Octavianus, zoon
van diens zuster Octavia, geboren 41 v. C., man
van Julia, eene dochter van Octavianus, een jong
mensch, van uitstekende eigenschappen die groote
verwachtingen van zich deed koesteren. Augustus
had hem waarschijnlijk tot zijn opvolger bestemd;
hij stierf echter reeds in 22, naar 't schijnt, aan ver
dat hem door Livia was toegediend (VIRG.-gift
AEN. 6, 860 en V. HOR. OD. 1, 12, 45 en v. PRop. 3,
I 6. TAC. ANN. 2, 41.). — Zijne zuster 9) M a r c e 11 a
was de vrouw van den beroemden Agrippa, en
later, na van dezen gescheiden te zijn, van Antonius, den zoon des driemans (FLUT. ANT. 87.). —
Uit een anderen tak staande 10) C n. C o r n. L e ntulus Marce11inus, een vriend van Cicero, getuige tegen Verres in diens proces en consul in
't jaar 55. Als vriend van Cicero haalde hij zich
de vijandschap van den beruchten Clodius op den
hals. Hij was niet zonder welsprekendheid (tic.
AD FAM. 1, 1, 2. BRUT. 70.). -- Den naam Marcellus voert ook 11) Cu. Martellus Empiric u s, de lijfarts van den grooten Theodosius, een
geboren Galliër, van wien nog een werk bestaat
medicamentorum liber.

Marcia aqua, een bron in het gebied van
Tibur, welke door eene waterleiding, die door
den praetor Q. Marcius Rex aangelegd en door
Agrippa verbeterd was, Rome van voortreflijk
water voorzag.
Marcia geus (ook Martia), een in zijne
meeste vertakkingen plebejisch geslacht; slechts
een tak met den bijnaam Rex was patricisch.
Onder de laatsten zijn de volgende noemenswaardig: 1) Numa Marcius, die (PLUT. NUM. 5.)
koning Numa naar Rome vergezelde, hem in zijne
godsdienstige hervormingen als raadsman ter zijde
stond en na diens dood zich zelven het leven benam (PLUT. NUM. 21. LIV. 1, 20.). --- 2) Zoon
van den vorige genaamd N u m a M a r c i u s, vader van Ancus Marcius. — 3) A n c u s Marcius,
z. Ancus. De door dezen nagelaten zonen werden door den sluwen Tarquinius Priscus van hun
regt op den troon beroofd (LIV. 1, 40.). — 4)
C n. M a r c i u s C o r i o 1 a n u s, verwierf zijne eerste
lauweren in den strijd tegen de verdreven Tarquinii en maakte zich daardoor reeds een naam.
Doch door zijne streng aristocratische gezindheid
wekte hij reeds vroeg te Rome haat tegen zich
op. In 't jaar 493 v. C. vocht hij met roem
tegen de volscische stad Corioli, droeg veel bij
tot de verovering der stad en verkreeg daardoor
den eervollen bijnaam Coriolanus, hoewel N i eb u h r, misschien niet ten onregte, beweert dat deze
naam slechts zijn patronaat aanduidde (LIV. 2, 33.).
Volgens Dionysius en Plutarchus onderscheidde
hij zich ook nog in een slag tegen de Antiaten,
die onmiddellijk op deze verovering volgde (PLUT.
coR. 8 en v.). Alle belooningen zou hij afgewe=
zen hebben. In 't jaar 492 v. C. maakte hij van
een te Rome heerschenden hongersnood gebruik,
om in overeenstemming met den senaat (volgens
anderen wilde hij zijn plan daardoor bereiken,
dat hij, ten einde zich wegens eene mislukte po(ring om consul te worden, op het volk te wreken, het door honger zocht te dwingen, PLUT.

579

16.) aan de plebejers de volkstribunen te
ontnemen, weshalve hij door deze, ten einde here
zoo aan de volkswoede te onttrekken, gedag
toen hij niet verscheen tot ballingschap-varden
veroordeeld werd. Hij vond een toevlugt bij de
Volsten in Antium, alwaar hij een gastvriend,
Tullius, had. Beiden haalden de Volscen over
tot een oorlog tegen Rome en namen het opper bevel over het volscische leger op zich. Na vele
steden. genomen te hebben, verscheen Marcius met
zijn leger voor Rome (volgens Dionysius en Plu
hij verscheiden strooptogten), plun--tarchusde
derde overal de bezittingen der plebejers, spaarde
daarentegen die der patriciërs, waardoor hij wantrouwen te Rome schijnt verwekt te hebben, want,
terwijl de senaat er zich tegen verklaarde, drong het
volk op den vrede aan. In de rigting van de cluïlische gracht verwoestte Marcius het romeinsche
gebied. De ontevredenheid te Rome namm toe en
nu werd een gezantschap naar de legerplaats der
Volscen gezonden, maar op den eisch van Marcius, om aan de Volsten het hun ontnomen gebied terug te geven, leden de onderhandelingen
schipbreuk (volgens anderen bood men hem het
opheffen zijner verbanning aan, waarna hij nog
de genoemde voorwaarde stelde). Een tweede
gezantschap van heilige priesters bleef evenzeer
zonder gevolg (LIV. 2, 39.). Maar een derde was
gelukkiger; dit bestond uit romeinsche vrouwen, aan
wier hoofd de vrouw van Marcius, Volumnia, zich
bevond, benevens hare kinderen en zijne moeder
Veturia. Eerst weigerde hij haar verzoek, doch
liet zich eindelijk, door hare beden vermurwd, tot
den aftogt bewegen. Hij trok zich in het gebied
der Volsten terug, doch werd aldaar op aanhitsing van den vertoornden Tullius vermoord. Volgens Fabius Pictor, een der oudste geschiedschrijvers, stierf hij daarentegen op hooge jaren in
ballingschap. Dit geheele verhaal omtrent Coriolanus, hetwelk door Plutarchus en andere geschiedschrijvers zeer is opgesmukt, wordt overigens
door N i e b u h r in een lateren tijd geplaatst. —
5) Q. Marcius Rex, zwager van Clodius, aan
wien hij gedurende zijn bestuur van Cilicië, ten
tijde van den mithridatischen oorlog de vloot afCOR.

stond

(PLUT. LUC.

35.), voerde in 't jaar 62 v. C.

het bevel tegen Manlius, den veldheer van Catilina (SAL. CAT. 30-34.). Hij stierf nog voor
Clodius. -- Tot , den plebejischen stand behoorden
de Censorini: 1) C. Marc. Rutilus, had als
consul in 't jaar 357 v. C. het bevel tegen de
Privernaten en werd in 356 de eerste plebejische
dictator in den oorlog tegen de Etruscers, die hij
versloeg (Ltv. 7, 17.). In het jaar 352 werd hij
weder consul en in 't volgende jaar de eerste
plebejische censor. Voor de vierde maal consul
(342) ontdekte hij eene zamenzwering in 't romeinsche leger dat in Campanië lag (LIV. 7,
38.). --- 2) Zijn zoon C. Marcius RutiIus
vocht, hoewel niet gelukkig, als consul in 310
tegen de Samniten (LIV. 90 38.). — 3) L. Marc.
C e n s o r i nu s, ondernam als consul (149) de belegering van Carthago, doch keerde zonder de
stad genomen te hebben, naar Rome terug (LIV.
EPIT. 49.). Vooral onderscheidde hij zich door zijne
zucht voor grieksche beschaving en wetenschap.
Dit was ook het geval met 4) C. M a r c. C e n s or i n u s, die ook als redenaar door Cicero geprezen
wordt. In den strijd tusschen Marius en Sulla
hield hij het met den eerste, doch leed in 't jaar

Marciaiia silva—Marcomanni.
12 een nederlaag van Pompejus bij Sena en vervol- en Caesar bevriend, onthield hij zich van alle
gens bij eene poging om de stad Praeneste te ont- werkzame deelneming aan den burgeroorlog (cie.
zetten. Niet beter slaagde hij in een gevecht tegen AD ATT. 10, 4, 10.). De eerzuchtige plannen. van
Sulla op zijn marsch naar Rome. Reeds den vol- Octavianus vervulden hem met bezorgdheid (VELLEJ.
genden dag viel hij in handen zijner tegenpartij. 2, 60, 1.). — Nog andere M ar c i i zijn: 1) L.
die hem liet ter dood brengen. — 5) L. Mar- Marc. S e p t i m u s uit den ridderstand, onder. cius C e n s o r i n u s, aanhanger van Antonius, ver- scheidde zich in den tweeden punischen oorlog na
gezelde dezen naar Mutina en werd stadhouder den dood der beide Scipio's, wier legers hij voor
van Achaja (PUTT. ANT. 24.). — 6) C. Marc. volkomen ondergang behoedde, toen hij door de
C e n s o r i n u s, misschien dezelfde aan wien Ho- soldaten ondanks zijn jeugdigen leeftijd tot aan
verkozen werd en met roem tegen de-voerd
ratius de 8. ode van het 4. bock -rigtte, stierf in
't jaar 2 V. (#. -- Uit een anderen tak, de C r i s p i, Carthagers streed (Liv. 25, 37 en v.). Toen later
stamde Q. Marcius Crispus, een vriend van de oudere Scipio het opperbevel in Hispanië ontCicero en een dapper soldaat (cie. PIS. 23, 54.), ving, verbond deze Marcius aan zich en droeg hem
stond in 43 de syrische legioenen, waarover hij dé onderwerping van verscheiden vijandlijke steden
het bevel voerde, aan Cassius af (BRUT. EP. AD. Cie. op, van welke taak hij zich met cure kweet. Wel
2, 5.). — Tot de familie der F i g u l i behoort mislukte de hem opgedragen verovering van Ga C. Marc. F i g u l u s, had in 169 in den oorlog des, doch later gaf de stad zich vrijwillig over
tegen Perseus het bevel over de rom. vloot (LIV. (LIV. 32, 2.). Bij Scipio stond hij in een welver43, 11.) en verkreeg daarop in 't jaar 156 het diend hoog aanzien. — 2) Q. Marc. T r e m u l u s
consulaat, nadat hij reeds vroeger (162) tot streed in 't jaar 306 v. C. zegevierend tegen de.
consul verkozen was, doch zijn ambt had moeten Hernicers en Samniten (LIV. 9, 42 en v.). — 3)
nederleggen wegens een gebrek in den vorm, dat Marcius, een waarzegger (Liv. 25, 12.) ten tijde
bij de verkiezing had plaats gehad (ciC. DIV. 2, van den tweeden punischen oorlog , (volgens ande35.). -- Een andere tak zijn de Philippi: 1) ren waren zij twee broeders). — 4) Marc.
Q. Marcius Philippus, consul in 't jaar 186 M ac e r, veldheer van keizer Otho, streed ongev. C., aan wien door den senaat werd opgedra- lukkig tegen diens mededinger Vitellius (TAO. EIST.
gen om een onderzoek omtrent de Bacchanaliën 2, 23.). — 5) Marc. Livianus Turbo, een
in te stellen, waarover het genomen besluit nog gunsteling van Hadrianus, dempte opstanden in
bestaat. Daarop voerde hij ongelukkig oorlog Judaea en Mauritanië en werd door den keizer
tegen de Liguriërs, die hem in een bosch in een tot bevelhebber der praetorianen benoemd, doch
hinderlaag lokten, dat naar hem Marcius saltus haalde zich later de ongenade van den keizer op
genoemd werd (LIV. 39, 20.). In het jaar 183 den hals.
kreeg hij van den senaat in last om de aangele- ---1lareiana siiva, een in het Z. W. van
genheden van Achaja te regelen; hetzelfde werd Germanië gelegen woudgebergte in de nabijheid
hem in 171 opgedragen; hij stemde de Grieken van den Ister, het tegenw. Zwartewoud.
Warcianopólis, MapxtavauzóXt-, een stad
gunstig voor Rome en had eene bijeenkomst met
koning Perseus, dien hij door fraaije woorden in Beneden -Moesië door Trajanus gesticht en ter
tot een wapenstilstand met Rome overreedde, eere zijner zuster Marcia aldus genoemd, op den
waarop hij zich later in den senaat openlijk be- weg van Constantinopel naar den Donau, t.
roemde (LIV. 40, 47.). Zijn gedrag vond algemeene goedkeuring, wederom werd hij tot consul
gekozen in 't jaar 169 en kreeg hij de leiding
van den oorlog tegen Perseus, dien hij in ver
gevechten versloeg. De moedeloosheid-scheidn
des konings maakte hem het innemen van eene
reeks van steden gemaklijk (Liv. 44, 7 en v.), en
de senaat schonk gaarne zijne goedkeuring aan
de toezeggingen door Marcius aan de Achaeërs
gedaan. Echter moest hij in 't volgende jaar liet
ten einde brengen van den oorlog aan Aemilius
Paulus overlaten. -- 2) L. Marc. Philippus,
in 104 v. C. volkstribuun, in 91 consul, was
bij het begin van den marsischen oorlog tegenstander der oligarchen, verzoende zich echter later
met hen en droeg inderdaad het zijne bij tot de
afschaffing der wetten van Livius Drusus (cie.
LEGG. 2, 12, 31.). Toen de strijd tusschen Sulla
en Marius uitbrak, voegde hij zich bij den eerste.
Hij achtte Pompejus zeer hoog. Zijne welsprekendheid, zeer door Cicero (BRUT. 47.) geroemd,
stelde hem in staat om onvoorbereid op te treden,
daarbij bezat hij veel geest en kennis van de
grieksche taal en wetenschappen (HoR. EP. 1, 7,
46. cic. BRUT. t. a, p.). Van zijne redevoeringen,
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liIarciánus, Mapxtavós, 1) aardrijkskundige
uit Heraclea in Pontus, leefde omstreeks 410 n.
C. Naar de beste grieksche en romeinsche bron
ontwierp hij een periplus der geheele be--ne
kende aarde met geometrische opgave van de afstanden in stadiën. Het tweede deel, een uittrek
uit Artemidorus, is op eenige brokstukken na-sel
verloren. Hetgeen bewaard is gebleven is voor
de oude aardrijkskunde, vooral wegens de stadiën opgave, belangrijk. — 2) Romeínsch regtsgeleerde
ten tijde van Caracalla (212 n. C.). -- Marc.
Felix Capella, in de eerste helft der r,. eeuw
n. C., geboren te Madaura in Africa, was proconsul en schreef in 473 te Rome een werk, deels
in proza, deels in poësie, onder den titel Satira
of Satiricon, waarvan de twee eerste boeken, de
nuptiis philologiae et Mercurii, de inleiding behelzen tot een encyclopaedisch werk over de bekende 7 wetenschappen of kunsten; een geleerd
werk, doch zonder orde, gezwollen en vervelend,
en niet vrij van barbarismen, dat in de middel
gebruikt werd als handboek bij het hooger-euwn
onderwijs en eene geleerde opvoeding.
Mart lus moes, ..ó Mdpxtov ónoc, berg in
waarvan verscheiden genoemd worden, bezitten wij het land der Volscen in de buurt van Lanuvium
slechts enkele aangehaalde plaatsen. — 3) L. (FLUT. CAMILL. 33. Liv. 6, 2., waar anderen echMarc. Philippes, zoon des vorigen, man van ter Maecium lezen).
Atia, nicht van den dictator Caesar, die hem in
11lareomanni, „ grensmannen," moeten vol Octavianus een stiefzoon aanbragt. Met Cicero gens Caesar (B. G. 1, 51.) hunne woonplaats aan
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naar Athene had gezonden, rukte hij in het voorjaar weer op, en verwoestte 10 maanden na de
eerste inneming Athene voor de tweede maal (9,
3.). Naar Boeotië teruggekeerd legerde hij zich
aan den Asopus en leverde in Sept. 479 den slag
bij Plataeae. Hij zelf werd, terwijl hij in het midden eener uitgelezene bende dapper streed, door
den Spartaan Arimnestus gedood (9, 63.), en zij:
lijk werd, waarschijnlijk op verlangen van zijn
zoon Artontes, heimelijk begraven (9, 84. PUTT.
ARIST. 19. JUSTIN. 2, 13 en v.).
Mareótis, r1 Maprl cu rt;, of Maria lacus, een
meer in Beneden-Aegypte, ten W. van den Nijl,
gevormd door de canobische monding dier rivier
en andere kanalen, het was 300 stadiën lang en
150 breed en diende ook als haven van Alexandrië voor de schepen van den Nijl; tegenw. heet
het Birket Marioeth. Zijn oiide naam was afkomstig van de aan den zuidelijken oever gelegen
stad M a r e a (Map, MapEfa) t. Marioeth (HDT.
2, 18, 30. THUC. 1, 104.), tevens de hoofdstad
van het omliggende landschap, Mapicurrrls Nóv.oz,
dat rijk was aan palmen, papyrus en vooral aan
wijn (`PIRG. G: 2, 91. HOR. OD. 1, 37, 14. OVII).
MET. 9. 733.).
llargaritae, paarlen, echte waren al vroeg
een voorwerp van weelde, en ook bij de Grieken
en Romeinen een geliefkoosd sieraad voor ver
gebruik, als oorbellen, geschenken voor-schilend
de overwinners in de wedrennen enz. Het beroemdst is de groote, kostbare paarl (900,000 Gl.)
die Cleopatra aan een maaltijd in wijnazijn opgelost en op de gezondheid van Antonius gedronken
zou hebben. Een dergelijke geschiedenis verhalen
Horatius (SAT. 2, 3, 239 en v.) en Plinius (9, 59.)
van een zoon van den beroemden tooneelspeler
Aesopus. De meeste en uitmuntendste paarlen
werden geviseht bij de eilanden van de perzische
golf.
Margiãnta, rl Mapyta'4j, landschap van het
perzische rijk tusschen den Oxus in het N., Sogdiana en Bactriana in het 0., Aria (de sariphische
bergen) in het Z., Hyrcania in het W., hetwelk
den Romeinen eerst iets naauwkeuriger bekend werd
door de berigten van eenige hunner medeburgers
die ten tijde van Augustus uit de parthische gevan
genschap terugkeerden. Het was eene groote, gedeeltelijk zeer vruchtbare vlakte (vooral in wijn), waarvan de M a r g u s (t. Moerghab) de hoofdrivier was.
Als volkstammen worden genoemd de Derbicers,
Massageten, Parners e. a. De hoofdstad door
Alexander gesticht, heette Alexandrië, later Antiochia Margiana, t. Maroe of Merw (STRAB. 11,
516. PLIN. 6, 16, 18. SUET. OCT. 21. JUSTIN.
42, 5.).
Margites, Map1slrr1S, gedaante in de grieksche volkssage, waaronder men zich eene domme
persoonlijkheid voorstelde, die zichzelve voor verstandig hield. Hij is alzoo een tegenhanger van
den duitschen Uilenspiegel, den schalk onder den
schijn van domheid. Hij was de held van een klein,
kluchtig epos, dat ten onregte aan Homerus wordt
toegeschreven, 't welk Aristoteles (PoëT. 4.) houdt
voor den aanvang der attische comoedie, terwijl bij
de Ilias en Odyssea als voorloopers der tragoedie
beschouwt. De inlassching van iambische verzen
tusschen de hexameters van dit epos wordt aan Pigres toegeschreven, een broeder van de beroemde
hij in Thessalië (8, 113.) en nadat hij den Mace- carische koningin Artemisia, ten tijde vin Xerxes, die
doniër Alexander te vergeefs ter onderhandeling ook pentameters in de Ilias zou hebben ingeschoven.

den Main gehad hebben. Van hier zijn zij (volgens TAO. GERM. 42. YELLED. 2, 108.) onder aan
hunnen vorst Manbod naar Bohemen-voeringa
(het land der Boji) verhuisd, waar zij sedert
in verbinding met andere germaansche stammen
een der groote duitsche volkenverbonden uitmaken. Daar echter Marbod, een man van groote
bekwaamheden doch niet mindere heerschzucht,
begreep, dat Duitschland, bij de afzonderlijke pogingen der enkele stammen om zich tegen de
Romeinen te verzetten, zijne vrijheid moeilijk kon
handhaven, zocht hij op alle wijzen, zelfs door invoering van romeinsche krijgstucht, zijn volk te
versterken, waardoor hij echter met de Cheruscers
onder Herman in een hevigen strijd geraakte, die
niet gelukkig voor hem afliep. Niet lang daarna
werd Marbod, wiens heerschzucht voor zijn eigen
volk ondraaglijk was geworden, verdreven en vond te
Ravenna in Italië eene wijkplaats, waar hij na een
verblijf van 18 jaren stierf. Maar ondanks zijnen
val bleef de meer monarchale regeringsvorm bij de
Marcomannen bestaan, die met de eerstvolgende
keizers, inzonderheid met Domitianus in hevige oorlogen werden gewikkeld, onder de hem opvolgende
keizers met Rome in vrede leefden, en eerst weder
met M. Antoninus Philosophus in een langdurigen oor
geraakten, waarin zich nog andere duitsche vol--log
ken bij hen aanslooten. Deze oorlog met de Marcomannen begon in 't jaar 164 n. C. en werd met afwisselende kans gevoerd, de Marcomannen drongen
nu eens tot aan de grenzen van Italië vooruit, dan
weder viel de keizer in het gebied zijner vijanden
over den Donau. Eerst Commodus maakte in
181 een einde aan den oorlog door een schandelijken vrede, waardoor de Marcomannen zich sterk
genoeg gevoelden, om dien in den loop der volgende eeuwen meermalen te verbreken en de romeinsche grensprovinciën door hunne verwoestende
strooptogten te verontrusten. Na Aurelianus worden zij bijna niet meer genoemd; hun naam komt
voor in het leger van Attila, en nooit verschijnen
zij als hulptroepen der Romeinen. Over 't algemeen schijnt de naam Marcomannen reeds volgens
zijne beteekenis en overeenkomstig hunne woon
alle germaansche volken te omvatten die-platsen
in de oostelijke uitgebreide, vlakke grenslanden
gevestigd waren. Doch naast de Marcomannen
in engeren zin worden ten tijde der Antonijnen
de Quaden als een afzonderlijk volk genoemd.
1MIard onius, Mup 6 os, een edele Pers, zoon
van Gobryas en gehuwd met Artazostra, eene
dochter van Darius EIystaspis, trok in het derde
jaar na het bedwingen van den ionischen opstand
(492 V. C. áá.a gup) tegen Griekenland op.
Terwijl hij het leger naar den Hellespont zond,
begaf hij zich in Cilicië op de vloot en nadat hij
in de ionische steden de democratie hersteld had,
wendde hij zich tegen Europa. Zijn vloot (200
schepen met 20000 man) leed evenwel schipbreuk
bij den Athos (Julij of Aug.). Het leger te land
week na eene ontmoeting met de thracische Brygers terug (PIOT. 6. 43--45.). Van zijn commando
ontslagen (6, 54.), schijnt hij verder aan dezen
oorlog geen deel meer genomen te hebben. Doch
hij spoorde Xerxes aan om den oorlog tegen Hel
te hernieuwen (7, 5, 9.) en had het bevel over-las
de landmagt (7, 82.). Toen na den slag bij Salamis Xerxes naar Azië terugkeerde, overwinterde
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Maria gees.

Maria gene, een plebejisch geslacht, de
eerste daaruit genoemd is: 1) C. Marius, de beroemde overwinnaar der Cimbren en Teutonen.
Hij was van zeer lage afkomst uit arme ouders
geboren (156 v. C.) in het dorp Cereate bij Arpinum (PLUT. MAR. 3. verg. SAL. JUG. E3.). Overeenkomstig zijne geboorte was ook zijne opvoeding
eenvoudig en streng; de wetenschappen bleven
hem geheel vreemd. Zijn krachtig en gehard
ligchaam maakte hem tot een gevaar en dood
trotserenden soldaat, die zijne krijgstalenten op
het slagveld meer en meer ' ontwikkelde (cie.
FONT. 15.). Zijn aanleg voor den krijg werd reeds
opgemerkt door den jongeren Scipio, onder wien
hij zijn eersten veldtoot deed in Hispanië, tegelijk
met zijnen lateren vijand Jugurtha. In 't jaar
1.19 v. C. werd hij volkstribuun. In dit ambt
openbaarde hij de natuurlijke woestheid en hevig
zijn karakter. Later werd hij praetor-heidvan
(PLUT. MAR. 5.) en ging daarna als propraetor naar
Hispanië, waar zijne eerlijkheid en geregtigheid,
benevens zijne gestrengheid in het handhaven der
openbare veiligheid de algemeene goedkeuring
wegdroegen. Den grond tot zijn roem als krijgsman legde hij evenwel in den oorlog tegen Ju
waarin hij als legaat den consul Metellus-gurtha,
ter zijde stond, hem de verslapte krijgstucht hielp
herstellen en werklijk dienst bewees in het overwinnen van den verraderlijkeii vijandlijken koning.
Daardoor baande zich de laag geboren man ondanks de tegenkanting der optimaten den weg tot
het consulschap. Hij begaf zich ter verkrijging
daarvan naar Rome, en in 't jaar 107 verwierf
hij het gewenschte ambt door de gunst der plebejers, wier genegenheid hij zich niet minder verworven had, dan hij de liefde des legers bezat,
met hetwelk hij alle gevaren des oorlogs deelde
(SAL. JUG. 73. PLUT. MAR. 9.). Tevens kreeg hij
het opperbevel tegen Jugurtha en om zijn leger
nu te versterken, wierf hij zijne soldaten zelfs uit
de laagste heffe des volks. In Africa teruggekeerd behaalde hij schitterende overwinningen op
zijnen vijand, die door de listen van Sulla en het
verraad van koning Bocchus, den schoonvader
van Jugurtha, in de raagt der Romeinen geraakte.
Marius roem was nu zoo groot dat men hein in
zijne afwezigheid in 't jaar 104 tot consul verkoos
tegen de Cimbren en Teutonen, die Italië bedreigden, en zijn ambt in de drie volgende jaren telkens verlengde. Van hem alleen meende men
redding te kunnen hopen (PLUT. MAR. 14.). Na(lat hij de ontmoedigde Romeinen in zijne leger
aan de oevers van den Rhodanus aan den-plats
aanblik van de woeste vijanden gewend had, trok
hij hen na, toen zij naar Italië opbraken, en ver
geheel en al bij Aquae Sex--sloegdTutn
tiae (Aix). Kort na den slag ontving hij het berigt dat hij voor de vijfde maal tot consul benoemd was. Daarop trok Mij naar Boven-Italië
en nadat hij zijn leger met dat van zijnen ambtgenoot Catulus vereenigd had, versloeg hij de
Cimbren bij Vercellae (FLUT. MAR. 25.). Zij werden geheel vernield. I))en redder van Rome vielen nu de grootste eerbewijzen bij zijne zegepraal
ten deel. Men verkoos den eerzuchtigen man in
het jaar 100 nogmaals tot consul (PLUT. MAR.
28.). Hij toonde nu zijne bekwaamheid als staatsman slechts in onvruchtbare twisten, vooral door
zijn ouden tegenstander Metellus in ballingschap
te doen zenden, omdat deze weigerde, den eed

van de saturnische akkerwet te doen (PLUT. 29.).
Zoo als hij zich van Metellus ontdaan had, han
hij ook met zijn handlanger Saturninus,-del
hoewel hij zich daardoor een gedeelte der plebejers vijandig maakte. In de overtuiging dat hij
zich slechts door den oorlog onontbeerlijk kon maken, ging hij na het einde van zijn consulaat naar
Azië en trachtte Mithridates tot den oorlog op
te ruijen. Doch spoedig brak de marsische oorlog uit. Hierin diende hij eerst als legaat, nam
vervolgens na den dood des consuls het bevel
over en versloeg de Marsers in een bloedigen
slag. Weldra trok hij zich wegens zijne hooge
jaren terug, doch toen de oorlog met Mithridates
uitbarstte (90) stond hij weder naar het opperbevel en het consulaat. Dit mislukte echter; Sulla
die zich reeds in den oorlog tegen Jugurtha, de
Cimbren en de bondgenooten onderscheiden had,
sneed hem den pas af en werd in 88 tot consul.
verkozen. Nu verbond Marius zich met den tri
voorstel deed om de-bunSlpics,deht
nieuwe burgers over al de tribus te verdeelen,
opdat door hun groot getal de oude burgers
overstemd zouden worden en alzoo Marius tot
bevelhebber tegen Mithridates verkozen worden.
Na hevige onlusten ging dit voorstel door. Doch
toen de pogingen van Marius om Sulla's leger
voor zich te winnen, mislukten, en Sulla tegen
Rome oprukte en de stad innam, moest de oude
Marius met zijnen zoon de vlugt nemen. Om
zijne vervolgers te ontkomen moest hij van de
eene plaats naar de andere rondzwerven, nu
eens onder den blooten hemel overnachten, dan
weder op de onstuimige golven zijn toevlugt zoeken; eindelijk werd hij weer aan land gezet en
vond een schuilplaats bij een visscher in de moe
doch ontdekt werd hij naar-rasenvMitu,
de stad gebragt (PLUT. MAR. 37 ep v. CIC. FIN.
2, 32) en ter dood veroordeeld. Daar niemand
hem wilde ter dood brengen, werd deze taak opgedragen

aan een gallischen (of cimbrischen)

slaaf, dien echter door de dreigende stem van
den vreeslijken grijsaard verpletterd, de moed
ontzonk om de daad te volvoeren. Nu besloten
de inwoners van Minturnae, gedachtig aan zijne
groote daden, hem te redden, en lieten hem op een
vaartuig uit hunne stad brengen. Zoo ontkwam
hij na vele gevaren gelukkig naar Africa en trad
te Carthago aan land. Door den daar bevelvoerenden Romein werd hem het land ontzegd, doch den
gezant die hem het bevel overbrugt, beval hij aan
zijnen meester te zeggen, dat hij Marius als vlugteling op de puinlioopen van Carthago gezien
had. Ook zijn zoon, die van hem afgeraakt was,
voegde zich hier weer bij hem. Gunstige tijdingen uit Rome riepen hem ijlings naar Italië terug,
waar hij een leger verzamelde, zich met Cinna
vereenigde en tegen Rome oprukte, waar de senaat in de grootste angst verkeerde en onderhandelingen zocht aan te knoopen. Cinna trok Rome
binnen, Marius eerst na de opheffing van zijne
verbanning. Door zijne gewapende slaven liet bij
een vreeslijk bloedbad aanrigten onder zijne vijanden, inzonderheid onder Sulla's vrienden ; overal
heerschten moord en plundering ; Sulla's goederen
werden verbeurd, en hij zelf vogelvrij verklaard.
Daarop namen Marius en Cinna eenvoudig het
consulschap op zich, de eerste nu voor de 7. maal,
in 't jaar 86. Doch reeds op den 18. dag daarna
stierf hij den 13. Jan. in den ouderdom van 71

Mar iamine —Martnor.
jaren, uitgeput door do schriklijke gebeurtenissen van den laatsten tijd zijns veel bewogen ]evens. Sulla koelde later zijne wraak nog aan
zijn arch, die hij in den Anio liet verstrooijen.
Van zijn jeugd af streng opgevoed, aan een een
levenswijze gewend , was zijn ligchaam-voudige
reeds vroeg tegen alles gehard; fijnere beschaving
ontbrak hem volkomen; doch hij was niet ontbloot van zedelijkheid en geregtigheid, die echter
in lateren tijd door eerzucht en ijdelheid verdrongen werden. Onverzoenlijk in zijn haat tegen de
patriciërs, zocht hij hen, waar hij kon, te vernederen ; daarentegen was hij met hart en ziel de
voorstander der plebejers, zijne standgenooten. -Zijn aangenomen zoon was 2) C. Marius, gewoonlijk de jonge Marius geheeten, geboren in
't jaar 109 v. C., liet zich in 82 tot consul benoemen. Hij was in woest- en wreedheid het
evenbeeld zijns vaders. Hij vergezelde hem op
diens vlugt, geraakte echter van hem af en voegde
zich eerst in Africa weer bij hem. Na diens dood
stond hij aan het hoofd der Marianen in den
strijd tegen Sulla, werd door hem geslagen en
vervolgens belegerd in liet sterke Praeneste. Toen
de stad niet langer te houden was, zocht hij zich
door de vlugt te redden, doch vond of door eigen
hand of door die van een trouwen volgeling den
dood. -- 3) C. Marius Gratidianus, uit
Arpinum, kwam door adoptie in de marische familie en maakte zich te Rome als praetor zeer
bemind door eene muntwet, die hij trouwens van
te voren bekend maakte. Sulla liet hem in 82
door Catilina om 't Ieven brengen (cie. OFF . 3,
20.). Ook door zijne welsprekendheid was hij
niet zonder invloed (Crc. BRUT. 62.). --- 4) M. Marius, een man van veel geest, ging met Cicero
vriendschaplijk en gemeenzaam om, en beiden bezochten elkander veel op hunne bij Pompeji gelegene villa's. Hunne onderlinge briefwisseling
draagt de sporen dezer innige vriendschap en is
op humoristischen toon gevoerd (cie. AD FAM. 7,
1 en v.). Hij leefde nog in 't jaar 46. — In
deze volgorde behoort ook 5) C. Am a t i u s, gewoonlijk de v a l s c h e Marius geheeten, dewijl
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39, 90. 2, 23, 60.). -- 8) M. Priscus, werd te
Rome aangeklaagd van knevelarij in Africa door
de zwaar door hem gedrukte bevolking der provincie, bij welke gelegenheid de geschiedschrijver
Tacitus en de jonge Plinius de aanklagt tegen
hem instelden (PLIN . EP. 2, 11.). — 9) L. Mar.
Maximus, leefde ten tijde van Alexander Severus, onder wien hij het consulaat bekleedde (223),
waarschijnlijk dezelfde als de geschiedschrijver
Marius Maximus, die het leven der keizers van
Commodus tot Clodius Albinus beschreef.
Mariamme, MaptccN N.rl, stad van Coelesyrië
door Alexander den G. onder het gebied van
Aradus gebragt.
Mariana, Maptav7'j, stad van Corsica in het
noordelijk gedeelte van de 0. kust, aan de rivier
Tavola (t. Golo), gesticht door Marius. Eene
andere stad Marianum lag op de Z. kust van het
eiland.
Mariandyni, Mrcptxvauvot, een volkstam,
wonende in het N. westelijke deel van Bithyuië,
niet van denzelfden stam als de thracische Thyniërs of Bithyniërs (IIDT . 3, 90.). In het perzische leger vochten zij vereenigd met de Paphlagoniërs (HDT . 7, 72, 75. Verg. lEN . ANAB . 6, 44.).
Maricae lucus, MapIxr (Xaoy, een bosch
gewijd aan de oud latijnsche nymph Marisa, tusschen Minturnae en de zee, waaruit men, wat er
eens was ingebragt, niet weer weghalen mogt (Liv.
27, 37. PLUT. MAR. 39.). In de buurt was ook
de Palus Maricae, waarin zich de .L iris uitstortte
(Hon. OD. 3, 17, 7.).

Marieas, Maptxx;, titel eener comoedie van
Eupolis, tegen Hyperbolus gerigt.
Marinus, Mapivog, 1) aardrijkskundige in de
2. eeuw n. C., een Tyriër, van wiens verdere
levensomstandigheden niets bekend is. De aard
heeft aan hem te danken de eerste be--rijksunde
paling der ligging van landen en plaatsen naar
vaste graden van lengte en breedte, vooral heeft
hij de noordelijke kusten van Europa duidelijker
en juister dan al zijne voorgangers beschreven. —
2) Een beroemd anatoom, omstreeks het jaar 90
n. C. door Galenus den hersteller der anatomie
genoemd. Van zijne geschriften is niets bewaard
gebleven.
Marisui , Mcptaoc, rivier in Dacië, zijtak van
den Ister, t. Marosch.
Marmarica, •`r! M^•p aptxl, het meest oostelijke land van de noordkust van Africa naast
Aegypte, door de meeste aardrijkskundigen tot
het landschap Cyrenaïca gerekend, strekte zich
zuidwaarts uit tot aan de oase van Jupiter Ammon en bevatte in die uitgestrektheid twee hoofddeelen, den libyschen nomus en het eigenlijke
Marmarica, verder naar het W. Het land dat
tegenw. een zandwoestijn gelijkt, was, hoewel door
geene rivier besproeid, in de oudheid waarschijnlijk zeer vruchtbaar. De inwoners waren grootendeels nomaden; de voornaamste stammen zijn de
Adyrmachiden en Giligammen langs de kust, de
Nasomonen en Angilen in het binnenland.
Maririor, het marmer, schijnt reeds bij Homerus in de uitdrukking N 4 f N upoc voor te komen,
hoewel men dit voor een witten, blinkenden keisteen pleegt te houden; evenwel is het wel mooglijk dat het marmer reeds aan Homerus bekend
was, daar in Klein-Azië en op de Cycladen mar-

anderen voor een neef van Marius uitgaf. Hij
deed zijn best om door Caesar (wiens tante Julia
met den ouden M. gehuwd was geweest) als zoodanig erkend te worden, daar Cicero en anderen,
wier medewerking hij inriep, hem naar dezen ver
ATT . 12, 49.); doch Caesar wilde-wezn(sic.AD
niet van hem hooren en joeg hem uit Italië. Na
diens dood keerde hij terug en daar hij groote
vereering voor den vermoorde en haat tegen de
moordenaars trachtte te doen blijken, werd hij op
bevel van Antonius omgebragt. -- 6) S. M a r i u s,
een geboren Hispaniër, wiens groote rijkdommen
de hebzucht van Tiberius opwekten en hem in
't jaar 23 n. C. den dood berokkenden (TAC. ANN .
6, 19.). -- 7) P. Marius Celsus, onder Nero
en zijne opvolgers, voerde in 't jaar 63 n. C. het
bevel in Pannonië, diende vervolgens onder Galba
met groote opoffering en trouw, later op dezelfde
wijze onder Otho, die hem daarvoor zijn vertrouwen schonk, en voor wien hij tegen Vitellius
streed. Hij schijnt in zulk een aanzien gestaan
te hebben, dat hij zich niet alleen onder de vorige
keizers door zijne bekwaamheid en geluk onontbeerlijk had weten te maken, maar ook onder den mergroeven gevonden worden ; echter werd het
ligtmis Vitellius ongedeerd bleef (TAO . 151ST . 1 , in dien tijd nog niet bij voorkeur gebruikt in de
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bouw- of beeldhouwkunst, wat later in Griekenland in zoo groote mate het geval was. Het gebruik van het marmer bij het bouwen leerden de
Romeinen eerst van de Grieken bij de verovering
van hun land. Metellus Macedonicus ligt het eerst
te Rome een marmeren tempel bouwen; weldra
echter diende het marmer tot sieraad ook in bijzondere huizen, deels tot zuilen, deels tot bevloering van den bodem, de zoldering en de wanden,
deels tot beeldhouwwerk. Vele van de prachtig
werken van dien aard waren uit Griekenland-ste
afkomstig. — Het beroemdste marmer was het
parische, helderwit en schitterend; het hymettische
en pentelische, vooral te Athene zeer gezocht en
overvloedig voorhanden, was zeer wit en hard;
het corinthische bont, meestal geel; het phrygische
wit met purperroode vlekken; het thessalische met
groene, witte en zwarte aderen; het carystische (op
Euboea) deels groen, deels gemengd ; het thasische
wit; het lesbische geelachtig; het proconnesische
(niet ver van het voorgebergte Sigeum gegraven)
helderwit met zwarte aderen; op Chios vond men
een zwarte soort met bonte aderen, te Nisa in
Klein-Azië insgelijks een bontgeaderde. Buiten
kwamen nog vele voortreflijke soorten van-dien
marmer uit Azie en *Africa, vooral het numidische
(geel met purperroode vlekken) en het arabische,
dat met het ionische wedijverde. Later vond men
ook verscheiden marmersoorten in westelijk Europa.
Marmor Parfum, z. P a r u m.
Iilaro, z. Virgilius.
Marobódius, „ rossentemmer," Marbod, koning der Marcomannen (z. a.) : aan het hof van
keizer Augustus opgevoed keerde hij later tot zijn
volk terug, en stichtte weldra een volkenverbond,
dat den Romeinen bezorgdheid verwekte. Met een
leger volgens romeinsche krijgstucht ingerigt van
70000 man voetvolk en 7000 ruiters trok hij tegen
12 onder Tiberius uitgetrokken legioenen op (6
n. C.); doch een opstand in Pannonië noodzaakte
de Romeinen tot een verdrag en de spoedig daar
gevolgde nederlaag van Varus deed hen van-op
alle verdere ondernemingen tegen hem afzien.
Doch de vorst der Cheruscers Arminius werd
een gevaarlijke tegenstander voor hem; M. werd
meermalen door hem geslagen en eindelijk in zijne
hoofdstad Catualda bedreigd, moest hij tot de Romeinen zijn toevlugt nemen, z. verder Marcomannen.
1!Iaron, 17pwv, 1) zoon van Euanthes, een'
zoon van Dionysus en Ariadne, priester van Apollo te Maronea aan den Ismarus in Thracië, waar
hij zelf een heiligdom had, bij lateren is hij de
heros van den ' zoeten wijn (BOM. OD. 9, 197 en
V. PROP. 2, 32, 14.). Hij heet ook de zoon van
Oenopion of van Silenus of van Dionysus (EURIP.
CYCL. 114.) en wordt geteld onder het gevolg van
Dionysus. Merkwaardig is bij dezen heros de
vereeniging zijner priesterdienst van Apollo met
zijne betrekking op Dionysus. -- 2) Zoon van
Orsisphantus, broeder van Alpheus, een spartaansch
held die bij Thermopylae sneuvelde, en te Sparta
een heroum had (LDT. 7, 227.).
Maronêa, 1Vlapwv€ca, stad op de zuidkust van
Thracië, ten N. W. van Mesambria aan den oever
van het meer Ismarus en de rivier Sthanas —
eerst in het bezit der Ciconen, vervolgens door
Chios gecoloniseerd (HDT. 7, 109.) en vooral om
haren voortreflijken wijn beroemd (PLIN. 14, 4,

6.) waarop ook Homerus

(oD.

9, 39.) reeds zin

-spelt;.Marogn
Marpessa, z. I d a s.
liiarpessus, Máprrlaao;, stad in Troas, tot
het gebied van Lampsacus behoorende, aan den
voet van den Ida.
11larrueini, Mapoouxivot, een klein, dapper,
sabellisch volk in het oosten van Midden-Italië
aan den regteroever van den Aternus, die hen
van de Vestini scheidde, terwijl in het Z. de Peligni, in het 0. de Frentani hunne naburen waren.
De hoofdstad van dit landschap — den ager 111arrucinus -- was T e a t e; zij hadden met de Vestini
een gemeenschaplijke havenstad Aternum aan den
mond der rivier. Hunne geschiedenis valt te zamen met die der Marsers. Een verbond in 304
V. C. met de Romeinen gesloten (LIV. 9, 45.),
duurde tot den bondgenooten oorlog.
Mars, z. Ares.
Marsaei i, een volkstam woonachtig in Gallia
Belgica, of een der eilanden door de monden van
den Rhenus gevormd, die de Romeinen het eerste
leerden kennen door den opstand van Claudius
Civilis (TAC. RIST. 4, 56,). De nieuwere aardrijkskundigen verschillen van elkander in de naauwkeurige aanwijzing van hunne woonplaats, daar
eenige hen zuidelijker plaatsen tusschen de monden
van den Rijn en de Maas, andere tusschen de
uitwatering van den Rijn bij Leyden en de Zuiderzee.
Marsi, Mapaot, 1) oude volkstam der Sabelli
(HOR. EPOD. 17, 28.) in Midden-Italië op eene
hooge vlakte tusschen de Apenrijnen, rondom het
meer Fucinus, tusschen den Liris en Aternus. Met
de andere sabellische stammen der Peligni, Vestini, Marrucini enz. waren zij meest altijd met de
Samniten tegen de Romeinen in oorlog (Liv. 8,
29.), totdat zij ir 304 v. C. met de Romeinen een
verbond sloten. In 't jaar 91 stelden zij zich echter weder aan 't hoofd der bondgenooten tegen
Rome, z. rnarsicum bellum. De hoofdstad Mar u v i u m lag aan den oostelijken oever van het
meer Fucinus. I)e Marsers waren zeer dapper;
ook waren zij beroemd om hunne kennis van de
genezende kracht der planten en kruiden hunner
bergen en als slangenbezweerders ; vandaar zeide
men dat zij als toovenaars van Circe afstamden en in hunne kunst door Medea onderwezen waren. — 2) Volkstam in het N. W. van
Germanië, waarschijnlijk aan de Eems en volgens
Tacitus (GERM. 2.) tot de oorspronklijke stammen
(Iscaevonen) behoorende. In het verbond der
Cheruscen begrepen nemen zij een werkdadig aandeel aan het verslaan van Varus, zoodat hun uit
den buit ook een romeinsche adelaar ten deel viel
(TAC. ANN. 2, 25.). Voor de aanvallen van Germanicus weken zij naar het binnenland terug en
verdwijnen sedert uit de geschiedenis (TAC. ANN.
1, 50, 51, 56. BIST. 3, 59,).
Marsieum bellum. De onderdrukking,
waarmede , de romeinsche senaat, vooral na den
laatsten punischen oorlog, de italische bondgenooten behandelde, aan wier dapperheid en inspan
bereiking van haar doel, namelijk-nigRomed
de wereldheerschappij te danken had, had in hunne
gemoederen eene verbittering doen ontstaan, waar
ergste gevolgen voorzien kon. Men-vanmed
gevoelde dit te Rome ook wel, en verscheiden
voorstellen werden gedaan, inzonderheid door C.
Gracchus, orii aan de bondgenooten het burgerregt
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te schenken. Maar dit bleef slechts de wensch
van enkelen, die zich in zulke voorstellen openbaarde ; het volk in het algemeen nog te trotsch
op zijnen roem en naam was er tegen en kon
zich nog niet aan het denkbeeld gewennen, met
de italische volken tot een geheel zamen te smelten, en zoo kan inderdaad de openbare tegenstand van den senaat als de uitdrukking der volks
beschouwd worden. Van daar ook de-menig
hevige afkeuring die Marius ondervond, toen hij
na de overwinning op de Cimbren aan de Cameriners, die aan de zijde van Rome gestreden hadden, het burgerregt had geschonken; slechts zijne
groote verdiensten beveiligden hem tegen de gevolgen van zulk eene onwettige daad (PLUT.
MAR. 28.). Toen nu een groot aantal Italiërs
met gestrengheid uit Rome werden afgewezen, en
het wetvoorstel van den tribuun Livius Drusus,
om aan de Latijnen als een deel der bondgenooten het burgerregt te schenken, niet doorging,
werd de gisting steeds grooter, die nog toenam,
toen door de gewelddadige maatregelen der optimaten na het vermoorden van Drusus, al de
vrienden der bondgenooten uit Rome verdreven
werden. Nu ontstond, eerst in 't geheim, een
groot bondgenootschap, waaraan in den beginne

de Marsers, Peligners, Samniten, Lucaniërs en
Benige andere italische volkstammen deel namen;
onder den naam Italicum koos men de stad Cor
hoofdstad van-finumhetladrPgnso
het vèrbond en stelde een regeringsvorm in, die op
de leest van den romeinschen geschoeid was, met
een senaat en consuls aan het hoofd. De Marser Pompaedius Silo en de Samniet L. Apponiun
Mutilus waren de eerste consuls. Zij waren de
hoeksteenen van het nieuwe gebouw. Het gerucht hiervan had zich evenwel reeds verspreid
en Rome was op hare hoede. Geweld tegen afgezanten van den senaat te Asculum gepleegd
verhaastte het uitbreken van eenen oorlog, var
welken wij slechts in staat zijn gebrekkige schetsen te geven wegens de schaarschheid en onvol•
ledigheid der bronnen. Pompejus liet door afge•
zanten het verzoek der Italiërs aan den senaat be.
kend maken, doch ontving een honend antwoord
De senaat eischte onderwerping. De eerste krijgs
onderneming der Romeinen gold nu Asculum
Deze mislukte waardoor bijna geheel Middel- Italii
opstond ; de bondgenooten wendden het eerst (90 v
C.) hunne pogingen tegen de romeinsche coloniëi
en om hunne krijgsoperatiën te vereenvoudigei
verdeelden zij Italië onder hunne consuls. Aai
ieder werden 6 praetors uit de afzonderlijke volk
stammen toegevoegd. Intusschen had Rome ziel
ten krijg gerust, en de consuls ontvingen het be
vel om het bedreigde Campanië te hulp te snel
len. De hoofdaanvoerders der Italiërs zijn Pom
paedius, Mutilus en Vettius Cato. Mutilus sloe;
den consul L. Julius Caesar, won verscheiden.
steden en vond overal grooten bijval. Een sla
bij Acerrae kwam den Romeinen op gevoelig
verliezen te staan, hoewel zij hunne vijanden terug
dreven. Maar steeds meer steden vielen den bond
genooten bij ; aan den Liris leed de andere cor
sul Rutilius eene nederlaag van Vettius Cat(
Wel behaalden daarna de Romeinen eenige voos
deden ; maar weldra volgde er veldslag op vel(
slag en de consul Caesar werd voor de tweed
maal in de nabijheid van den Liris volkomen gc
slagen. Sulla en Pompejus, die in dezen bloed

en oorlog met groote bekwaamheid vochten,
verwonnen intusschen de Picenters en Marsers
i eenige gevechten, waartegen deze in Campanië
geer voordeel behaalden. Steeds verder breidde
e opstand zich uit, Rome moest hare groote ver
aanvullen uit vrijgelatenen, en om ver--ezn
eren afval te voorkomen, . aan de trouwgebleen bondgenooten eindelijk het burgerregt toetaan. Zij vormden nieuwe tribus. Na deze geeurtenis hoopten de bondgenooten, die de wapens
egen Rome hadden opgevat, dezelfde voorregten
oor zich te zullen verwerven en werden daardoor
hinder wakker en ijverig ; daar Sulla voornaaelij k zeer gelukkig streed, leden zij, inzonderheid
► ij Acerrae en bij eene poging om ook Etrurië
n opstand te brengen, belangrijke verliezen (89).
►Iarsers, Peligners en andere volkstammen sloten
afzonderlijk vrede met Rome. Niet minder geukkig waren de Romeinen in Campanië, waar zij
3ompeji en andere steden veroverden ; de bond;enooten leden, naar het schijnt, in de nabijheid
ran Nola, door Sulla een beslissende nederlaag en
;root verlies; hij onderwierp de Hirpiners, drong
n Samnium binnen en redde hier zijn leger, dat
loor de vijanden was ingesloten, slechts door list
m door een stouten marsch over de bergen.
Doch eigenlijk werd de magt der bondgenooten
;eknakt door de nederlaag van Marius Egnatius
bij den Aufidus, hoewel Pompaedius de zaken nog
staande hield. In 't jaar 88 zochten de Italiërs
net Mithridates van Pontus onderhandelingen aan
be knoopen, doch zonder gevolg. Hun veldheer
Pompaedins sneuvelde in Apulië, in zijne plaats
kwam de Samniet Pontius Telesinus, die, terwijl
de nieuwe burgers te Rome met de oude twistten,
in den beginne gelukkige vorderingen maakte,
doch later door Norbanus geslagen werd. Toen
vervolgens Sulla, na gelukkig den oorlog tegen
Mithridates gevoerd te hebben, uit Azië terug
krijg tegen de Marianen begon,-kerdn
sloten de bondgenooten zich bij hen aan. Wel
streden zij nog dapper, maar niet gelukkig. Sulla
vernietigde het grootste gedeelte der etruscische
legermagt. Pontius verzamelde al de strijdkrachten der bondgenooten om tegen Rome op te trekken, terwijl Sulla Praeneste insloot, en Rome zag,
voor de eerste maal sedert de dagen van Hannibal, weder vijanden voor hare poorten. Doch
Pontius in plaats van op staanden voet zijn slag
te slaan, draalde te lang en eerst op de tijding
van het aanrukken van Sulla liet hij storm loopen. Een woeste, wilde strijd vangt aan, het zijn
de laatste flikkeringen van den brand, die Rome en
Italië dreigde te vernielen. Daar verschijnt Sulla, zijne
troepen worden verslagen en de vlugtende soldaten
slepen hein in hunne vaart mede, met moeite brengt
hij ze tot staan en schaart ze weer om zich, op
nieuw wordt men handgemeen, doch nu bezwijken
de uitgeputte bondgenooten, Telesinus Pontius sneuvelt en met hem vele andere aanvoerders. Praeneste en Nola, de eenige nog door de bondgenooten bezette plaatsen, geven zich over ; Sulla
woedt met onmeraschlijke wreedheid tegen de
gevangenen. De laatste nog rondzwervende benden worden afgemaakt. Zoo was de rust hersteld,
een rust als die van het graf, steden en dorpen,
huizen en tempels lagen in puin, vooral in Samnium, welks bevolking grootendeels uitgeroeid
werd; nieuwe soldaten- coloniën werden door Sulla
naar de verwoeste en uitgeplunderde landen gezon-
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den. Honderdduizenden waren omgekomen, Italië
eene woestenij, en het zegevierende Rome moest
aan de overwonnenen toestaan, waarom men zoo
verbitterd gestreden had, het romeinsche burgerregt.
Marsgas, Map c, 1) zoon van Olympus of
Hyagnis of Oeagrus, een phrygische Silenes, personificatie van het phrygische fluitspel, in • tegen
Grieken.-stelingvahcrpAolde
De fluit, die Athene had weggeworpen, zou hij
gevonden en Apollo tot een wedstrijd in de toon
hebben uitgedaagd doch daarin overwon--kunst
nen zijn. Apollo vilde hem en hing zijn huid
op in een grot bij Celaenae in Phrygië, waar de
rivier Marsyas ontsprong; men vertelde, dat de
huid in beweging geraakte, wanneer zij de toonen
eener fluit hoorde (HDT . 7, 26 . XEN. ANAB . 1, 2, 8.
OVID. MET. 6, 382 . FAST . 6, 703.). De wedstrijd
van Marsyas was een geliefkoosde voorstelling
der beeldende kunst. — 2) Geschiedschrijver uit
Pella, een broeder van Antigonus, te zamen met
Alexander opgevoed en later veldheer van Demetrius Poliorcetes, schreef 10 b. Maxsóovexd, van den
eersten koning af tot aan den togt van Alexander
uit Aegypte naar Syrië. Insgelijks zou hij geschreven hebben over de opvoeding van Alexander, en 12 b. ' ATrcxcc.
Marsyas, MupS ►5x;, 1) rivier in Phrygië, die
volgens Xenophon (ANAB . 1, 2, 8.) op de markt
te Celaenae uit een rots ontsprong (BIDT. 7, 26.
CURT . 3, 1.), terwijl volgens Strabo en Plinius
hare bronnen gevonden werden in het 10 mijlen
van Apamea gelegen dal Aulocrene; welligt zijn
beide berigten te verklaren uit een onderaardsche
gemeenschap. Bij Apamea vereenigt hij zich met
den Maeander; -- 2) een andere bijrivier van den
Maeander in Carië, die langs Alabanda stroomende zich bij Tralles in de hoofdrivier uitstortte, t. Tsjina (HDT . 5, 118.).
MIartia lis, M. Vale r i u s, geboren omstreeks
43 n. C., te Bilbilis in Spanje, vond geen smaak
in de regtsgeleerde opleiding die hij te Calagurris,'
de geboorteplaats van zijnen vriend Quinctilianus,
ontving en begaf zich op 22jarigen leeftijd ter

ten vlijtig gelezen, veelvuldig afgeschreven en
daardoor ook dikwijls bedorven werd. Slechts
weinige epigrammen dragen als korte beschrijvingen of schilderingen nog den ouden stempel van
een eenvoudig opschrift, bijna overal dragen zij
het karakter van het eigenlijk puntdicht, zoodat
zij de aandacht spannen en tot het einde levendig
houden en dan in een puntig gezegde of kernachtige spreuk de hoofdgedachte doen uitkomen.
Tot onderwerpen koos hij de verschijnsels van
zijnen tijd, gebeurtenissen en personen, die echter
onder valsche namen worden ten tooneele gevoerd.
Met bijtenden spot worden de gebreken en de
toenmalige onbeschaamde zedeloosheid over den
hekel gehaald, zonder dat de dichter haar echter
in edele verontwaardiging bestrijdt; er. al moge
zijn leven ook vrij zijn van de geschilderde en ten
toon gestelde ondeugden (1, 5. PLIN . EP. 3, 21.),
toch staat hij in het midden dier boosheid, en zelfs
waar hij onbeschaamd de naakte waarheid bloot
wordt niet de zaak zelve aangetast, maar-legt,
slechts de vorm bitter bespot.
l?iarus noemt Tacitus (ANN. 2, 63.) een noordelijken arm van den Danubius, tusschen welke
rivier en den Cusus aan eene bende Marcomannen door de Romeinen eene woonplaats werd aan
Indien Cusus de tegenw. ICeresch is,-gewzn.
dan moet Marus de Marosch (die anders bij (Ie
ouden Marisus (z. a.) genoemd wordt) en niet de
March in Moravië wezen.
Maruvium, z. M a r s i.
lMMasinissa, z. 1^T acavdaa7 „ een zoon van
den oostnumidischen koning Gala, werd te Carthago opgevoed, waar de talentvolle jongeling ook
gelegenheid vond, om zich met de letterkunde der
Grieken en Romeinen bekend te maken (cie. TUSC.
3, 22. NEP HANN . 13.). Door zijne vroegtijdige
verloving met de schoone Sophonisbe, eene dochter van Hasdrubal Gisgo, werd de jonge vorsten
meer aan eene stad verbonden, waaraan-zong
hij reeds zijne opvoeding en vorming te danken
had. Zijne groote hoedanigheden en zijne verknochtheid aan Carthago toonde hij reeds vroeg
in den oorlog tegen Syphax, den bondgenoot van
Rome, den koning van West-Numidië, dien hij
meermalen overwon en tot der_ vrede noodzaakte.
Daarna vocht hij onder zijn aanstaanden schoonvader Hasdrubal tegen de Romeinen in Hispanië
en had een eervol en werkzaam aandeel in de
vernieling der legers van de beide Scipio's. Toen
daarop de destijds nog jeugdige P. Scipio het
opperbevel in Hispanië over de romeinsche troepen gekregen, in een kort tijdsbestek schitterende
overwinningen behaald en aan Massiva, den gevangen neef van Masinissa, edelmoedig de vrij
geschonken had, werd hierdoor de grondslag-heid
gelegd voor den later zoo naauwen band tusschen
deze beide jeugdige en groote mannen. De overwinning op de carthaagsche legers en hunne
veldherren in Spanje na dit voorval behaald bragt
de plannen van Scipio tot een verbond van Rome
met de numidische koningen tot rijpheid (LIV. 28,
35 .). Masinissa namelijk, die gedurende den geheden oorlog den toestand van Carthago en hare
staatkunde naauwkeurig onderzocht had, die het
juk harer overheersching niet minder gevoelde
dan de volken van Africa, en uit de overwin .

verdere oefening naar Rome, waar hij bij Nero
en de volgende keizers groote gunst genoot, door
Domitianus zelfs tot tribuun benoemd en rijk begiftigd werd, doch zijn meesten tijd en grootsten ijver aan de poësie besteedde. Evenwel ver
hij, misschien omdat zijn zon bij Trajanus-langde
begon te tanen, naar Spanje terug te keergin
en de jonge Plinius hielp hein de vervulling van
dezen wensch te verkrijgen. Door de rijke Marcella
hier in het bezit van een fraai landgoed gesteld,
verlangde hij nu weder naar Rome. De dood
overviel hem echter, waarschijnlijk in 100 n. C.
Hij is de schepper van het nieuwe epigram en de
eerste dichter in deze soort van poësie bij de Romeinen; in zijne taal vormde hij zich naar Catullus. Wij bezitten van hem 14 b. epigrammen, in
het geheel 1200, waaraan een liber spectaculoruin
voorafgaat, meest in . elegische en iambische vers
vol geest en-mat(dischenof ylab),
vernuft, kort en puntig; met groote levendigheid
schildert hij de zeden en toestanden van zijnen
tijd, hoewel zonder ernst en hoogere opvatting,
soms zelfs onkiesch en onzedig, en ook niet altijd
vrij van kruipende vleitaal jegens de magtigen
van zijnen tijd. Vele toespelingen zijn voor ons ningen der Romeinen en hunne steeds toenemenonverklaarbaar en maken daardoor het verstaan de magt den eindelijken uitslag van den oorlog
moeilijk van den dichter, die door zijne tijdgenoo- meende te kunnen voorzien, liet zich, in de
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verwachting van groote voordeelen die hij zich halve eeuw, eindelijk vatten de Carthagers tot het
uit een verbond met Rome voorspiegelde, door
een onderhoud met een legaat van Scipio overre den, om de plannen van Rome te bevorderen,
terwijl Syphax nog wankelde, die eindelijk voor
Carthago gewonnen werd door de toezegging van
de hand der schoone Sophonisbe, die hij hartstogtlijk beminde. De hierdoor bitter teleurgestelde en zwaar beleedigde Masinissa sloot zich nu
nog naauwer bij Rome aan, naarmate hij meer
reden tot haat tegen Carthago had. Na den dood
zijns vaders en na den moord van zijnen neef Capusa door Mezetulus, geraakte Masinissa in levensgevaar, daar ook Syphax zich met dezen tegen hem verbonden had. Vervolgd door zijne
vijanden moest hij eerst naar de bergen, vervolgens in een grot een schuilplaats zoeken. Na
de genezing van zijne in den strijd bekomen wonden kwam hij weder te voorschijn en stelde zich
in het bezit van het vaderlijk rijk, waar hij nu
met afwisselend geluk krijg voerde, totdat hij na
de landing van Scipio in Africa (204) met dezen
zich verbond, hoewel hij kort te voren de verzoening, hem door Carthago en Syphax aangeboden,
schijnbaar had aangenomen en zich zelfs in hunne
nabijheid (en die van Scipio) gelegerd had (Liv.
29, 27.). Weldra echter koos hij openlijk partij
voor Rome en nam deel aan de krijgsbedrijven,
terwijl hij tevens de rol van bemiddelaar tusschen
Scipio en Syphax bleef spelen. Intusschen ontdekte hij een tegen hem door den laatste gesmeden moordaanslag, waarop hij in vereeniging met
de Romeinen Syphax en de met hem verbonden
Carthagers in een nachtlijken aanval overrompelde
en versloeg (203). Niet beter ging het hun in
een tweeden slag, waarin Syphax gevangen genomen werd en waarna zijne hoofdstad Cirta zich
moest overgeven. Hier liet Masinissa zich met
de nog steeds innig door hem beminde Sophonisbe
in het huwelijk vereenigen, die hij daardoor voor
romeinsche gevangenschap hoopte te vrijwaren ; zij
werd desniettemin door Scipio zonder genade
opgeeischt en om haar nu aan dien smaad te
onttrekken gaf hij haar den giftbeker te drinken.
Na Hannibals terugkomst in Africa verwoestte
Vermina, de zoon van den gevangen Syphax, het
rijk van Masinissa en slechts de beslissende neder laag van Hannibal bij Naragara . (Zama), in 202,
stelde perk aan de verwoestingen en plunderingen
van Vermina. Ter belooning van zijne aan de
Romeinen betoonde trouw zag Masinissa zijn rijk
met dat van Syphax vergroot. Het spreekt van
zelf dat er nu tusschen Masinissa en Carthago,
dat gedeeltelijk door zijne medewerking zoo zeer
vernederd was, geene vriendschaplijke verhouding
kon ontstaan, terwijl de bepalingen van den vrede
zoo onzeker waren, dat Masinissa zich niet onthield om telkens nieuwe eischen aan Carthago te
doen en haar bij herhaling (zooals in 196 en 182)
tot afstand van gebied te noodzaken, zonder dat
de Romeinen zich bekommerden om de klagten
van het tot weerloosheid gedoemde Carthago.
Tevens trachtte hij door in Carthago zelve
partijtwisten aan te stooken en te onderhouden,
dien ongelukkigen staat meer en meer te ver
terwijl hij zijn gedrag te Rome wist te-zwaken,
verontschuldigen, vooral door valsche en onregtvaardige beschuldigingen tegen de Carthagers in
te brengen (LIV. 43, 3. 45, 13.). Zoo verliep
onder aanhoudende kwellingen en plagerijen een

uiterste gebragt de wapens op (150), doch waren
niet bestand tegen de magt van den wel hoogbejaarden, maar nog krachtvollen en wakkeren Masinissa. Het einde van den derden punischen oor
beleefde hij niet meer. De loop, dien de ge--log
beurtenissen nu namen, schokte hem hevig ; zeker
kwam hij in de laatste uren van zijn roemvol leven tot de erkenning, dat de vernedering van het
veege Carthago grootendeels een gevolg was van
zijn onverzoenlijken haat, terwijl hij nu tevens begon
in te zien, wie daarvan eigenlijk het voordeel
zou trekken. Vandaar de oneensgezindheid tusschen hem en de romeinsche consuls, die in 't jaar
148 naar Africa overstaken, om het lot van Carthago voor altijd te beslissen. Slechts zijne genegenheid voor de familie der Scipio's behield hij
tot in zijne laatste oogenblikken. Hij stierf in
't jaar 148, 90 jaren oud, en moet dus in 238
geboren zijn. Maar tot in den hoogsten ouderdom bleef hij getrouw aan de eenvoudige levenswijze zijns volks, bij hetwelk hij zich groote ver
een onsterflijken naam had verworven-dienst
door het bevorderen van den landbouw, steeds behield
hij een buitengewone kracht van ligchaam en geest,
doch bezat ook de aan zijne landgenooten eigene
ondeugden van trouwloosheid en geveinsdheid, terwijl heersch- en hebzucht en fijn berekende voor
aan Rome verbonden (LIv. 42,-uitzgenhm
29.). Vriend der wetenschappen, zorgde hij ook
voor eene zorgvuldige opvoeding zijner zonen en
kleinzonen, en oefende hen van hunne vroegste
jeugd in onafgebroken werkzaamheid en bezig
Echter werden de laatste dagen zijns levens-heid.
verbitterd door wantrouwen jegens zijne naaste
omgevingen en nog meer door bezorgdheid over
de plannen en bedoelingen van Rome.
Mass aesylu, z. N u m i di a.
Massagétae, 1VTaaaccs'Tac, een magtig en
krijgshaftig nomadenvolk, aan de noordoostkust der
caspische zee aan deze zijde van den Araxes (vol
HDT. 1, 201 en v. doch men moet daaronder-gens
den Iaxartes verstaan), derhalve tusschen het Aralmeer en de caspische zee, in de Kirgisensteppe;
oorspronklijk woonden de M. waarschijnlijk nader
bij het U valgebergte. Hunne zeden warden ons
als zeer ruw en wild geschilderd (vrouwengemeenschap, het dooden van grijsaards), aan de zon,
die zij vereerden, offerden zij paarden (HDT. 1,
216.). Aan hunne wapens was de rijkdom van
koper en goud van hun land zigtbaar, daarentegen
ontbrak hun ijzer en zilver. In het land der Massageten vond volgens Herodotus (1, 208.) en Justinus (1, 8.) Cyrus den dood.
Massieus zesons, een berg in het N. W.
van Campanië in de nabijheid van Sinuessa, beroemd door zijnen wijn, die dikwijls door de romeinsche dichters geroemd wordt (HOR. OD. 2, 7,
21. 3, 21, 5. VIRG. G. 2, 143. LIV. 22, 14. cie.
LEG. AGR.

2, 25.).

in[assilia, MaaaaMa, t. Marseille, eene in de
6. eeuw door Phocensers gestichte colonie op de
kust der Ligyers in Gallie aan de gallische golf;
op een schiereiland dat door een 1500 schreden
breede landengte met het vaste land verbonden
was, met een voortreflijke haven Lacydon en een
versterkten burg. M. was een der aanzienlijkste
steden der oude wereld en de belangrijkste stad
der romeinsche provincie, echter niet onderworpen aan den romeinschen stadhouder. Krachtig
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was de invloed van grieksche staatkunde, zeden,
kunst en wetenschap, die van hier uitging. In
den romeinschen tijd was daarom M. ook het
lievelingsverblijf van beschaafde Romeinen, die
hier in ballingschap gingen leven, b. v. T.
Annius Milo. Terwijl M. onder de vleugelen
der romeinsche vriendschap zeer in magt en
aanzien toenam, kon het zich vrijwaren van de
partijtwisten tusschen Caesar en Pompejus, aan
welke beiden zij verpligting had. Eerst wilde de
stad zich daarom onzijdig houden, doch toen de
aristocratische partij eene vloot van Pompejus in
de haven had opgenomen, werd de stad na een
hardnekkigen tegenstand, vooral na 2 zeeslagen,
in 't jaar 49 door Caesar ingenomen, die haar wel
de vrijheid liet, maar toch zware lasten oplegde.
Van dien tijd af heeft Mass. haren staatkundigen
invloed verloren. Onder de gebouwen zijn vooral
noemenswaardig de tempel der ephesische ArteThis en van Apollo.
Massiva,, 1) neef van Masinissa, z. a. 1. kol. —
2) Kleinzoon van Masinissa, zoon van Gulussa, koning van Numidië, na den dood van Adherbal en
Hiempsal wettige erfgenaam van den troon en
daarom op last van Jugurtha (z. a.) door zijnen
dienaar Bomilcar vermoord, 111 v. C. (SAL. JUG. 35.).
1PIassylia, z. Numidia.
I1lastanábal, MuaTavcc(3as, de jongste der
3 zonen van Masinissa, vader van Jugurtha, verdeelde ingevolge beschikkingen van zijnen vader,
na diens dood, met zijne broeders het bestuur over

Numidië, zoodat hij, die in de grieksche letterkunde zorgvuldig onderwezen en gevormd was, de
regtspleging op zich nam. Na den dood van
Mastanabal werd zijn zoon Jugurtha door zijnen
broeder Micipsa geadopteerd.
11fastusia, Maarrotala a%pa,berg van Ionië, aan
welks helling Smyrna gebouwd was (PLIN. 5, 29, 31.).

MMasurius Sabinus, romeinsch regtsgeleerde en stichter der naar hem genoemde Sa-

Act) bevatte. De v l a k t e m a t e n begonnen met
overeenkomstige onderdeelen bij het vierkante
plethrum dat 10000 vierkante voeten bevatte erg
dus ruim 186 vierkante meters ; de c u b i eke
maten worden het best in een opklimmende reeks
beginnende met de xoTukv voorgesteld, die zoowel
bij drooge als natte waren gebruiklijk was, en
waarvan er op sommige plaatsen 12 op een xovc,
144 op een pztpr^rrj s gingen, op andere plaatsen
4 op een Xoivc;, 32 op een &xtnvs, 1-92 op
een µEácµvo gerekend werden" (K. F r. H e rm a n n). xoruX, was ongeveer 13,5 cubieke duim. —
Van de Perzen is de naam parasange afkomstig, zooveel als 30 stadiën en schoenus voor het dubbele. —
2) Bij de Romeinen is de bepaling der lengtematen aan de deelen des menschlijken ligchaams ontleend : digitus, een vingerbreed, pollex, een duim,
palmos, de breedte van een hand, gelijk 4 digiti
of 3 duimen, pes 1 voet of 12 duinren = 16 digiti, cubitus een el, van de punt van den elleboog
tot aan het uiteinde van den midddelvinger 1 1/,>
voet, passus een pas of 5 voeten, de ruimte van
de plaats waar de voet wordt opgeheven tot waar
hij weer wordt neergezet, het dubbele van een
gewone pas, grades of gressus, schrede. Een 10
voet lange (decenapeda) staak heette pertica, roede. De voet (pes) bevatte 4 palmi, 12 pollices,
16 digiti, doch werd ook in 12 deelen verdeeld,
die de namen hadden van de onderdeelen van den
rom. as. 625 voeten of 125 passus maakten een
stadium, 8 stadia een mijl, mille of milliariuïn.
Als vlaktemaat bevatte het jugerum (z. a.) 240
V. in de lengte en 120 v. in de breedte; een
half heette aclus quadratus. De maten voor
drooge en natte waren, waren : de amphora, ook
quadrantal of cadus, bevattende 2 urnae, 3 modii,
8 congii, 48 sextarii en 96 heminae of cotylae
(verg. amphora en congius). De grootste
maat voor vloeibare stoffen was de coleus, waarop
20 amphorae gingen; de voornaamste voor drooge
waren de modius, bevattende het derde deel vane
een cub. voet; 6 modii waren een medimnus. ---

biniaansche school, leefde onder Tiberius en de
volgende keizers tot onder de regering van Nero
(PERS . 5, 90.). Van zijne menigvuldige geschrif- Ter meerdere verduidelijking en gemaklijker herten, waaronder zijne tres libri juris civilis talrijke leiding tot onze maten dient het tabellarisch overzigt in het aanhangsel.
uitleggers vonden, is geen tot ons gekomen.
Mater familias, heette de vrouw, quae in
1MIaten, g r i e k s c h e. 1) De groote verscheidenheid der helle e n s c h e landschappen had op manum mariti convenit, z. m a n u s, in tegenstelling
het stelsel van maten en gewigten minder in- van uxor, in 't algemeen eene echtgenoote zonder
vloed dan men zou verwacht hebben, daar de be- manos.
Mathematica, roc µa rilmrrma en a rj .ahoefte aan eenheid bij de steeds toenemende uit
handels eene zooveel mooglijke-gebridhs -ra, in zekere mate in 't algemeen wetenschaplijke
overeenstemming met het buitenland noodzaaklijk kundigheden, inzonderheid die, waarin de vorm
maakte, terwijl dit gemaklijk gemaakt werd der wetenschap voor 't eerst het duidelijkst op den
door den vroegeren invloed van het babylonische voorgrond trad, de mathematische of wiskundige
matenstelsel, waarschijnlijk ten gevolge van phoe- wetenschappen. Ook zij werd door de Grieken
nicische tusschenkomst. „ Wat de 1 e n g em a at het eerst ontwikkeld, met name door de i o ni s c h e
betreft is de vroegere bewering van de verschil- w ij s g e e r e n, maar nog meer door de Pythagolende grootte van het stadium door latere onder reërs. Vele stellingen, opgaven en methoden wavolkomen wederlegd en is het thans-zoeking ren wel uit het Oosten, vooral uit Aegypte afuitgemaakt, dat het olympische stadium algemeen komstig, doch den wetenschaplijken vorm hadden
in geheel Griekenland gebruikl k is geweest, het- zij aan de Grieken te danken. Omtrent de ariwelk ongeveer het 8. deel van een romeinsche thmetica, rekenkunde, maakten zich vooral P y t h amillies of het 40. eener geogr. mijl = 569 par. goras, en na hem Archytas en Philolaus ver
ook de geometrie, meetkunde, verrijkte-dienstljk;
voeten of 81,996 meters bevatte; dit nu was ver
vademen (óp--delin6pthrav10,of Pythagoras met de belangrijke naar hem genoemyucaí) van 6 voet, in 't geheel dus 600 grieksche de stelling;Anaxagoras (z. a.) en Hippocravoeten; waarvan elk weder verdeeld was in 4 t e s van Chios (450) beoefenden haar ook, terhandbreedten (itaXata'ral of 6o»µá) of 16 dui- wijl de laatste het vraagstuk van de verdubbeling
men, even als de el (rcrjxuc) 6 handbreedten of van den cubus zocht op te lossen. T h e o d o r u s
2 spannen (ai hp ocl) elk van 12 duimen (&.hcru- van Cyrene bleef ver achter zijn grooten leermees-

—

Mathematici Mathematische geographie.
ter P1 a t o, die den grond legde tot de theorie
der kegelsnede, de transcendentale geometrie, . de
geometrische analyse enz. en bij de overige deelen
nog de stereometrie voegde; na hem bloeiden
Archytas (z. a.) en Eudoxus van Cnidus (z.
a.). Het aldus voorbereide kreeg door Aristoteles eene belangrijke uitbreiding zoowel in omvang als in dieper onderzoek, en door de bemoei
bereikte einde--jingedralx scho
lijk de wetenschap haar hoogsten trap van volmaking waarvoor zij in de oudheid vatbaar was.
Inzonderheid slaagde E u c l i d es (z. a.) : zeer gelukkig in de systematische en methodische behandeling der arithmetica, welke rigting nog meer
volmaakt werd door Eratosthenes en Archim e d e s. Dezelfde E u c l i d e s maakte zich ook
zeer verdienstelijk omtrent de geometrie, door de
streng mathematische bewijsvoering te volgen;
D i n o s t r at u s had bij zijnen arbeid reeds de ontdekking van de quadratuur des cirkels voor oogen;
A p o 11 o n i u s van Perga volmaakte de leer van de
kegelsnede en bepaalde de theorie des ellips en
hyperbool. A r c h i m cd e s ontdekte de verhouding
van den omtrek tot de doorsnede van de spheer
en den cylinder en volmaakte aanmerkelijk de
geometrische analyse en m. a.; D i o c 1 e s lostte
het vraagstuk op van de verdubbeling van den
cubus, N i c o m e d e s vond de geometrische kromme lijn uit. — De mechanica werd langen tijd
slechts practisch uitgeoefend; eerst Archytas
van Tarente (z. a.) gaf haar een wetenschaplijken
vorm, later werd zij door Aristoteles eene
belangrijke schrede vooruitgebragt, en door Arc h i in e rf e s met groote uitvindingen (katrol,
schroef, theorie van het evenwigt, hellend vlak
enz.) verrijkt, tot eenvoudige grondbeginsels terug
een volledig systeem-gevordnHi
gebragt. Niet alleen te Alexandrië, ook te Rhodus, Pergamum en vooral te Syracuse bloeide de
mechanica in hare practische rigting. Minder zijn
ons de vorderingen in de optica gemaakt bekend, daar de daartoe betreklijke schriften deels
verdacht, deels verloren zijn. Op de a c u s t i e k
werd het eerst door Pythagoras gewezen, later
werd zij door Aristoteles behandeld. — Bij de
Romeinen werd de wiskunde niet verder ontwikkeld; practische bekwaamheid was hun voldoende
bij het verdeelen der landerijen en het afzetten
eerier legerplaats. Eenige daarop toepaslijke
vraagstukken zijn behandeld door Hyginus, daar
traden Varro, Vitruvius en Jul. Frontinus-enbov
als schrijvers in dit vak op.
1MIathemalici, z. C h a l d a e i.
Mathematische geographie. Over
het heelal en de aarde in hare betrekking tot de
overige wereldligchamen waren de begrippen der
ouden duister en meer of min onjuist. Volgens
de voorstelling der Grieken en Romeinen was de
aarde uit eene reeds voorhanden grondstof ontstaan, 't zij onder den invloed eener godheid, 't zij
door toeval. Thales nam als zulk een grondstof
het water aan, Anaximenes de lucht, Heraclitus
het vuur, Xenophanes de aarde, Empedocles en
na hem Plato en Aristoteles Bene vermenging dezer 4 grondstoffen; Anaximander dacht aan een
oneindig iets ('ró d(rscpov), weder anderen aan
atomen enz. en even als men zich op deze of
gene wijze het ontstaan der wereld voorstelde,
zoo moest ook de aldus ontstane wereld dien
te gronde kunnen gaan. Slechts-overnkmstig
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de school der eleatische wijsgeeren (Xenophanes,
Parmenides), die al het bestaande voor eeuwig en
onverganklij k hield, en latere stoïcijnen, als Chrysippus en Posidonius, die de wereld voor een
levend, bezield wezen hielden, nemen een eeuwige
duurzaamheid der wereld aan. Ook over het aantal werelden, of er maar een of meer bestonden,
waren bij duistere voorstellingen de begrippen
zeer uiteenloopende. De gedaante der wereld,
waartoe de aarde behoort, was volgens de meesten kogelvormig, volgens anderen kegel- of eivormig (Empedocles), — doch allen stelden zich haar
op de een of andere wijze begrensd voor, b. v.
of door een muur of een aarden massa (Parmenides, Anaximenes) of door een huid (Leucippus,
Democritus). Volgens liet algemeen heerschende
denkbeeld was de aarde het vaststaande middelpunt van het gansche heelal, waarom de zon met
de maan en de overige planeten zich bewegen.
Volgens het begrip der oudste dichters, wijsgeeren en geschiedschrijvers was zij een platte schijf
van alle zijden bespoeld door den oceaan (waar
eerst een grooten stroom, sedert Hero--onderm
dotus de groote wereldzee verstond), nu eens gaf
men haar den vorm van een trom, van een cylinder, dan van een cubus of een pyramide, deze
schijf dreef volgens Thales op het water, volgens
Anaxagoras op de zaamgeperste lucht, of was
volgens Xenophanes aan wortels bevestigd. De
kogelvormige gedaante het eerst door de Pythagoreers aangenomen werd weldra algemeen erkend — de afplatting van dezen aardkogel bleef
den ouden echter onbekend, terwijl daarentegen
de beweging om zijn as reeds door Aristarchus
(280 v. C.) was erkend, die ook reeds (gelijk dit
van Seleucus 160 v. C. zeker bekend is) de beweging der aarde om de zon zou geleerd hebben.
De onbeweeglijkheid der aarde bleef evenwel nog
lang het heerschende begrip, deze had, volgens Anaxagoras, slechts deel aan de bestendige
snelle omwenteling van het heelal. De vroeger
te laag geschatte grootte der aarde werd sedert
Plato te hoog gesteld, doch later verviel men weer
in een tegenovergestelde dwaling. Herodotus stelt
de lengte der aardschijf op 30000-40000 stadiën ; Aristoteles neemt voor den omtrek van den
aardbol 400000, Archimedes 300000, Posidonius
eerst 240000, later 180000 stadiën, wat Ptolemaeus insgelijks doet, terwijl Strabo en Plinius

zich buiten alle berekening houden. De groote
cirkel om de aarde werd eerst in 60 deelen ver
welke ieder later weder in 6 geplitst-del,van
werd, waardoor de nog tegenwoordig gebruiklijke
verdeeling in 360 graden ontstond (waarschijnlijk
sedert Hipparchus). Behalve den aequator (i i Epcvó;) nam men twee keerkringen (4spevós rpo7tcxóv en yet(tzptvó; tpo r.) aan, benevens twee poolcirkels (dpxTCxós en dvtapx txós xóxXo^), en wel in
dier voege, dat de keerkringen steeds 24 gr. van
den aequator, de poolcirkels voor Griekenland 36
gr. van de polen verwijderd waren (naar de ver-

schillende breedte veranderde deze verhouding).

Met het oog op deze verdeeling en op den loop
der zon onderscheidde men verder 5 zonen (^wvac,
zonae, plagae), de heete zone (:. caxsxu &vrl of
dobxr1To;, zona torrida) tusschen de beide keerkringen, de beide gematigde zonen (^. ruxpaToc, z. teniperatae) tusschen de keerkingen en poolcirkels, en de
beide koude zonen (y. xu z uy i vac, z. frigidae).
Polybius verdeelt echter de heete zone door den
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aequator in 2 deelen en verkrijgt alzoo 6 zonen. Moeilijk is het uit te maken of hij dezelfde als
De overige p a r a l l el c i r k e l s tusschen den aequa- een gelijknamige dichter is.
tor en de keerkringen werden zeer verschillend
lMatriunonium. Bij de Romeinen had men
geplaatst. Bij Eratosthenes vinden wij de vol- maar. justum of legitimum, d. i. het burgerregtlijk
gende van het Z. af: door de Cinnamumstreek in huwelijk, en ni. injustuyn, slechts volgens het jus
het Z. van Africa, door Meroë, Syene, Alexan- yentiuin geldig, b. v. tusschen Romeinen en ♦reemdrië, Rhodus en Athene, Hellespont en Byzan- delingen. Het eerste vereischte voor beide echttium en Borysthenes. Strabo voegde hier nog genooten connubium en gaf den vader het volkoandere bij en Ptolemaeus nam er nog twee aan, men regt over de kinderen. Connubiuni is de bebij Cattigara en tegenover Meroë, ten Z. van den voegdheid een echt romeinsch huwelijk te kunnen
aequator. Met de meridianen was het hetzelf- aangaan, hetwelk een hoofdbestanddeel van het
de : Eratosthenes heeft de volgende : door de zul- romeinsche burgerregt is, z. civitas. Oorspronklen van Hercules, door Carthago, door den cano- lijk bezaten dit regt slechts burgers van denzelfden
pischen Nijlmond, door den Euphraat bij Thapsa- stand, totdat de lex Canuleja tusschen patriciërs
cus, door de caspische poorten, door den mond en plebejers connubium invoerde. Peregrinen en
van den Indus en van den Ganges; Ptolemaeus slaven misten het connubium geheel. Matrimonium
trok het eerst regelmatige meridianen op een af- werd gesloten of met- of zonder in manus conventio,
stand van 5 gr. van elkaar, beginnende in het W. vanwaar het onderscheid tusschen vrij en streng
bij de canarische eilanden . Naar deze verschil- huwelijk, z. manus. In het huwelijk zonder manus
lende lijnen bepaalde men nu ook zekere klimaten bleef de vrouw in de magt van haren vader of
(xXíµaTa) of niet den aequator parallel loopende voogd, met het regt om over haar vermogen te
beschikken. Dit laatste huwelijk was onder de
aardgordels, vooral op het noordelijke halfrond.
Matiána , • MaTtavrj (Muttivr'^, HDT. 5, 5.), romeinsche keizers het eenige, en het oude strenge
het noordwestelijkste landschap van Medië met de werd geheel verdrongen. Over de bruiloftsgebruihoofdstad G a z a c a. Nadat Alexander het land als ken, z. nuptiae; verg. concubina.
1fiatróna is de algemeene uitdrukking voor
satrapie onder het bestuur van Atropates gesteld had,
kreeg het den naam Atropatene, t. Aserbeidsjan. iedere eerbare getrouwde vrouw, waarbij men
Het grensgebergte tegen Armenië noemt Herodotus tevens de zedelijkheid bedoelde, en er de achting
(1, 189 .) het matienische, hier lag ook het zoutmeer door uitdrukte die men te Rome van oudsher aan
Matiana of Spauta, t. Oermiameer. Over de be- de vrouwen bewees. Slechts matronen droegen de
lange stola, de vittae, enz.
woners verg HDT . 1, 202. 3, 94. 5. 49.
1MMatróua, t. Marne, rivier van Gallië, ontMatiéni,1) P. M a t i e n u s, krijgstribuun onder
den ouderen Scipio in Italië, werd gruwljk vermoord springt bij Andematunum in het land der Lingoin de legerplaats van den propraetor Plemminius nen, niet ver van de Mosa, en vereenigt zich na
(LIP. 29, 9.). -- 2) C. M a t i e n u s, had het bevel een noordwestelijken loop bij Lutetia met de Setegen de Liguriërs in 181 v. C. en onderdrukte quana (CAES. B. G. 1, 1.).
lilatro.ntalia, z. Juno onder Hera.
hunne zeerooverijen. --- 3) M. M a t i e n u s, werd
Mattiiei, Mattiacurn, een germaansch volk
door de Hispaniërs om zijne knevelarijen en onderdrukking als praetor te Rome aangeklaagd, en behoorende tot den stam der Chatten, tusschen
ging, om Bene veroordeeling te ontgaan, in vrij- den Rijn, Main en Lahn, in wier gebied de Romeinen vestingen hadden en zilvermijnen bezaten
willige ballingschap (Liv . 41, 28. 43, 2.).
1Tlatinus, een berg en voorgebergte van het (TaC. GERM. 29. ANN. 11, 20.) ; daar waren ook
Garganusgebergte in Apulië, niet ver van Venu- de beroemde warme bronnen Aquae Mattiacae,
sia gelegen, weshalve Horatius er dikwijls in zijne het tegenw. Wiesbaden. De door Tacitus (ANN.
.

.

gedichten van spreekt (oD. 1, 28, 3. 4, 2, 27.); t.
Matinata.
Matiseo, stad der Aeduers in Gallia Lugdunensis aan den ,Asar, t. Macon (cAEs. B. G. 7, 90.).
Matiu^t, C., romeinsch ridder, geboren 84 v.
C., ontving zijn opleiding gedeeltelijk in Grieken
genoot de be.3cherming en vriendschap-lande
van Caesar, die hij zich door zijn beminlijk karakter en de beschaving van zijnen geest wist te
verwerven (Cie. AD FAM. 7, 15, 2.). Aan de staat
gebeurtenissen nam hij, ondanks zijne-kundige
groote vriendschap met Caesar, geen deel. (cie.
AD FAM . 11, 28.), zonder evenwel daardoor het
vertrouwen van Caesar, die hem dikwijls om
raad vroeg, te verbeuren of zijne belangstelling
in Caesar te verloochenen. Cicero beminde den
eerlijken, braven man niet minder, en herwon door hem de gunst van Caesar. Ook na den
dood van Caesar, dien hij ook om het belang
van Rome opregt beweende, gaf hij zijne bewon-

1, 56.) genoemde hoofdstad der Chatten Mattium
is zeker niet het tegenwoordige Marburg, maar
het dorp Maden aan den Eder (Adrana).
Matuta, Mater Matuta, oud italische godin
van den morgenstond, vermengd met de grieksche
Leucothea en met Albunea. Op haar feest te
Rome, Matralia, den 11. Junij, namen de moeders hare zusterskinderen in plaats van hare eigene
op den arm, dewijl Ino Leucothea den zoon van
hare zuster Semele, Dionysus, opgevoed had, en
zij verrigtten bij die gelegenheid plegtigheden, die
op het lijden van Ino betrekking hadden (OVID.
FAST. 6, 475 en v.). Livius maakt van haren

tempel te Rome gewag (5, 19, 23. 25, 7.) van
dien te Satricuin (6, 33.).

11Iavors, z. Mars onder Ares.
lilauritania, ^q MauptTavía, Maupouaíwv ,
het westelijkste land van de noordkust van Africa
(t. Fez en Marokko en het westelijk Algerië),
grensde ten° 0. aan Numidië (waarvan het gedering voor zijn vermoorden vriend onverholen te scheiden was door de rivier Ampsaga, vroeger
kennen en sloot zich bij diens partij, met name door de Mulucha), ten Z. aan Gaetulië, ten W.
bij Octavianus aan, waarover Cicero hem berispte, aan den atlantischen Oceaan, ten N. aan de Miden waaromtrent Matins zich rondborstig en open dellandsche zee. Onder Claudius werd het bij het

regtvaardigde (cie. AD FAM . 6, 12. 11, 28.). Hij romeinsche rijk ingelijfd, en verdeeld in Maur.
stierf waarschijnlijk kort na den slag bij Actium. Ca e s a r i e n s i s ten 0. met de hoofdstad Caesarea

Mausoleum Augusti —Maximus,
en Maur. Tingitana ten W. met Tingis; de
Mulucha was de grensscheiding. De bergen van
het land behooren alle tot het Atlasgebergte :
13 u z a r a (t. Tittery), Phruraeson en a. De voor
rivieren waren van het 0. naar het W.:-nacste
A m p saga (t. Wadel Kisbir), A u d us (t. Ajabby),
C h i n a l a p h (t. Shellif), Mulucha (t. Maluwia).
Op de westkust : S u b u r (t. Sebu), Fut (t. Tensift). De in overouden tijd uit Azië verhuisde
bevolking, stamverwanten der Numidiërs, heetten
Mauri of Maurusii; onder de talrijke afzonderlijke
stammen zijn merkwaardig: de Ma s s a e s y l i in
het westelijk gedeelte van M. Caesariensis, verder
oostwaarts deMusones, Musulani en Mazices;
in M. Tingitana, de He r p e d i ta n i, aan de Mulucha, de Bacuatae en Macanitae,Barbari
geheeten en dus de tegenwoordige Barbaryers, de
.Me t ag o n i t a e. I)e belangrijkste steden zijn in
M. Caesariensis van het 0. naar het W.: I g i 1 g i 1 i s,
aan de numidische golf, t. Dsjisjelli, S a 1 d a e, t.
Bugia aan kaap Carbon, I c o s in m, t. Algiers,
Caesarea, t. Shersjel, Cartenna, t. Tenes,
Sitifis, t. Setif. In M. Tingitana: Russadir,
t. Melilla, met een goede haven, Tingis, t. Tanger, L i x u s, t. ei Arisch, op de westkust, T h ym i a t e r i u m, de eerste colonie door Hanno op de
kust aangelegd.

Mausolêum Augusti, z. Roma, III.
9).
Mausólus, aUawXos, tyran van Halicarnassus. Hecatomnes, die perzisch vlootvoogd tegen
Euagoras op Cyprus geweest en in 380 v. C.
tot stadhouder in Carië aangesteld was, werd opgevolgd door zijne 5 kinderen als regenten van
het land: 1) Mausolus 377-53; 2) Artemisia, zijne
zuster en vrouw, 353-51; 3) Idoinus, 351-44;
4) Ada, zijne zuster en vrouw 344-40, verdrongen door 5) Pixodorus, 340-335. Mausolus, wien
men hebzucht en andere gebreken ten laste legt,
schijnt zich tegelijk met Aegypte van de perzische
heerschappij vrijgemaakt te hebben, 362; te Rhodus zocht hij en Artemisia na hem de oligarchie
in stand te houden, haalde Rhodus, Chios en a.
tot afval van Athene over en ondersteunde die
staten in den bondgenootenoorlog tegen Athene,
358-356. Bekend is de teedere liefde en overdrevenrouw zijner gemalin bij zijnen dood; ter
zijner gedachtenis liet zij het beroemde mausoleum
bouwen, welks voltooijing zij echter niet meer beleefde (VAL. MAX. 4, 6. PLIN. 36, 4.). De uitstekendste kunstenaars werkten er 3 jaren aan en
het behoorde tot de „ zeven wonderen "; het was
140 v. hoog en even zooveel in omtrek; het rustte
op 36 corinthische zuilen. Op een vierkantig voettuk verhief zich een pyramidenvormig gebouw
met 24 lagen, op wier bovenste een vierspan geplaatst was.
Maxent'ius, zoon van Maximianus, werd
door Galerius en Constanties Chlorus tot Augustus en mederegent aangenomen, ook aan zijnen
vader moest hij deel in de regering toestaan, doch
geraakte spoedig met hem in twist, daarop overwon
hij Alexander, stadhouder van Africa, en trad met
Maximinus, een der Caesars, in verbond. Doch
zijne wreedheid maakte hem veracht, en Constantijn trok tegen hem op, om hem van den troon te
stooten. Bij een uitval uit Rome, waarin hij door
Constantijn belegerd werd, vond Maxentius zijnen
dood in den Tiber.
Maximiánus, 1) M. Aurelius Valerius
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Max. H e r c u 1 i u s, geboren te Sirmium, van lage
afkomst, klom door heldendaden in den oorlog
steeds hooger op en ontving in 't jaar 285 van
Diocletianus de waardigheid van Caesar. In Gallië overwon hij de Bagauden, werd in 286 tot
Augustus benoemd, streed in 293 aan den Rijn,
297 in Africa, nam vervolgens zijn verblijf in Italië
en werd door Diocletianus genoodzaakt, om den
1. Mei 305 met hem zijne waardigheid neder te
leggen. Toen echter in 't jaar 306 zijn zoon
Maxentius tot Augustus werd uitgeroepen, werd
ook in den vader de lust naar de regering weer
levendig, en reeds in 't volgende jaar nam hij er
weer deel aan. Doch spoedig rees er twist tusschen beiden en moest hij Rome verlaten, waarna
hij zijn toevlugt nam tot Constantijn zijn schoonzoon; doch daar hij dezen naar het leven stond,
werd hij in 310 door hem ter dood gebragt. -2) C. Galerius Valer. Maximianus, was
afkomstig uit de Donaulanden en werd in 292
door Diocletianus tot Caesar benoemd, waarna
hij diens dochter huwde. In 't jaar 296 werd hij
door de Perzen geslagen en moest over deze nederlaag het ongenoegen van zijn schoonvader ondervinden. Kort daarna was hij gelukkiger, doordien
hij op de Perzen een volkomen overwinning behaalde en een voordeeligen vrede met hen sloot.
Na den afstand van Diocletianns vPrkro hi; rin
waaraigneia van Augustus over de oostelijke deelen van het rijk, waarbij hij 2 mederegenten
(Caesars) aannam. In 't jaar 307 benoemde hij
Licinius tot Augustus. De vervolgingen tegen de
Christenen. waartoe hij ook Diocletianus zou ver
hebben, begon hij eerst in 311. Kort daarna-leid
stierf hij nog in 't zelfde jaar.
Maxinninus, 1) Jul. Verus Maximinus,
een Thraciër, een man van een buitengewone
ligchaamsgrootte, diende onder de praetorianen,
kwam door Alexander Severus in den senaat,
streed met geluk tegen de Perzen en Alemannen
en werd na den moord van Severus in 235 (den
19. Maart) door liet leger dat hem beminde tot
keizer uitgeroepen. Hij nam zijnen zoon L. Jul.
Verus Maximus tot Caesar aan. Met roem en
geluk voerde hij krijg in Duitschland, doch door
zijne woeste wreedheid en wildheid verbitterde hij
het volk en den senaat, die hem slechts uit vrees
voor het leger erkend hadden, zoodat de senaat
hem in het jaar 238 bij den opstand der Gordianen vogelvrij verklaarde, de provinciën opstonden
en zelfs in het leger koelheid jegens den keizer
zich vertoonde. Toen hij nu hiermede naar Italië
trok, moest hij Pavia, dat op zijn weg derwaarts
gelegen was, belegeren, waarbij de soldaten aan
het muiten geraakten en vader en zoon doodsloegen. — 2) M a x i m i n u s, een naanwe bloedverwant
van Galerius Maximianus, werd in 305 Caesar voor
het Oosten, nam later den titel van Augustus aan,
werd daarna in een strijd gewikkeld met Licinius.
In 't jaar 313 door dezen verslagen, maakte hij
op zijn vlugt te Tarsus in Azië een einde aan
zijn leven.

1liaxiinus. Verscheiden uitstekende mannen
uit de gens Fabia (z. a.) droegen dezen naam;
daaronder zijn vooral de volgende noemenswaardig: 1) Q. Fabius Maximus Verrucosus
(wegens een wrat op den lip), door lateren Cu n cta to r geheeten, naar het schijnt, een eervolle onderscheiding, omdat hij door zijn dralen Rome
redde, ook nog om zijn zachtaardig karakter
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Maximus.

O v i c u l a bijgenaamd, bekleedde reeds vroeg de
hoogste ambten in zijn vaderstad. Nadat hij in
't jaar 233 v. C. als consul een zegepraal over
de Liguriërs gehouden had en vervolgens in 230
censor geweest was, werd hij twee jaren later
weder consul en sloot waarschijnlijk gedurende
dat ambt een verdrag met den Carthager Hasdrubal. Na de verovering van Saguntum door Hannibal,
ging hij aan het hoofd van een gezantschap naar
Carthago (LIP. 21, 18.), van waar hij, volgens het
bekende verhaal dat hij den Carthagers zijn toga
had voorgehouden en hun de keus tusschen oorlog
en vrede gelaten had, den eerste naar Rome
terug bragt. In het jaar 217 na verscheiden nederlagen der Romeinen tot prodictator verkozen,
legerde hij zich bij Arpi, tegenover den vijand,
elken beslissenden slag vermijdende. Den heen en weertrekkenden Hannibal volgde hij op den
voet en hield hem steeds in het oog. Toen deze
naar Campanië terugtrok, zocht Fabius hem den
weg in een bergpas af te snijden, doch Hannibal
stak hem den loef af door den bekenden list met
de 2000 ossen, aan wier horens hij brandende
takkebossen had laten binden. Toen Fabius kort
daarna naar Rome ging en intusschen het bevel
overgaf aan zijn magister equitum Minucius, maakte
deze van de afwezigheid van Fabius gebruik, om
hem te Rome te belasteren en het volk dat om
zijn talmen hem reeds niet zeer genegen was nog
meer tegen hem te verbitteren, zoodat op voorstel
van een volkstribuun het volk aan Minucius een
deel van het opperbevel toestond. Doch de zoo
zeer begunstigde Minucius werd door een geleden
nederlaag bewogen om zich weder vrijwillig onder
Fabius te stellen. Kort hierna legde Fabius vrij.
zijn bevel neder (LIV. 23, 32.). Toen
de tijding van de nederlaag bij Cannae naar Rome
kwam, werden de ontruste gemoederen door de
wijze maatregelen van Fabius weder bedaard en
gaf hij aan het volk zijne kalmte en moed
terug. In 't jaar 215 koos men hem nogmaals
tot consul met Marcellus en droeg hem den oorlog in Campanië op, waarin hij verscheiden afgevallen steden weer onderwierp (Liv. 23, 29.). Ook
voor het volgende jaar tot consul verkozen, veroverde hij wederom een tal van steden en deed een
verwoestenden togt door de afgevallen landstreken van Beneden - Italië, vermeed echter ook nu
elke ontmoeting met Hannibal, dewijl hij nog
steeds overtuigd was, dat het Rome voordeel zou
aanbrengen, wanneer de vijand door vruchteloos
heen- en weertrekken zijne krachten verspilde.
Ook in de daaropvolgende jaren streed hij nu eens
als legaat van zijnen tot consul benoemden zoon
Quintus, dan weder zelf als consul, tegen Hannibal, voornamelijk bij Tarente, werd intusschen
princeps senatus (tiv. 27, l 1.) en veroverde ver
zelf (LIV. 29, 37.), waar-volgens(204)Tart
hij grooten buit maakte. Hierover hield hij een
schitterende zegepraal. Fabius stierf in 203 en beleefde dus niet het einde van eenen oorlog, waar
hij zulk een roemvol deel gehad had. Diep-an
werd zijn dood door het romeinsche volk betreurd.
Kalmte en bedaardheid waren hoofdtrekken van
zijn karakter, gepaard met moed en zelfverloochening. Op hoogen ouderdom werd de anders zoo
edele en zachtaardige man met norschheid en afgunst vervuld, vooral tegen jongere menschen, en
inzonderheid toonde hij zijne ontevredenheid tegen
Scipio, tegen wiens jeugdigen ijver en onberaden

voortvarendheid hij zich dikwijls krachtdadig ver
(Liv. 28, 40 en v.); verg. over hem cic. DE-zet
SEN. 4, 10. Cicero roemt zijn redenaarstalent
(BRUT. 14, 57.). — Zijn zoon 2) Q. Fabius
Max. (leed zijn eerste krijgsdienst in 't jaar ' 217
onder zijn vader, werd consul 213 en onderscheidde
zich door de verovering van Arpi in Apulië (LIV.
24, 9, 44 en v.). Hij stierf een plotselingen dood,
waarschijnlijk in 207. — 3) Q. Fab. Max., mis
zoon des vorigen, was in 't jaar 203-schien
augur. -- 4) Q. Fab. Max. Aemilianus, zoon
van Aemilius Paulus en broeder van Scipio A emilianus, door een Fabius geadopteerd in 180 (PLUT.
AEM. PAUL. 5.). Als vriend van Polybius (POL.
32, 10.) genoot hij diens leerzamen omgang, werd
in 't jaar 154 als gezant naar Prusias gezonden
(POL. 33, 6.) en was in 't jaar 145 consul, waarin
hij gelukkig tegen Viriathus oorlog voerde (cie.
DE AM. 25, 96.). — Zijn broeder 5) Q, Fab.
Max. S e r v i l i a nu s streed insgelijks als consul
(141) tegen Viriathus, doch maakte zich daarbij
aan groote wreedheid schuldig. — 6) Q. Fab.
M a x. A 11 o b r o g i c u s, een zoon van Fab. Aemilianus, leidde in zijne jeugd een los leven, waarvan hij evenwel op rijperen leeftijd afstand deed,
en vocht, onder zijnen oom, Scipio Africanus,
eerst als quaestor tegen Numantia, nam vervolgens
in 132 deel aan den slavenoorlog op Sicilië, zonder zich echter daar te onderscheiden. Daarna
bestuurde hij Hispanië als propraetor, doch werd
op aanstoking van den jongeren Gracchus, den
volkstribuun, over zijn hard en drukkend bestuur
aldaar berispt. Als consul overwon hij in 't jaar
121 de Allobrogers in Gallië in een grooten slag,
waarvoor hem een schitterende zegepraal werd
toegestaan. Cicero noemt hem als redenaar (MUR.
,

36.). — 7) Q. Fab. Maximus Eburnus, consul in 't jaar 116, werd later, omdat hij zijn ontaarden zoon met den dood gestraft had (oiios. 5,
16.), veroordeeld en in ballingschap gezonden (etc.
BALB. 11, 28.). — 8) Q. Fab. Maximus, kleinzoon van Allobrogicus, diende als legaat onder
Caesar in Spanje (46). Om zijne groote aan
Caesar bewezen diensten benoemde deze hem in
het volgende jaar tot consul. Hij stierf plotseling
den 31 Dec. 45.-9) Paullus Fabius Maximus, een bloedverwant van den dichter Ovidius
en vriend van Augustus, dien hij in 't jaar 14 n.
C. op zijn reis naar Posthumus Agrippa vergezelde, bij wien hij echter verdacht werd van aan
Livia over deze bijeenkomst met Agrippa mede
gedaan te hebben. Kort daarna stierf-deling
hij. Verg. OVID. EX PONT. 1 , 2, 119. TAO. ANN.
1, 5. — Anderen met dezen naam zijn : 10)
Max. C 1 o d i u s P u p i e n u s, uitstekend legerhoofd
onder Caracalla en diens opvolgers in den oorlog
tegen de Germanen en Illyriërs, senator in 238,
genoot groote achting en liefde, zoowel bij het
leger als het volk. Na den dood der beide oude
Gordianen riep de senaat hem met Balbinus in
238 tot keizer uit, ofschoon zijne gestrengheid als
praefectus urbi hem in Rome bij het gemeene
volk gehaat had gemaakt. Na den dood van
Maximinus kwam ook diens lege'!- in onderwerping.
Te Rome werd hij bij zijne terugkomst uit den
veldtogt tegen dezen, met gejuich ontvangen, doch
nog in hetzelfde jaar door de praetorianen, die over
zijne verkiezing ontevreden waren vermoord. — 11)
Maximus, verwierf zich ten koste van Theodosius, dien hij benijdde, in 't jaar 333 n. C. het
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bestuur . over Gallië en Britannië en werd door j na de verwoesting der stad, sinus Mecybernaeus
Theodosius, die elders werd bezig gehouden, als heette (HDT. 7, 122.).
mederegent en beheerscher van het Westen erkend. ; Medaura, gewoonl. Madaura, welvarende
Evenwel drong hij kort daarna onder ijdele voor - stad op de grenzen van Numidië en Gaetulië, gewendsels in Italië binnen (387), doch werd na i boorteplaats van den schrijver Appulejus.
Bene nederlaag zijner troepen gevangen voor Theo- Medêa, Mik, z. Argon a u t a e.
tlosius gebragt, die hem ter dood liet brengen. --- 11ledeon, MaSsthv, 1) versterkte stad in Acar12) Maximus, matigde zich onder Honorius de nanië ten Z. van de ambracische golf; op den
regering aan, werd echter spoedig verdreven en ; weg van Stratus naar Limnaea op de aetolische
later bij eene nieuwe poging om zich van het j grenzen, in de nabijheid van het teg. Katoena
bestuur meester te maken aan Honorius uitgele- (Time . 3, 106. LIV. 36, 11.). — 2) Oude stad van
verd. — 13) P e t r o n i u s Maximus, romeinsch Boeotië aan den voet van den Phoenicus (Hou.
senator, stootte in 't jaar 355 Valentinianus van den IL . 2, 501.). — 3) Stad aan de phocensische kust
troon en dwong diens echtgenoote Eudoxia hem bij Anticyra, in den heiligen oorlog verwoest en
te trouwen. Toen deze echter vernam dat Ma- niet weer herbouwd.
ximus de moordenaar van haren man was riep zij Media, it Mi &&u, d. i. Maidhja. = middel Genseric den koning der Vandalen tegen hein te ! land, belangrijk landschap van Midden-Azië, ten
hulp. Nog voor diens komst nam Maximus de ! 0. begrensd door Parthië en Hyreanië, ten Z. door
vlugt, doch werd daarop door het verbitterde volk Persis en Susiana, ten W. door Assyrië en Arme
i u s, uit Tyrus nië, ten N. door de caspische zee (derhalve de-omgebrat.—14)MxiusTyr
geboortig, een nieuw - platonisch wijsgeer tegen !; tegenw. provinciën Aserbeidsjan en Ghilan, Irak
het einde der 2. eeuw n. C., gaf onder de beide Adjem en het westel. Masenderan). Het was over
Antonijnen en Commodus deels in Griekenland, 't algemeen zeer vruchtbaar in zuidelijke vruchten
deels te Rome onderwijs in de philosophic en ! (Medica mala) en had inzonderheid uitmuntende
rhetorica, waarom hij ook een sophist genoemd ! paarden. Het werd door verschillende takken
wordt. Er bestaan van hem nog 41 philoso- van den Taurus 'doorsneden en was alzoo een
phisch-rhetorische verhandelingen over verschillende 1 waar bergland : in liet W. was tO Kocantov opos,
onderwerpen, waaruit een zelfstandig oordeel spreekt, verder tegen het Z. Xoá spa;, waaraan ten 0. zich
hoewel hij over 't algemeen de grondstellingen van aansloot de Z a g r u s, t. Zaghrosch, met de zagriPlato volgde. Zijne denkbeelden over een aan - 1 sche of m e d i s c h e passen (t. Sarpilpas) en verder
eengeschakelde keten, met de godheid beginnende tot aan Parthië reikende de P a r a c h o a t r a s,
en eindigende met de planten, hebben ook latere t. gebergte van Loeristan. Midden door het land
wijsgeeren aangewend en toegepast. Taal en in noordwestelijke rigting loopt het jasonische gestijl van M. is niet meer zuiver en eenvoudig, bergte (t. Demawend) met de caspische poort
maar daarentegen gekunsteld. — 15) Maximus ! (t. pas Sirdarah). Rivieren: Cambyses (t. NavaE p h e s i u s, nieuw - platonisch wijsgeer in de 4. roe?), Cyrus (t. Sjah -Roed?), Amardus (t. Sefideeuw n. C., die gedeeltelijk te Ephesus, gedeelte - I Rued). In het W. lag het zoutmeer Sp a u t a of
lijk te Constautinopel, door keizer Julianus der- M a t i a n e (z. a.), t. meer van Oermia. De bewowaarts beroepen, onderwijs gaf. Hij zou den kei- ners, oorspronklijk Ariërs geheeten, zouden eerst
zer tot den afval van het Christendom gebragt later den naam van M e d er s verkregen hebben
hebben, weshalve hij door den romeinschen pro- (het land heet echter reeds in het 0. V. steeds
consul Festus ter dood werd veroordeeld. Zijne Madai). Het was een dapper krijgsvolk, doch
geschriften die over astrologie en magie handelen later ontzenuwd; de eerdienst der hemelligchamen
zijn verloren. Omtrent de philosophic schijnt hij was bij hen heerschende, hunne priesters heetten
zich niet zeer verdienstelijk gemaakt te hebben. — M a g i (z. a.). In het zuidelijk gedeelte, Groot16) z. V a l e r i
i.
medië geheeten, lag E c b a t a n a, t. Hamadan, 12
M á u s S waren volgens Herodotus (4, 191.) stadiën ten Z. van den Orontes in een heerlijk
een volkstam van Libye aan den oever van het oord, zoinerresidentie der perzische en parthisehe
meer Triton, die beweerden van de Trojanen af koningen; R h a g a e, A r s a cia, later de parthische
te stammen. Zij verwden hun ligchaam met me- hoofdstad. In A t r o p a t e n e (Aserbeidsjan d. i.
nie en lieten het haar slechts aan de regterzijde vuurland, wegens de menigte naphthabronnen),
van het hoofd groeijeu. lag G a z a of Gazaca, zomerresidentie der medische
i!Iazaeuss, Ma:ucio^; perzisch veldheer onder koningen. Het noordelijk gedeelte langs de caDarius Codomannus. Bij Arbela streed hij dap- spische zee werd door ruwe volkstammen bewoond
per en bood het langst tegenstand. Na het ver- en had geen algemeenen naam.
lies van den slag trok hij naar Babylon terug. Mediastini, z. se r v i, op het einde.
Op het naderen van den overwvinnenden Alexan- Medicus murus, Tó Mri&cxóv 'rsixoc, de we der opende hij hem de poorten der stad en out- dische muur, volgens Strabo reeds door Semiraving ter belooning daarvoor de satrapie van Ba- mis gebouwd, 6 m. ten N. van het tegenw. Bagbylonië (ARE. 3, 16. CURT. 5, 1.). dad, uit gebakken steen opgetrokken, 20 parasanMazora, Mu pa, stad in het W. van Sicilië gen lang, 100 v. hoog en 20 V. dik, tusschen de
aan een gelijknamige rivier, 12 m. ten 0. van Euphraat en Tigris, ter plaatse waar die rivieren
Lilybaeum, handelsplaats der Selinuntiërs; door elkaar het digtst naderen, en scheidde aldus Mede Romeinen in den eersten punischen oorlog ver- sopotamië van Babylonië om het aldus tegen de
woest, doch later herbouwd ; t. Mazara. aanvallen uit Medië te beveiligen (xEN. ANAB. 1,
Maziees, z. Mauritania. 7, 15. 2, 4, 12.).

Meehaaica, z. in a t h e in a t i c a. Medici, te Rome werd de geneeskunst slechts
Mecyberna, lti1 ^x►óf Epva, stad in het Oosten uitgeoefend door buitenlanders (Grieken), vrijgevan het landschap Sithonia in Macedonië aan de latenen en slaven, z. artsen. De Ia t r a Zip tas
toronaïsche golf, waarvan een gedeelte, ook nog waren oorspronklijk handlangers der artsen, la-

75

594

Medimnus—Megalopolis.

ter vormden zij een bijzondere soort van artsen.
Medimnas, z. maten en het aanhangsel.
Mediolanum, gr. meestal Ms&coXdveov, naam
van verscheiden celtische steden : 1) hoofdstad der
Insubriërs in Gallia Cisalpina aan de overzijde
van den Padus, aan het riviertje Olonna tusschen
Ticinus en Addua, de eerste stad die de onder
Bellovesus binnengedrongen Galliërs stichtten (LIV.
5, 34.), welke de Romeinen in 222 v. C. na een
beleg innamen, later een zeer versterkt municipium (TAC. HIST. 1, 70. ook coloriie) met den
bijnaam Aelia Augusta. Deze bloeijende zetel van
wetenschap en kunst was het middelpunt van verscheiden hoofdwegen, — onder de latere keizers
was M. dikwijls de keizerlijke residentie, en insgelijks de zetel van Odoacer en der oostgothische
koningen; t. Milano, Milaan. — 2) Stad der Santonen in Aquitanië, ten N. 0. van de uitwatering
der Garumna, t. Saintes. Buitendien waren er
nog 4 steden met dezen naam in Gallië, 1 in
Ge.-manie en 1 in Britannië.
1lediomafri ces of -ci, belgische volkstam
in Gallië, ten 0. van de Remers, ten Z. van de
Trevirers, digt aan de Germanen grenzende, in
het gebied van den Moezel en den Rijn; met de
hoofdstad Divodurum (later Mettis, t. Metz) (CAES.
B. G. 4, 10. 7, 75. TAC. RIST. 1, 63. 4, 70.).
Medius ilitius, z. Sancus en Quirinus.
1?iedoàcus, Nleaóaxoy, rivier in het land der'
Veneti, ontstaan uit de zamenvloeijing van Med.
major (t. Brenta) en minor (t. Bacchiglione), ontlast zich in de adriatische zee bij Edro, de haven
van Patavium.
Medobriga, stad in Lusitanië, tusschen Emerita en Scalabis, t. Marvao op de grenzen van
Portugal (AUCT. B. ALEX. 48.).
Medon, M &8wv en Mrjawv, 1) heraut in het
huis van Ulysses (HOM. OD. 4, 677.) -- 2) Zoon
van Cesus, kleinzoon van Temenus, een Argiver. — 3) Zoon van Oïleus, broeder van Ajax,
voor Troje aanvoerder der Phthiërs, die Phylace
bewonen, waarheen hij gevlugt was, dewijl hij een
bloedverwant van zijne stiefmoeder Eriopis ver
(HOM. IL. 13, 693. 15, 332.). In af--slagenhd
wijking daarvan is hij in de opsomming der schepen (2, 727.) de aanvoerder van de manschappen
van Philoctetes. --- 4) Zoon van Codrus, eerste
archont van Athene.
MMaeduli, aquitaansche volkstarn ten Z. van
de Garumna langs den oceaan, waarin, even als
heden nog in Medoc, uitmuntende oesters gevangen werden (PLIN. 32, 6, 21.).
11ledulli, Me&ouAAot, h'l uXXoc, woonden aan
de oostelijke grenzen van narbonensisch Gallië tusschen de Alpen, met de Tricoren, Allobrogen en
Tauriners bij de bronnen der Druentia (Durance)
en Duria (noria Minor).
Medulla, albaansche colonie in het land der
Sabijnen, wier gebied onder Tarquinius Priscus bij
Rome gevoegd werd, tusschen den Tiber en Anio,
het tegenw. St. Angelo met overoude muren (Liv.
1, 33, 38.).

11Medus, z. Persis.
Medusa, z. Gorgo en Perseus.
Megabates, NIE7apurrj;, bloedverwant en
veldheer van den perzischen koning Darius Hystaspis, die onder het opperbevel van Aristagoras
tegen Naxos trekken moest en daarover beleedigd,
aan de Naxiërs het plan verraadde en de verovering belette (HDT. 3, 32.).

Megabázus, McT*LCo;, een Pers die door
Darius bij zijn terugtogt uit het land der Scythen
in Europa werd achtergelaten en Thracië onder
(HDT. 4, 153. 5, 1.). Een Megabazus, zoon-wierp
van Megabates, waarschijnlijk dezelfde, was vloot
bij den togt van Xerxes (HDT. 7, 97.). Een-vogd
andere moet het zijn die, toen de Atheners Inarus
in Aegypte ondersteunden, als gezant naar Sparta
ging, om de Spartanen tot een aanval op Athene
om te koopen (THUC. 1, 109.).
1llegabyzus, MayiÇ3u:oy, zoon van Zopyrus en
kleinzoon van dien Megabyzus, die aan den moord
van Smerdes deel nam, reeds in eere om de verdiensten zijns vaders, was een der aanvoerders bij
het leger van Xerxes (HDT . 7, 82.). Later trok
hij als stadhouder van Syrië met een leger naar
Aegypte tegen Inarus, overwon hem en de hem te
hulp gekomen Atheners na langdurige insluiting
op het Nijleiland Prosopitis en bragt Aegypte
weder ten onder, 453. Ontevreden, dat Artaxerxes de aan de overwonnenen toegezegde voorwaarden niet hield, maakte hij zelf een opstand
in 447 ; het eerste groote voorbeeld van een gelukten satrapenafval. Slechts door onderhandeling werd de zaak weer bijgelegd. Echter bleef
hij voortdurend bij Artaxerxes in verdenking en
moest later, slechts door voorspraak zijner zuster,
des konings gemalin, van den dood gered, in bal
naar Creta gaan. Vandaar ontsnapte-lingschap
hij heimelijk, keerde naar Susa terug, ontving ver
stierf in hoogera ouderdom. — Overi--gifens
gens worden de namen Megabazus en Megabyzus
dikwijls verwisseld.
1liegácles, Mzya- A, een naam die in het
beroemde geslacht der Alcmaeoniden meermalen
voorkomt : 1) het hoofd er van, zoon van Alcinaeon, archont te Athene ten tijde van den opstand der cylonische partij, die hij het geluk had
te vernietigen. Na de staatsregeling van Solon
trad hij aan het hoofd eener partij, doch moest
voor Pisistratus de wijk nemen (z. a.), die zich
in 560 van de alleenheerschappij meester maakte,
doch ten gevolge van de ondernemingen van M.
tot tweemaal toe weer uit Athene verdreven werd
(HDT. 1, 59. 6, 127 en v.). -- 2) Kleinzoon van
den eersten en grootvader van Alcibiades van
moederszijde, overwinnaar in de pythische spelen,
werd tweemaal door het ostracismus uit Athene
verbannen (HDT. 6, 131.). — 3) Broeder van de
moeder van Pericles en grootvader van de vrouw
van Cimon (PLUT. CIM. 4.). — 4) Een vertrouweling van koning Pyrrhus van Epirus, die in den
slag bij Heraclea (280 V. C.) in de wapenrusting
van den koning vocht en sneuvelde.
Megaera, z. Erinyes.
Megalesia, z. Rhea Cybele.
Megalopolis, lF-yd r i no6 ts, de in 369 V.
C. door Epaminondas gestichte en met de inwoners van 39 naburige plaatsen bevolkte hoofdstad
van Arcadië, in het landschap Maenalia aan de
bekoorlijke rivier Helisson, die de stad in een
noordelijke en zuidelijke helft verdeelde. Door
haren grooten omvang van 50 stadiën en hare
ligging in een open vlakte gemaklijk van Laconië
uit genaakbaar, was zij blootgesteld aan al de
rampen die zij spoedig van Cleomenes moest
ondervinden. Megalopolis had 60-70000 inwoners, waaronder 15000 weerbare mannen ; van de
gebouwen muntte vooral uit een groot fraai theater, alsmede Bene prachtige stoa ter eere van
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Philippus van Macedonië gebouwd. Na den dood van magtige naburen steeds gedrukt was, hoewel
van Alexander (M. had zich vrijwillig aan de het een korten tijd van bloei mogt beleven, waarin
macedonische heerschappij onderworpen) verhieven het Salamis bezat en coloniën uitzond, zelfs naar
zich daar verscheiden tyrannen, waarvan de laatste, Lydiades, de stad in het achaeisch verbond
deed opnemen. Dit stortte haar in 't ongeluk,
want Cleomenes van Sparta veroverde haar, en
verwoestte haar bijna geheel en ofschoon Philopoemen (die, even als Polybius, hier geboren was)
na den slag bij Sellasia de verdreven inwoners
er in terugbragt, verviel zij toch steeds meer en
meer en was ten tijde van Strabo en Pausanias
bijna geheel verlaten.

Megapenthes, 1) z. Perseus. -- 2) Z.
Menelaus.
1Wegara, 1) z. Megaris. -- 2) Z. Hybla,
3. — 3) Z. Hercules, b.
Megáris, f, Ms7up(c

(HDT .

9, 14.), klein

landschap op en bij den isthmus van Corinthe,
slechts 4 (volgens anderen 8) Q m. groot, grensde
ten N. aan Boeotië, ten N. 0. aan Attica, ten Z.
0. aan de saronische golf, ten Z. aan Corinthië
en ten W. aan de corinthische golf. De bodem
met enkele afzonderlijke bergen bedekt is rotsachtig, woest en onvruchtbaar als die van Attica,
in het N. loopen de uiteinden van den C i t h a e r o n
(Elatea) in het land, waarover een moeilijke pas
voert. Op de attische grenzen verheffen zich de
lagere Kepata, ,, horens" (t. Kandili), ten Z. tot
digt aan zee reikende, zoodat de weg die naar
Attica voerde hier in rotsen uitgehouwen was;
tegen Corinthië liggen i Fspdvstx (Makri Plagi)
„ de kraanvogelberg" en het 0 n eïs c h e gebergte
„ ezelsberg ", van het W. naar het 0. loopende.
Aan het oosteinde, waar de bergen steil in zee
afloopen, bevindt zich onmiddellijk aan de kust
de reeds in de oudheid zoo beruchte s c i r o n i s c he
weg, rj Yxtpwvís, nog tegenwoordig Kaliskala,
de gevaarlijke pas, geheeten (HDT. 8, 71.) ; de
rotsen zelve heetten lxtpot$e;, Scironia saxa (verg.
OVID. MET .

2, 145--149.), en zouden ontstaan zijn

uit beenderen van den door Theseus gevelden roover Sciron. Vooral was een daarvan beroemd, de
MoXoupIS 7tfTPa, een steile klip, van welke Ino
zich met haren zoon Melicertes zou neergestort
hebben, toen zij door haren man Athamas ver -

volgd werd. Het westelijke gedeelte der Geranea
heette At'inXayxzo;, „ door de zee geslagene."
Onder de voorgebergten is vooral merkwaardig de
lange en scherp vooruitspringende kaap Mtvta,
digt bij de hoofdstad, met een gelijknamig eilandje
in de buurt. De zee vormt aan de westkust de
tegenes. baai van Lavidostro, eertijds AXx►i6vtov
7taXogqos, waarvan de binnenste inham X(Vvr FopYwzt; heette. Het klimaat en de voortbrengselen
verschilden weinig van die van Attica; eigendom lijk is hier het witte schelpmarmer en de axópa^a
(uijen), het geliefkoosd geregt der Megarensers.
Voor de oudste bewoners worden gehouden de
Lelegers, Aeoliërs, Ioniërs ; het land was toen met
Attica vereenigd en breidde zich naar Corinthië
tot digt aan den isthmus uit, alwaar bij Crommyum een zuil stond, met een opschrift naar het
Z. gekeerd : 'r' ' &a rl HeXo óvvri aoc, ox 'Iwvía, en
naar het N. de woorden : 'rá 8' ouyi IIsXoTtóvvraos,
WAW' 'lwvt'a. Ten tijde van Codrus (gest. 1068)
werd het land dorisch en van Corinthe afhanklijk,
totdat het zich losscheurde en als eenige echt
dorische republiek buiten den Peloponnesus in
een treurigen toestand verkeerde, die te midden

den thracischen Bosporus en den Pontus Euxinus.
Hare alzoo naar de omstandigheden zich wijzigende staatkunde en de ligging van M. die haar
steeds aan het doortrekken van vreemde troepen
blootstelde, moest nadeelig op het karakter des
volks werken, dat spoedig het voorwerp van
spot en verachting der overige Hellenen werd.
De hoofdstad 'ra Miyapa, tegenwoordig een ellendig dorp van dien naam, lag, wel versterkt, met
2 acropolen, Kapfa en 'AXxdDou;, 8 stadiën (THUG.
4, 66.) van de saronische golf. Bij Homerus
komt zoodanige plaats niet voor, weshalve de
Megarensers een vers inschoven (IL. 2, 5 88.),
waarin Polichne de hoofdstad zou wezen die later
door de I)oriërs Megara genoemd werd. De ver
muren van 8-sterkhavnNi wsdor
stadiën lengte met de stad verbonden. Megara was
de geboorteplaats van Euclides (z. a.) stichter der

megarische school.
1Megasthénes, Nleyaaagvrls, I) raadsman en
vertrouwde vriend van den syrischen koning Seleucus, werd onder anderen ook door hem als
gezant tot den indischen koning Sandrocottus gezonden. Bij die gelegenheid verzamelde hij bouwstoffen voor zijne later geschreven indische geschiedenis, waarvan nog eenige fragmenten bij anderen
bewaard zijn. -- 2) Uit Chalcis, stichtte met
eenige landverhuizers de coloniestad Cyme (Cuniae)
in Campanië.
Meges, rT 7r1, zoor. van Phyleus, koning -der
Epeërs in Elis, streed voor Ilium (HOM. IL. 13,
692. 15, 519.). In afwijking hiervan is hij in de
opsomming der schepen (IL. 2, 625 en v.) aanvoerder der scharen van Dulichium en de Echinaden. Hier toch wordt de latere sage gevolgd,
dat Phylens, vader van Meges, door zijnen vader
Augeas verdreven, dewijl hij voor Hercules tegen
zijnen vader getuigd had, naar Dulichium ver
-huisdwa.
Megiddo of Mageddo, waarschijnlijk het
Mc1óoXov bij Herodotus (2, 159.), stad in Palaestina bij de beek Cidron, op de grenzen van
Galilaea en Samaria.
Megista, Mey( Trl, eiland op de kust van
Lycië tusschen Rhodus en de chelidonische eilanen, met een gelijknamige stad (volgens Strabo

Ktaagvr^) en eene ruime haven (LIV . 37, 23.), t.
Castel Corizo.

Megistias, Meytar(as, ziener en waarzegger
der Grieken bij Thermopylae, uit het geslacht van
Melampus (HDT . 7, 219, 221, 228.) .
f

Meilanion, z. A t a l a n t e.
Meilicliius, MscX(Xtos, de goedertierene, de
genadige, 1) bijnaam van Zeus, de genadige Zeus,
die met den chthonischen Zeus of Hades verwant
is. Te Athene werden hem zwijnen geofferd en
geheel verbrand, gelijk dit bij de dienst van den
onderaardschen Zeus gebruiklijk was. Op het feest
der I)iasia werden hem koeken geofferd (THUG.

1, 126.). — 2) Bijnaam van Dionysus; — 3) van

Tyche; — 4) de soi .LEtXtxtot, verzoenende goden
in 't algemeen, onderaardsche goden ontvingen
des nachts hunne offers.
Mel, l.19a, honig, was bij de ouden een gave
des hemels (vIRG. G. 4, 1.: aërii mellis caelestia
dong, verg. OVID . FAST . 3, 7, 35 en v.), dewijl de
bijen volgens hunne meening den honig niet eerst
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uit het sap der bloemen bereidden, maar uit den toen naar Argos, waar hij van den koning Anaxa.
goras met Bias een gelijk deel in de regering
ontving, nadat hij de argivische vrouwen van
waanzin genezen had; of hij genas de dochters
van Proetus, die, omdat zij zich tegen de Dionysusdienst verzet hadden, met razernij gestraft waren
en verkreeg het derde gedeelte van het koningrijk
en de dochter van Proetus, Iphianassa, tot vrouw..
Zijne zonen waren Mantius en Antiphates (HDT.
9, 34. Hom. OD. 15, 225 en v.). Antiphates verwekte Oïcles, deze Amphiaraus; zonen van Mantius zijn Clitus, die door Bos geschaakt werd, en
Polyphides, dien Apollo na den dood van Am(Hoist. OD. 10, 519. 11, 27. SOPH. o. C. 144, 471.). phiaraus tot den uitstekendsten ziener maakte.
NT E X a v, een soort van inkt om op Xos te
De ouden bereidden er ook een wijn uit, die bij
de Romeinen zoo in den smaak viel, dat hij bij schrijven, een vloeibaar gemaakte verwstof. I")e
zegepralen onder de overwinnaars werd rondge- inktpot T^3yiov of µt ,avo&x ov. In plaats van een
deeld. De beste werd gewonnen bij Hybla op pen gebruikte men een soort van riet (xlkan tos);
Sicilië en op den Hymettus in Attica; die van om op wastafels te schrijven bediende men zich
van een stift (ypacptiov).
Corsica stond in een slechten naam.
Melanehlaeni, 1MMshcyxXatvot, een niet
Méla, met zijn volledigen naam Pomp o n i u s
M e 1 a, schrijver van een aardrijkskundig werk in scythische volkstam in aziatisch Sarmatië, ruw,
de latijnsche taal, de situ orbis, in 3 boeken, het zelfs menscheneters (HDT. 4, 107.), aldus geheeten
eerste dergelijk werk dat wij bezitten. Volgens naar hunne donkere kleeding ,, zwartmantels."
2, 6. was hij een Hispaniër, de lezing van den Volgens Herodotus (4, 20, 21.) woonden zij ten
naam is bedorven (Tingenterci of Cingentera) ; hij N. van de koninklijke Scythen aan den bovenloop
schijnt zijn werk ten tijde van keizer Claudius van den Tanaïs en waren ten N. door groote moe
ingesloten. Ook latere schrijvers spreken-rasen
(41-54 n. C.) geschreven te hebben. Zijne voor
steunt niet op eigen onderzoek, maar Mela-steling van dezen volkstam, inzonderheid ook in de omheeft niet zonder critiek uit de beste hem toe- streken van Colchis en in europisch Sarmatië.
Melancltrus, MJ` agypo;, van Mitylene, tyganklijke werken geput. Zijn stijl is overeen
onderwerp kort en bondig, in som--komstighe ran van Lesbos en door Pittacus met hulp van
de broeders van Alcaeus gedood.
mige schilderingen zelfs zeer levendig.
Illelanippe, MaXavhi trl, dochter van ChicLtva, voorgebergte op de N.
Melaena, M X
W. zijde van het lydische schiereiland van Ionië, ron, door Aeolus bezwangerd, vlugtte zij voor
,jiet uiteinde van liet gebergte Mimas, aan de haren vader naar den berg Pelion, waar Artemis
hernlaeïsche golf; daar werden vele molensteenen haar in eene merrie veranderde en onder de gegegraven, t. Kara toeroen, het zwarte voorgebergte. sternten plaatste.
Melanippides , z. d i tli y r a m bus.
Melampus, MaXcl o'';, zoon van Amythaon,
Melanippus, MaXdvt77cos, 1) zoon van den
broeder van Bias. Hij was de oudste zoon, die
door geheime offers en reinigingen de geneeskunst Thebaan Artacus, verdedigde Thebe met moed
uitoefende; ook houdt men hem voor den stichter tegen de zeven door Polynices te hulp geroepen
van de Dionysusdienst in Griekenland (HDT. 2, vorsten, bragt aan Tydeus een doodlijke wond
49.). Eerst leefde hij te Pylos op het land, eens toe, doch werd door Amphiaraus geveld (AESCH.
zuiverden hem hier, terwijl hij sliep, slangen de SEPT . 409.). -- 2) Een schoon jongeling te Patrae,
ooren, zoodat hij van toen af de stemmen der in Achaja, die verliefd was op Comaetho, priesvogels verstond en toekomstige dingen voorzeggen teres van Artemis Triclaria; doch de godin strafte
kon. Zijn broeder Bias stond naar de hand van haar daarvoor met den dood en het land met pest en
Pero, dochter van Neleus. Deze beloofde haar misgewas. Het orakel beval om jaarlijks ter ver
godin een schoon jongeling en-zoenigvad
aan dengene van de talrijke mededingers, die hem
de runders van Iphiclus uit Phylace in Thessalië zou een schoon meisje te offeren. — 3) Een zoon van
brengen. Nadat Bias vruchteloos beproefd had, de Theseus, die bij de nemeïsche spelen in den wedrunders die door een hond streng bewaakt werden loop overwon (PLUT . THES . 18.). --- 4) Twee Troweg te voeren, nam Melampus het waagstuk voor janen, de een door Patroclus, de ander door Teuhem op zich, hoewel hij vooruitzag dat hij de eer gedood (HOM. IL, 6, 695. 8, 296.).
liJelanthius, Mr;Hvatoc, —su,, 1) zoon van
runders eerst na een jaar gevangenschap in zijne
magt zou krijgen. Hij werd op den diefstal be- Dolius, een ouden slaaf van Penelope (HOM. OD.
trapt en geketend in een huis bewaakt. Door 4, 735.), geitenhoeder van Ulysses, ook al onder
houtwormen, die de balken van het huis door- de vrijers, wreedaardig door Ulysses gedood (Hors.
knaagden, onderrigt, dat het huis spoedig zou in- OD. 17, 212 en v. 21, 176. 22, 474 en v. OVID.
storten, verzocht hij Iphiclus hem in een ander HER . 1, 95.). — 2) Treurspeldichter te Athene,
huis over te brengen. Pas was dit gebeurd, of tijdgenoot van Sophocles en Aristophanes, die hem
het huis stortte in. Hierdoor leerden Iphiclus en dikwijls om zijne zinnelijkheid, en lekkerbekkerij
diens vader Phylacus de voorzeggingsgave van bespot. Een treurspel Medea wordt van heng geMelampus kennen, en nadat hij hun voorspeld noemd. — 3) Atheensch veldheer, aan Aristagohad, op welke wijze de kinderlooze Iphiclus kin- ras van Miletus te hulp gezonden. — 4) Geschiedderen kon krijgen, liet hij hem met de runders schrijver uit onbekenden tijd, vermoedelijk schrijver
vertrekken. Hij dreef ze naar Pylos en verwierf eener Atthis. — 5) Van Hhodus, academisch wijs
leerling van Carneades, muntte uit door-ger,
aldus Pero voor zijnen broeder. Hij hield zich
nog een tijd lang in Messene op en begaf zich bevalligheid van voordragt. --- 6) Uit Sicyon, uitmorgendauw verzamelden; uit de bloemen haalden
zij het was, dat aan den honig geur en smaak
gaf (verg. J. H. Voss op de aangeh. plaats van
Virgilius). Deze voorstelling berust gedeeltelijk
op verwarring met het feit, dat in het Oosten in
de zomermaanden uit de bladen van verscheiden
booroen en struiken eene zoetigheid druipt, die in
het -0. V. als wilde honig genoemd wordt. Bij Homerus (oD. 10, 234. 20, 69.) wordt de honig met
wijn vermengd gegeten; met melk vermengd komt
hij voor als offer voor de schimmen der dooden,
voor de onderaardsche goden, de Erinyen enz.
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Melantho—Meletus.
stekend schilder, theoretisch zoowel als practisch,
tijdgenoot van Apelles en leerling van Pamphilus,
behoort onder de 4 schilders (Apelles, Echion,
Nicomachus), die slechts 4 kleuren gebruikten, er.
moet zich zeer verdienstelijk omtrent de schilder
gemaakt hebben, vooral in het coloriet.
-kunst
11lelantho, MaXavi}w, geliefkoosde dienst maagd van Penelope, wegens hare ontrouw door
Ulysses opgehangen (xoM. OD. 18, 320.).
Melanthus, Mé?,avDoy, zoon van Andropompus, vader van Codrus, koning van Messene, vanwaar hij door de Heracliden verdreven, naar Eleusis in Attica trok. Als hier de attische koning
Thymoetes, afstammeling van Theseus, weigerde om
met den boeotischen koning Xanthus een tweegevecht te wagen om het bezit van Oenoë, nam
Melanthus den strijd op zich, overwon en werd
koning van Attica. Gedurende het gevecht verscheen Dionysus in een zwart geitenvel achter Xanthus, en toen Melanthus hem verweet, dat hij niet
alleen was, draaide hij zich om en werd door
Melanthus geveld. Ter herinnering aan deze door
bedrog behaalde overwinning door de verschijning
van den god, werd voor Dionysus Melanaegis of
Melanthides een heiligdom opgerigt, en voor Zeus
Apaturius het feest der Apaturiën ingesteld.
1Tlelas, ME'X a;, meermalen voorkomende naam
van rivieren, die een donkere kleur hadden, met

name: 1) in Boeotië tusschen Orchomenus en
Aspledon wast, even als de Nijl, op gezette tijden
en verliest zich in de moerassen van het meer
Copaïs, nog t. Mauro Nero; -- 2) in het thessalische landschap Malis bij Heraclea, ontlast zich in
de malische golf ( HDT . 7, 198. r.iv. 36, 22.); -- 3)

in Thracië, valt in de golf van Melas ten N. van
Cardia (HDT . 6, 41. 7, 198. LIV. 33, 40.); t. Saldatti of Sjeher Shoe; — 4) in de nabijheid van
Messana op Sicilië bij Mylae op de noordkust; de
sage plaatst aan hare oevers de weiden der sunders van de zon (OVID. FAST . 4, 476.); -- 5) bevaarbare grensrivier van Pamphylië in de rigting
van Cilicië, t. Menavgat Shoe. -- De golf M el as,
Melas sinus, MF-Xas x6Xitos, is een gedeelte der
aegaeische zee in het N. W. der thracische Chersonesus, t. golf van Saros.
1MIelearth, N1eX(xap^o^, een phoenicische godheid, die te beschouwen is als eene vereeniging
van den zonnegod Baal en den vuurgod Moloch.
Bij de grieksche schrijvers is hij de phoenicische
Hercules en werd als zoodanig in de meeste phoenicische volkplantingen vereerd.
11leld! of Meldae, celtische volkstarn van
Gallië, tusschen Meaux en Melun, in het gebied der
Seine en Marne, waar Caesar voor zijn togt naar
Britannië schepen liet bouwen (CAES. B. e, 5, 5.).
11leleáger, MeX aypos, 1) zoon van Oeneus
en Althaea, dochter van Thestius, man van Cleopatra (Alcyone), dochter van Idas en Marpessa,
een woest held uit Calydon in Aetolië, beroemd
als speerwerper, als deelgenoot van den togt der
Argonauten en de calydonische jagt. Zijn vader
Oeneus had eens vergeten aan Artemis te offeren,
tot straf waarvoor zij een verschriklijk wild zwijn
(het calydonische) in de vlakte van Calydon zond
om het land te verwoesten. Het werd door Meleager geveld met behulp van de dapperste helden
van zijnen tijd, daaronder worden genoemd : Admetus, Amphiaraus, Aesculapius, Iason, Idas, Lynceus, Eurytus, Cteatus, Caeneus, Nestor, Phoenix,
Peleus, Theseus, Pirithous, Castor, Pollux en a.
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Over den kop en den huid van het gevelde dier
verwekte Artemis een bloedige twist tusschen de
Aetoliërs en Cur eten, waarin de eersten, zoo lang
Meleager medestreed, de overhand behielden. Doch
toen Meleager een broeder zijner moeder in den
strijd velde en deze daarom den vloek over hens
uitsprak, onttrok Meleager zich in toorn aan den
strijd, zoodat de Aetoliërs zeer in 't naauw werden gebragt. Geene beden en beloften waren in
staat den vertoornden held tot deelneming aan den
oorlog te bewegen, totdat hij eindelijk in den
hoogsten nood door de tranen zijner jammerende
vrouw vermurwd werd. Hij trok ten strijde, redde
de Aetoliërs, doch keerde niet weder; de Erinys,
die den vloek der moeder in de onderwereld gehoord had, bereikte hem (HoM. IL. 9, 529 en v.
2, 641. 14, 116 en v.). De latere vorm der sage.
is deze : toen Meleager 7 dagen oud was, kwamen
de Moiren bij de moeder en verkondigden dat M. zou
sterven wanneer de op den haard liggende houtblokken verbrand waren; daarop nam Althaea het
hout van den haard en legde het in een kast.
Toen later op de jagt van het wild zwijn Ata lante, beminde van Meleager, het eerst het woeste
dier een wond had toegebragt en zij van Meleager
die het geveld had, tot prijs den huid van het dier
had ontvangen, werd haar die weder door de zonen van Thestius ontnomen, die daarvoor door,
Meleager gedood werden. Doch Althaea vertoornd
over den gewelddadigen dood harer broeders, ontstak nu dat brandhout en Meleager stierf plotseling
(OVID. MET. 8, 260 en v.). Na den dood van
Meleager hingen Althaea en Cleopatra zich op, en
zijne zusters beweenden zoo zeer zijnen dood dat
Artemis haar uit ;Medelijden in parelhoenders (usXtTyphóss) veranderde. Toen Hercules in den Hades kwam, namen al de schimmen voor hem de
vlugt, behalve Meleager en Medusa. — 2) Een
der bevelhebbers van de phalanx bij Alexanders
dood, dreef door dat benevens den pasgeboren zoon
van Alexander ook diens broeder Philippus Arrhidaeus voor koning erkend werd, en hij zelf met
Perdiccas voor regent. Doch Perdiecas maakte
zich van Arrhidaeus meester, die in den ondergang van Meleager instemde, waarop deze door
de phalanx uitgeleverd en daarna ter dood gebragt
werd. — 3) Een zoon van Ptolemaeus Lagi, regeerde na den dood zijns broeders Ptolem. Ceraunus in Macedonië, 279, doch werd reeds na 2
maanden om zijne ongeschiktheid verdreven. -4) Een dichter van zeer geestige erotische epigrammen uit Gadara, omstreeks 60 v. C., verzamelde het eerst eene anthologie van epigrammen
van vroegeren tijd en uit het alexandrijnsche tijdvak : 1Ttcpavoc izttypap.p4twv, verg. A. n t h o 1e g i a
graeca.
Melee, Mûr^s, een kustriviertje bij Smyrna,
bij welks bron in een grot Homerus zijne gedichten zou gezongen hebben, van daar had de dichter den naam Mekriat7evrjS, van daar ook Malete a e c h a r to e (TIB . 4, 1, 200.). De golf waarin
het zich ontlastte heette MIXl sou x6X ros.
Melessess, voikstam in Hispania Baetica in
een vruchtbaar, zilverrijk oord, met de rijke stad
Oringis (r.iv. 28, 3.).

11lelete, z. M: u s a e.
Melëtus, MS' iTJos, 1) een Athener, aanhanger
der oligarchie en in het hermenproces gemengd.
Hij nam deel aan het gezantschap naar Sparta,
om daar den vrede tot stand te brengen, 403 v.

598

Melia--Melos.

C. — 2) Een der aanklagers van Socrates en een
slecht dichter door Aristophanes ten toon gesteld.
Hij zou tragediën, scoliën en erotische gedichten
geschreven hebben, en spoedig na den dood van
Socrates ook ter dood veroordeeld zijn.
Melia, MF-X(a, nymphennaam. 1) Dochter van
Oceanus, bij Inachus moeder van Phoroneus en
Aegialeus of Phegeus. -- 2) Bij Poseidon moeder
van Amycus. -- 3) Door Apollo geschaakt en
moeder van Ismenius en van den ziener Tenerus,
in het Ismenium bij Thebe vereerd, -- 4) De
Mak(ac of MFXcd6e , essennymphen, waren met de
Erinyen en Giganten geboren uit de bloeddroppelen van den ontmanden Uranus, welke Ge had
opgevangen; zij heetten zoogsters van Zeus.
11lelibocus, z. C h am a r i.
Meliboea, MEXí3oca, kleine kuststad van het
thessalische landschap Magnesia aan den voet van
den Ossa (HDT. 7, 188. LIP. 24, 13. HOM. IL. 2,
717.), werd door de Romeinen onder Cn. Octavius
geplunderd (Liv. 44, 46.). Naar haar was de meliboeïsche purper genoemd.
11lelicertes, z. A t h a m a s.
11lelinno, z. E r i n n a.
Melissa, i X aaa, 1) de bijen, die het zoete
sap uit de bloemen der natuur zuigen, werden in
menig opzigt in betrekking gebragt met de nymphen, de voedende godinnen van het bloeijende
leven in de natuur. Eene nymph Melissa (streelster van µtXlaaw, µenMacw) zou het gebruik van
den honig uitgevonden hebben, en daarnaar zouden de bijen µ Acaaac genoemd zijn. MgXtaaac beduiden eigenlijk nymphen, die in bijen veranderd werden, ook de voedsters van Zeus heetten
MsXfat en lVI Xcaaac.--- M9Xtaaac was ook de naam
van priesteressen, inzonderheid van Demeter, de
alvoedende graangodin; want honig en bijen waren het zinnebeeld van voeding. Zoo heette de
opperpriester der ephesische Artemis, de alvoedster, & a'v, bijenkoningin. Overigens kan de verbinding der bijen met Demeter ook hierin haren
grond hebben, dat de in een geregelde maatschappij levende bijen het zinnebeeld van het
staatsleven zijn, waarvan Demeter de grondlegster
was. Verder zijn de bijen het zinnebeeld van het
zenden van coloniën, en wegens de verdovende
kracht van den honig het zinnebeeld der geestvervoering. — 2) Plaats in het Oosten van GrootPhrygië tusschen Synnada en Metropolis met het
grafteeken van Alcibiades en een standbeeld van
hem uit perzisch marmer.
Melisseus, z. A d r a s t e a.
llielissus, Miktaaoc, 1) zoon van Telesiades
uit Thebe, overwinnaar in de nemeïsche spelen. -- 2) Staatsman en wijsgeer van Samos, leerling van Parmenides en aanhanger der eleatische
school. Hij leefde in het midden der 5. eeuw v.
C. Met uitstekende veldheerstalenten begaafd,
had hij het bevel over de vloot der Samiërs tegen
de Atheners onder aanvoering van Pericles en
versloeg hem in 441 v. C. Zijn werk ,rsp't 'rot
ovtroc of irspl pvaswc is verloren, slechts eenige
brokstukken zijn door Aristoteles en a. bewaard;
hij verklaart daarin het ontstaan en vergaan van
het bestaande, alsook de verscheidenheid der dingen voor zinbedrog, en nam een onbeweeglijk,
onveranderlijk, eeuwig, onbegrensd eenig-al aan,
hetwelk tevens de noodzaaklijkheid is; hij schijnt
zich daarbij toch ook ingelaten te hebben met een
onderzoek naar de verschillende elementen. Hij

volgde in de hoofdzaak de opvatting zijns meesters. — 3) C. M e 1 i s s u s uit Spoletum, was als kind
te vondeling gelegd, doch ontving eene goede opvoeding en kwam later in het huis van Maecenas,
die hem de vrijheid schonk. Hij schreef over
kluchtige en vrolijke onderwerpen. -- 4) A e l i u s
M e 1 is s u s, beroemd taalkundige te Rome en tijd
-genotvaGlius.
11l[elita, MsXiri, 1) eiland in de middellandsche zee ongeveer midden tusschen Sicilië en Africa, wordt het eerst door Scylax genoemd. Zijne
oudste bewoners waren Phoeniciërs, waarbij zich
in lateren tijd Grieken voegden, totdat het eindelijk onder de heerschappij der Carthagers kwam.
Deze moesten het in den 2. punischen oorlog aan
de Romeinen overlaten (LIV. 21, 51.). De van
nature rotsachtige bodem werd met zorg door de
Phoeniciërs bebouwd, die het eiland tevens gebruikten als een zeer geschikte anker- en ligplaats
voor hunne schepen. Uit den tijd der carthaagsche overheersching, onder welke de gelijknamige
hoofdstad gebouwd werd, zijn nog vele ruïnen afkomstig. De Romeinen bekommerden zich weinig
om Melite, en het werd van lieverlede een schuilhoek voor zeeroovers. De nijvere bevolking dreef
een levendigen handel in honig en boomwolververijen
(cie. VERB. 4, 46.). Haar tegenw. naam is Malta; ten Z. lag het onbeduidende eilandje Gaulus
t. Gozzo. -- 2) Eilandje op de kust van Illyrië,
tegenover het schiereiland Hylles, kweekte in menigte een soort van schoothondjes (catuli Melitaeí),
die bij de romeinsche dames zeer gezocht waren. —
3) Attische demos, met een tempel van Hercules.
Melitaea, Ma?a rala en MeX rsca, oude versterkte thessalische stad in Phthiotis aan de noordelijke helling van het Othrysgebergte, ruim een
nachtmarsch ten Z. van Larissa. Op de markt
toonde men een gedenkteeken van Hellen;-plats
zij werd te vergeefs door Philippus van Macedonië aangevallen.
Melitene, M^tXerriv, noordelijk landschap

van Klein- Armenië tusschen den Antitaurus en
den Euphraat, buitengewoon vruchtbaar, vooral
ook in goeden wijn. De na Strabo's tijd gebouwde stad M e li t e n e lag aan een bijriviertje van
den Euphraat in een gezond oord; zij was ten
tijde van Tacitus (ANN. 15, 26.) nog onbeduidend,
doch sedert Trajanus een der aanzienlijkste steden
van liet binnenland van Klein-Azië, hoofdkwartier
van het 12. legioen.
Mellaria, naam van 2 steden in Hispania
Baetica, de eene een stad der Bastulers tusschen
Belon en Calpe, aan den weg van Gades naar
Malaca, de andere veel noordelijker gelegen aan
de overzijde van den Baetis.
Melodunum, t. Melun, stad in Gallia Lugdunensis in het land der Senonen (cAEs. B. G.
7, 58 en v.) op een eiland in de Sequana.
Jiëlos -us, MrjXo;, t. Milo, het zuidwestelijkste
eiland in de aegaéische zee, 3
m. groot; een
sponsachtige rots van het zeewater doordrongen,
in wier ruime holen nog tegenw. eeuwig vuur
gloeit. Vandaar dat de warme bodem heerlijke
vruchten voortbrengt, echter zijn de zwaveluitdampingen zeer hinderlijk voor de inwoners. Het eiland dat door de ouden als rond (µrjXov appel)
gekenschetst werd, heeft heden ten dage een van
het N. W. scherp ingedrukten vorm. Evenwel
laat de uitdrukking van Plinius (4, 12, 23.) r o t u nd i ssim a --i nog een andere verklaring toe: aan
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den van het W. komenden schepeling vertoont
zich het eiland ook thans nog in zeer ronden vorm
uit zee opduikende. De oude hoofdstad had denzelfden naam; reeds Hippocrates kende de kracht
der zweetbaden in hare nabijheid. De dorische
bevolking (uit Creta gekomen) was in den peloponnesischen oorlog getrouw op de zijde der Spartanen; daarom verwoestten de Atheners het eiland,
sloegen de mannen dood, verkochten de vrouwen
en kinderen en zonden er vervolgens eene colonie
heen (Tlnuc. 5, 115.). Later verzamelden de Spartanen er de overblijfsels der oude bevolking weder.
MgXos, lied, melische poësie, z. lyrische
poës ie.
Melpoméne, z. Musae.
Memmii, plebejisch geslacht, waarvan de
voornaamste zijn: 1) C. Memmius, volkstribuun
in 't jaar 111 V. C , bragt den oorlog met Jugurtha te weeg, nadat hij de door dezen in het werk
gestelde omkoopingen verijdeld had. Hij was een
vinnig bestrijder der optimaten en inzonderheid
van Aemilius Scaurus, dien hij eens openlijk aan
de kaak stelde (verg. cie. na OR. 2, 70, 283. SAL.
1UG. 30.). Toen hij in 't jaar 99 v. C. met Glaucia
naar 't consulaat dong, liet deze hem voor 't oog
van het verzamelde volk vermoorden, om zich van
zulk een mededinger te ontdoen (cie. CAT. 4, 2,
4.). Zijne tijdgenooten roemden zijne welsprekendheid. — 2) C. M e m m. G e m e l l u s, volks
jaar 66 v. C. was hij als aanhanger-tribun'
van Pompejus een hevige tegenstander van het
consulaire bestuur van Caesar. Later veranderde
deze verhouding en vinden wij hem op zijde van
Caesar. Zijne candidatuur naar het consulaat in
't jaar 54 berokkende hem zelfs om Caesars wille
veel verdriet (cie. AD ATT. 4, 16.). Later wegens
omkooping veroordeeld, begaf hij zich naar Athene,
Manwaar hij voortdurend met Cicero in betrekking
bleef. Lucretius droeg aan hem zijn leerdicht op,
daar beide in hunne epicurische beginselen zeer
overeenstemden. Het ontbrak hem niet aan wetenschaplijke vorming en redenaarstalent (cie. BRUT.
70.). -- 3) C. Memmius, was in 't jaar 54 v.
C. volkstribuun en aanklager van A. Gabinius.
Na diens veroordeeling stelde hij een aanklagt in
tegen Rabirius Posthumus (cie. RAB. POST. 3, 7.
verg. AD Q. FR. 1, 5.). Cicero noemt hem een
stiefzoon van Sulla. --- 4) P. Memmius Reg u1 u s, droeg niet weinig bij tot den val van den
gehaten Sejanus, gunsteling van keizer Tiberius;
in 't jaar 33 n. C. werd hij stadhouder van
Moesië en stierf onder de regering van Nero in
't jaar 61. Tacitus (ANN. 14, 47.) overlaadt hem
met lof.
Memnon, Miµvwv, 1) een held vooral in de
nahomerische sage gevierd. In de Ilias wordt hij
niet vermeld, in de Odyssea op twee plaatsen:
11, 522., waar hij de schoonste krijgsman genoemd wordt, en 4, 187., waar hij de zoon van
Eos heet, die Antilochus, den zoon van Nestor
velde. Hesiodus (THEOG. 984.) noemt hem zoon
van Tithonus (die een broeder van Priamus was)
en van Eos, broeder van Emathion, koning der
Aethiopiërs (vandaar niger, VIRG. AEN. 1, 489.).
In de Aethiopis van Arctinus van Milete trekt
Memnon in eene door Hephaestus gemaakte wapenrusting den Trojanen te hulp, verslaat nadat
Patroclus en Hector gevallen zijn, Antilochus, den
geliefden vriend van Achilles, en wordt daarvoor
door Achilles geveld, waarna, Eos voor haren zoon
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van Jupiter do onsterflijkheid afsmeekt. Dit onderwerp werd meermalen door de treurspeldichters
en de beeldende kunst behandeld. Onder Aethiopië waarover Memnon regeerde, verstonden de
Grieken niet het boven Aegypte gelegen land,
maar liet homerische, nabij den opgang der zon
gelegen Aethiopië (HOM. OD. 1, 24.), en daarom
maakten zij van hem een zoon van Eos. Volgens
l)iodorus was Memnon de stichter van den koninklijken burg in Susa, die naar hem Mz vovp-ca
heette (HOT. 5, 53 en v., 7, 151.) en werd door
den assyrischen koning Teutamus met een schaar
Aethiopiërs en Susianers zijnen vriend Priamus te
hulp gezonden, terwijl hij volgens Pausanias al
de volken tusschen Susa en Troje onderwierp.
Eerst in den alexandrijnschen tijd kwam de mythe
van Memnon door de Grieken naar Aegypte, die
haar in verband bragten met een colossaal beeld
bij Thebe, dat aan den aegyptischen koning Amenoph gewijd was. Dit Amenophium of Memnonium, tegenwoordig nog te zien, een zittend beeld
met gesloten voeten uit donkeren steen, was dooi'
een aardbeving (waarschijnlijk 25 v. C.) vernield
geworden, zoodat het bovenste gedeelte naar beneden stortte en sedert had men hier het vreemde
natuurkundig verschijnsel, dat het beeld door de
stralen der opgaande zon beschenen een geluid
liet hooren als dat van het springen eener snaar,
hetgeen aanleiding gaf tot de vertelling dat Memnon
den groet zijner moeder Eos beantwoordde. Strabo
die het eerst van dit verschijnsel spreekt, noemt
den colossus nog niet Memnon; de toepassing van
de Memnons mythe op dat beeld behoort eerst tot
den naastvolgenden tijd, en nu verklaarde men
het aegyptische Aethiopië voor het vaderland van
Memnon en liet hem van Aethiopië naar Aegypte
en van daar naar Susa trekken. Dat opmerklijk
geluid was waarschijnlijk een gevolg van het dringen
der lucht door de openingen en scheuren van den
door de aardbeving gebroken steen, dat vooral
plaats vond bij de verandering van temperatuur
ten tijde van den opgang der zon. — Graven
van Memnon toonde men op verschillende plaatsen, bij Abydos aan den Hellespont, bij Ptolemais
in Syrië, in Aethiopië. De gezellen van Memnon,
die zijn lijk in Troje begroeven, werden wegens
al te groote droefheid in vogels veranderd Me mn o n e s of Me m n o n i d e s; zij verzamelen zich nog
jaarlijks op zijn graf en beklagen hunnen heer,
totdat er eenige van hen sterven, of leveren ter
zijner eere een spiegelgevecht. — 2) Een Rhodiër,
was perzisch stadhouder toen Perzië door Alexander den G. werd aangevallen. Hij gaf den raad
om terug te trekken en terwijl Alexander KleinAzië veroverde, door een vloot de gemeenschap
met Europa af te snijden en in Macedonië en
Griekenland een opstand tegen hem te verwekken; doch zijn raad vond geen gehoor. Na de
nederlaag aan den Granicus, waar hij over 10000
grieksche huurtroepen het bevel voerde, verdedigde
hij Milete en Halicarnasse, veroverde vervolgens
als bevelhebber der perzische vloot Lesbos, Chios
en eenige der Cycladen, knoopte onderhandelingen
met Agis van Sparta aan en was op het punt om
naar Europa te gaan, toen hij onverwachts bij het
beleg van Mytilene kwam te sterven in 't jaar
333 v. C. Zijne opvolgers bezweken in 't vol
jaar. -- Zijne nagelaten vrouw Barsine-gend
werd bij Alexander moeder van Hercules.
Memphis, M4pt ;, in het O. V. Moph of
.
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Noph, t. weinige overblijfsels bij cie dorpen Metrasani en Mohannan, de magtige hoofdstad van
geheel Aegypte en sedert Uchoreus residentie
der koningen, aan den Nijl tusschen den hoofdstroom en een arm die langs de westzijde der
stad heenloopt (Bahr ei Joeseph). Hier was de
hoofdtempel van Phtha (Vulcanus), met een der
drie voornaamste priestercollegiën; het voornaamste waterpeil van den Nijl, en in de nabijheid
verscheiden Pyramiden, waaronder de 3 grootste
in den groep van Gizeh.
Ménae, Mevaí of M vatvov, bergstad op Sicilië
ten Z. van Hybla aan den Lacus Palicorum, de
geboorteplaats en residentie van den sicilischen
vorst Ducetius, met wiens val de bloei der stad
verdween, wier inwoners nog door Cicero ver
worden (VERR . 3, 43.). De inwoners zwoe--meld
ren bij de bron Menaïs die zich in de nabijheid
der stad bevond; t. Minco.
Menaeehimus, Mivatyu%, 1) beeldhouwer
uit Naupactus omstreeks 490 v. C., maakte een
standbeeld van Artemis uit ivoor en goud, opgerigt in den burg van Patrae. -- 2) Uit Sicyon,
insgelijks beeldhouwer, leefde omstreeks 323 v. C.
en beeldhouwde een metalen koe, die de voor
aarde uitstrekte en den kop naar-potend
achteren boog. Hij zou ook een geschiedenis van
Alexander den G. geschreven hebben. — 3) Een
wijsgeer van wien Photius gewag maakt.
I?Ienander, Mévavlpos, 1) atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog, die aan de
onderneming tegen Sicilië deel nam. Hij schijnt
naar zijn vaderland ontkomen te zijn en later de
atheensche vloot bij Aegos potamus mede aangevoerd te hebben (THUC . 7, 16, 43, 69 . XEN. HELL.

voortreflijkheid heerschte in de oudheid slechts eene
stem. Hij toonde zich een meester in juistheid van opmerking, in rijkdom van vinding en
in getrouwe schildering der karakters, gepaard
met eene edele houding en zachten toon, terwijl
zijne kernachtige, hoewel niet altijd sierlijke uit
zich door bondigheid en practische-drukinge
waarheid onderscheidden. Vandaar ook het groote
aantal spreuken in de bewaard gebleven fragmenten en de bloemlezingen, die uit Menanders spreuken en levensregelen bijeengezocht en met vreemd.
soortige bestanddeelen vermengd werden, zooals in
de 103 alphabetisch gerangschikte I'vwµat ovo6Ttxot (Verg QUINCT. 10, 1, 69. OVID. TRIST. 2,
369 . PROP . 3, 20.). — 3) Een rhetor uit Laodicea in de 1. helft der 3. eeuw. — 4) Uit Ephesus,
géschiedschrijver van grieksche en niet grieksche
koningen. Josephus deelt brokstukken mede. -5) Een koning van Bactrië. — 6) Een stadhouder
in Lydië. — 7) Een veldheer van Mithridates. -8) Een arts. -- 9) Een cynisch wijsgeer, leerling
van Diogenes en bewonderaar van Homerus. -10) Een sophist uit Groot-Phrygië, die een commentaar op Demosthenes schreef.
Menapii, Msvaztot, belgisch volk in Gallië
.

tusschen de Maas en de Schelde, ten Z. van de
Batavieren, in digte wouden en moerassen. Uit
de Rijnstreken werden zij door de Usipeten en
Tenchteren verdrongen (CAES. B. G. 4, 4.). Het
castellum Menapiorum, is het tegenw. Kassel tusschen Roermond en Venlo aan de Maas (CAES. B.
G. 2, 4. 3, 9. 4, 38. 6, 2, 6.).

1►Iendhe, Mg-vaat, of Mende, Me'vól (HDT.

7, 123 . TRUC . 4, 121, 123, 124.) was eene colo.
nie der Eretriërs aan de thermaïsche golf op het
1, 2, 16. 2, 1, 16.). — 2) Zoon van den veldheer macedonisch schiereiland Pallene, als handelsplaats
Diopithes, geboren 341 v. C., de voornaamste niet onbelangrijk en dikwijs door Thucydides (o. a.
dichter der nieuwe comedie. Het tijdvak van zijn 4, 129.) vermeld bij de onderneming van Brasidas.
Uiendes, 1) een aegyptisch god, onbloei valt juist na den dood van Alexander den
G., zijn eerste stuk, de Ephebi is in 322 v. C. der de gedaante van een bok voorgesteld en

geschreven. Een goede opvoeding was hem ten deel daarom vereenzelvigd met den griekschen Pan
gevallen, eene daarmede gepaard gaande uiterlijke (HDT. 2, 46.). Zijn eerdienst hoorde oorspronkbeschaving en gelukkige wereldsche omstandig
stelden hem in staat om een vrolijk, ge--hedn
notvol en schitterend leven te leiden. Met Theophrastus en Epicurus had hij gemeenzamen omgang, in zijne kunst zegt men dat hij zich vormde
naar zijnen oom Alexis. Ook met Demetrius
Phalereus stond hij in naauwe betrekking en
de koning van Aegypte Ptolemaeus Lagi zocht
hem naar Alexandrië te lokken. Hij bleef echter
te Athene en verloor daar in den ouderdom van
52 jaren in een bad het leven. Hij zou over de
100 blijspelen gemaakt hebben, behaalde echter
slechts 8 malen de overwinning, hoewel zijne
stukken zeer gaarne gelezen werden. Door fijne
geestige scherts en beschaafde, bevallige taal
heeft M. voor de ontwikkeling en beschaving
der nieuwe comedie groote verdiensten. Ongelukkigerwijze is geen stuk volledig overgebleven, slechts talrijke brokstukken en de titels
van 73 blijspelen, waaronder 'A$zXcpof, 'Avap(a,
`Eau r rttiwpoµsvo;, Evvovxos de belangrijkste zijn,
ten gevolge van de door Terentius gemaakte vertalingen en omwerkingen. Uit deze vertalingen kan
men de algemeene strekking en den aard der nieuwe grieksche comedie eenigzins leeren kennen
en beoordeelen; hoewel zij niet in alles de fijne
trekken van 't oorspronklijke en de kracht en natuurlijkheid daarvan bereikten. Over Menanders

lijk te huis bij de Mendesiërs, en ging later tot al
de Aegytenaren over; inzonderheid werd hij hoog
vereerd in het district Thebaïs in de stad Chemnis
(Panopolis). Zijn oorspronklijke natuur als zinnebeeld der voortbrengende kracht werd door vreemden, vooral phoenicischen invloed veelzijdig vervormd. — 2) Volgens Herodotus (2, 42, 46.),
vroeger eene belangrijke stad in de Nijldelta aan
den zuidelijken oever van het meer van Tenis
en aan het Msva latov atóµa van den Nijl (TRUC.
1, 110).

1Riendieus, mrrwyo;, de bedelaar, staat reeds
bij Homerus onder een zekere bescherming van
het gastregt, zonder evenwel daarop duurzaam
aanspraak te kunnen maken. De r`T. navar^p to e
(HOM. OD. 18, 1.) is een bedelaar van beroep, die
in een zekeren omtrek een privilegie geniet; voor
beleediging is hij door godlijke bescherming beveiligd. In zoover verschilt ook Irus van Ulysses,
dat deze slechts als bedelaar in eigen huis zich
vertoont. In lateren tijd oefenen de cynici stel
bedelende gastregt uit; werklijke be--selmatigh
delaars waren des te zeldzamer, naarmate het
krachtigste tegenmiddel, de arbeid, door de wet
beschermd werd. Een krachtig middel tegen verarming was het uitzenden van coloniën. In den tijd
der romeinsche keizers begon het bedelen echter
een bedrijf te worden, en men ontzag zich reeds

Mene—Menelaus.
toen niet om door de gemeenste middelen van ligchaamlijke verminking en mishandeling van kinderen zijn doel te bereiken.
Mene, z. Selene.
1Mieneelides, MEvaxXeí^Sris, een eerzuchtig,
twistziek redenaar te Thebe, die Epaminondas
hevig vervolgde, zonder dat deze echter daardoor
het opperbevel over het leger verloor (NEP. EDAM .5.).
Ook tegen Pelopidas deed hij zijn best, doch zijne
kabalen kwamen aan het licht, en hij werd in een
geldboete veroordeeld. Waarschijnlijk kwam hij in
een door hem zelven verwekten opstand om 't leven.
Meneerátes, Msysip .rrls, 1) atheensch archont. — 2) Dichter der nieuwe comedic, van
Wien echter niets over is. — 3) Een anders niet
bekend persoon, tegen wien eene redevoering van
Isaeus gerigt is. -- 4) Een wijsgeer der eleatische
school, leerling van Xenocrates en aardrijkskundige. -- 5) Uit Ephesus, maker van een gedicht
over den landbouw. — 6) Een arts uit Syracuse,
die zich nu eens in Griekenland, dan weder in
Macedonië ophield. Hij leefde ten tijde van Philippus en maakte zich door zijne eerzucht en
ijdelheid zeer bespotlijk. Hij kleedde zich in
purper, droeg een gouden kroon op het hoofd en
een scepter in de hand; zoo verbeeldde hij zich
Zeus te zijn. Andere anecdoten, die een bewijs
zijn van zijn belachlijke trots en ijdelheid, vindt
men bij Plutarchus (AGES . 21.). Volgens Galenus,
zou hij de loodpleister hebben uitgevonden. —
7) Een andere arts uit Zeophleta onder keizer
Tiberius, uitvinder van verscheiden geneesmiddelen. -- 8) Een vrijgelaten van Pornpejus den G.,
aan wien diens zoon Sextus Pompejus een door
hem uitgeruste vloot toevertrouwde waarmede
hij hem in de tuscische zee langs Italië liet
kruisen. Hij wist een anderen vrijgelatene, Menodorus, die in dezelfde gunst bij Pompejus stond
te verdringen. Menodorus ging nu tot de partij
van Octavianus over, kreeg insgelijks een commando ter zee, en bij Cumae raakten de beide
vloten slaags. Het schip van Menecrates werd
genomen, en hij zelf wierp zich in zee. --- 9) Een
zanger (citharoedus), bij keizer Nero in eere en
aanzienlijk door hem beloond. — 10) Een beeldhouver uit onzekeren tijd, waarschijnlijk van Rhodus.
Menedéinus, 1) wijsgeer en
stichter der eretrische school, zoon van Clisthenes,
geboortig van Eretrië op Euboea. Eerst later als
soldaat te Megara, begon hij zich met philosophie
af te geven en begaf zich daarom naar Athene,
waar hij Plato, inzonderheid echter Stilpo hoorde.
Daarop gaf hij onderwijs te Eretrië en nam daar
tevens belangrijke staatsambten waar. Onder ver
zijne vaderstad aan Antigonus Go--denkigva
natus te willen verraden, moest hij vlugten en
begaf zich tot Antigonus. Hij stierf in den
ouderdom van 74 jaren. Geschriften heeft hij niet
nagelaten, zoodat zijne wijsbegeerte ook niet natier bekend is. Zijne levenswijze was eenvoudig,
hij toonde een groote vastheid van karakter,
zachten aard, vrijmoedigheid en trouw jegens zijne
vrienden. Vlijtig hield hij zich bezig met Homerus, Aeschylus en Sophocles ; met Aratus, Lycophron en Antigonus stond hij in vriendschaplijk
verkeer. — 2) Cynisch wijsgeer, van den vorige
onderscheiden, die de leerstellingen van Diogenes
en Antisthenes zeer overdreef en de gebreken van
anderen als een razende berispte. — 3) Rhetor te
Athene, omstreeks 94 v. C. --- 4) Gastvriend van J.
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Caesar uit Macedonië, van wieu hij het romeinsche
ontving (cie AD ATT . 15, 2, 2. PHIL . 13,
16, 33,'). — 5) Een veldheer van Alexander den G.

burgerregt

.

Meneláii portus, MsysXátos Xw.rl y, oude havenstad in Marmarica, volgens de sage door Menelaus gesticht, en bekend als sterfplaats van Agesilaus

(NEP.

AGES. 8.).

1%enel.a?um (-us?), MsvzX u ov, berg in Laconië ten Z. O. van Sparta, met het heroum van
Menelaus (LIv. 34, 28.).
Menelaus, Msvc2Xuco., zoon van Atreus, jon-

gere broeder van Agamemnon (z. a.). Na den
moord van Atreus door Thyestes en Aegisthus
vlagt hij met Agamemnon naar Sparta en huwt
met Helena, de dochter van koning Tyndareus,
van wier hij de regering over Sparta erft. Toen
Paris hem zijne vrouw ontvoerd had, vertrekt hij
met Ulysses naar Troje, om haar terug te eischen,
doch zonder wel te slagen, zelfs geeft Antimachus
den raad de beide gezanten dood te slaan (HOM.
IL. 11, 139 en v. 3, 205 en v.). Daarna riep hij

met Agarnemnon de grieksche vorsten ter wraakoefelling tegen Troje op en voert zelf op 60 schep en de benden van Lacedaemon, Sparta, Amyclae, Heios enz. derwaarts over (xoM. ia. 2, 581
en v.). Voor Ilium staat hij onder bescherming
van Hera en Athene (IL. 4, 8, 129. 5, 715.) en
is een der dapperste helden. Met vreugde neemt
hij de uitdaging aan, door Paris aan de Argivers

gedaan (IL. 3, 19 en v.), en hij zou den gehaten
vijand verslagen hebben, had niet Aphrodite Paris
aan zijne handen onttrokken. Daar hij in dit tweegevecht de overwinning had behaald, moesten hem
volgens vooraf gemaakt verdrag Helena en de
geroofde schatten worden uitgeleverd; doch Pandarus schendt door een verraderlijk pijlschot, waar
ligt gewond wordt, het verdrag (4,-dorMenlaus
105 en v.), en zoo begint op nieuw de strijd,
waarin Menelaus zich meermalen onderscheidt.
Hij verslaat vele vijanden (5, 50, 576. 13, 614.
15, 541. 16, 311. 17, 45, 575.), beschermt het lijk
van Patroclus en draagt het met Meriones uit den
slag (IL. 17, 1 en v.); ook bevindt hij zich onder
de helden in het houten paard (HOM. on. 4, 280.
VIRG . A.N. 2, 264.). Na den val van Troje weder in het bezit van Helena gekomen, geeft hij
den raad om haastig af te trekken, waardoor hij
met Agamemnon in twist geraakt (oD. 3, 141 en
v.) ; den volgenden morgen gaat hij met Nestor
onder zeil. Bij liet omzeilen van het voorgebergte
Malea, wordt een gedeelte zijner schepen door
storm naar Creta gedreven, vijf andere komen
niet hem zelven naar Aegypte (oD. 3, 276 en v.
4, 81 en v.). Acht jaren lang dwaalt hij, even
als Ulysses in het W., bij de volken in het O.
rond, en keert eindelijk, met een rijken schat van
geschenken, met Helena in zijn vaderland terug,
op denzelfden dag dat Orestes Clytaemnestra en
Aegisthus begraaft (oD. 3, 311.). Hier smaakt
hij nu in rust en vrede het genot zijner rijkdommen. Terwijl Telemachus hem in Sparta een
bezoek brengt, viert hij juist de bruiloft zijner
dochter H e r m i o n e met Neoptolemus en die van
zijnen onwettigen zoon M e g a p e n t h e s met de
dochter van Actor (oD. 4, 1 en v.). Toen hij op
liet eiland Pharos bij Aegypte den zeegod Proteus
(z. a.) noodzaakte hem voorspellingen te doen,
openbaarde deze hem dat hij niet zou sterven,
maar levender lijve de elysesche velden zou betreden, dewijl hij een schoonzoon van Zeus was
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(oD. 4, 561 en v.). Bij Homerus verschijnt Mene- zijn (HOM . IL. 2, 546 en v. 4, 327.). -- 2) Zoon
laus zachter van aard dan zijn broeder Aga- van Clytius, togtgenoot van Aeneas (VIRG. AEN .
memnon, aan wien hij zich gaarne ondergeschikt 10, 129.).
Menestliius, Msviatcos,1) z. A r e ï t h o u s. —
betoont (IL. 6, 51. 17, 30. 10, 123.); staande
steekt hij met zijne breede schouders boven Ulys- 2) Zoon van den riviergod Spercheus of van Borus,
ses uit, hij spreekt vlug, weinig, maar helder en aanvoerder in het leger van Achilles (atoll. IL.
indrukwekkend (IL. 3, 210 en v.). Te Therapne 16, 173.).
Menestrátus, MsvgaTpaTo;, 1) een Athener,
had hij een tempel, waarbij ter zijner eere spelen
gevierd werden; daar toonde men ook zijn graf beschuldigd van medepligtigheid aan eene zamen met dat van Helena. — 2) Een onechte zoon van zwering tegen de oligarchen (404 v. C.), doch
Amyntas Ih bij Gygaea en broeder van Philippes vrijgesproken, nadat hij zijne deelgenooten verravan Macedonië (JUSTIN . 7, 4. — 3) Een broeder den had. Na het verdrijven der oligarchen onvan Ptolemaeus Lagi, was bevelvoerder op het derging hij de doodstraf. — 2) Een tyran van
eiland Cyprus, toen Demetrius Poliorcetes het Eretrië. — 3) Een grieksch schrijver over den
aanviel, hij werd geslagen en in Salamis ingeslo- landbouw. — 4) Beeldhouwer, waarschijnlijk ten
ten. Na een langdurig beleg, en nadat ook Pto- tijde van Alexander den G. Hij maakte standlemaeus, die met een aanzienlijke vloot en leger beelden van Hercules en Hecate voor den tempel
hem te hulp kwam, geslagen was, 306 v. C., van Artemis te Ephesus, die door hunnen glans
werd hij met zijn geheele leger gevangen geno- uitmuntten.
MMenexénus, Msv9^svos, 1) leerling van Somen en Cyprus veroverd; spoedig werd hij echter
crates, naar wien Plato een zijner dialogen geweder op vrije voeten gesteld.
Menenii, 1) Agrippa Menenius, consul noemd heeft. — 2) Een zoon van Demophon en
in 't jaar 503 v. C., voerde gelukkig oorlog tegen leerling van den sophist Ctesippus, bezocht Sode Sabijnen, volgens Livius daarentegen (2, 16.), crates den laatsten dag in de gevangenis. -- 3)
had er een oorlog met de Auruncers plaats. In Een zoon van Socrates.
Menippe, MEVhr^ti, 1) Nereïde (HESIOD.
't jaar 494 legde hij den twist bij van de naar den
heiligen berg uitgeweken plebs (LIV. 2, 33., meer THEOG . 260.). — 2) Dochter van Orion, zuster
nog opgesmukt door Dionysius van Halicarnasse, van M e t i o c h e, beide door Aphrodite met schoon6, 49-94.), welke hij door de bekende fabel van heid verrijkt, en door Athene in de weefkunst
den opstand der ledematen tegen den maag en onderwezen. Bij een pest, die geheel Aonië ver
wijdden zij zich ter redding van het land-woest,
door eene geschikte toepassing op den toestand
des volks tot terugkeer overhaalde. Hij stierf in vrijwillig aan de onderaardsche goden toe, en
doorstaken zich met de weverspoel. Persephone
armoede (493) en werd op staatskosten begraven.
2) T. Menenius Lanttus, consul in 477 v. C. en Hades veranderden haar in cometen, de Aoniërs
De ondergang der Fabii aan de Cremera werd rigtten ter harer eere bij Orchorenus een heiligaan zijne besluiteloosheid toegeschreven. Tegen dom op, waar men haar jaarlijks een zoenoffer
de Etrusciërs streed hij ongelukkig, weshalve hij bragt. (OVID . MET . 13, 685 en v.). Sommigen
na het einde van zijn consulaat door 2 volkstri- plaatsen deze sage te Thebe, anderen te Tanagra.
Meniippus, MEVCutîroS, 1) Athener, vader van
bunen aangeklaagd, met eene geldboete gestraft
werd. Uit wrok hierover stierf hij een vrijwilliger
hongerdood, verg. Liv. 2, 51, 52. — Zijn zoon
3) C. M enenius Agrippa, consul in 't jaar
452 v. C., werd gedurende zijn ambt door een
hevige ziekte aangetast, naar men zeide, uit spijt
over den dreigenden ondergang van de regten van
den patricischen stand. — Behalve deze patricische
leden was er ook nog een plebejische tak, waarin 4)
een Menenius voorkomt, die in den burgeroorlog
door de driemannen vogelvrij verklaard werd.
Meneptolémus, Msysz'róXoc, (HOM. IL.
13, 693.) zoon van Iphiclus, koning van Phylace
in Thessalië, onderscheidde zich in den trojaanschen oorlog door zijn snel loopen, en voerde met
Medon de Phthiërs aan in een gevecht tusschen
de verschansing en de legerplaats der schepen.
l!ienes^, Mrjv, M rwás, de oudste koning van
Aegypte (HDT . 2, 4, 99.) zou, uit Boven -Aegypte
afkomstig, het eerst van Memphis uit een staat
gesticht hebben. Volgens de tijdrekening van
Manetho moet Menes in 't jaar 5702 v. C. vallen,
doch deze tijd kan tot het begin der 30. eeuw
herleid worden.
M enesaechinus, MsvgaauXµo^, redenaar te
Athene, hevige bestrijder van den redenaar Lycurgus, wiens kinderen hij zelfs na den dood huns vaders
vervolgde. Ook een tegenstander van Demosthenes.
Menestheus, Msysa0Iós, 1) zoon van Peteus
te Athene, had met behulp der Tyndariden Theseus van de regering beroofd en was aanvoerder
der Atheners voor Troje, waar hij zou gesneuveld
-

Hippocles (TRUC. 8, 13.). — 2) Tyran van Oreus
op Euboea, hielp Philippus tegen Attica. -- 3)
Veldheer van koning Philippus II., streed tegen
de Romeinen (LIV . 27, 32. 28, 5.). — 4) Gezant
van koning Antiochus, die naar Rome kwam en

naderhand de Aetoliërs tegen Rome opzette. —
5) Uit Sinope, eerst een slaaf, later aanhanger der
cynische wijsbegeerte, maar zonder haar tot groote
eer te verstrekken. Hij dreef den gemeensten
woekerhandel en benam zich zelven het leven,
toen hij eens een aaninerklijke som had verloren.
Varro zou zijne satiren, waarvan echter niets over
is, hebben nagevolgd; het waren algemeene schilderingen in proza, in een vrolijken, luimigen toon,
zonder persoonlijke aanvallen, en die door de
tijdgenooten met graagte werden ontvangen. — 6)
Grieksch redenaar uit Stratonice, een korten tijd Cicero's leeraar, die hem op zijne reize door Azië ver
Een aardrijkskundige uit Pergamum, ten-gezld.7)
tijde van Augustus, schreef een werk: zttphtXou 'r;
&dTÓS #akaTTYjs, in 3 boeken, die verloren zijn.
Meno dorms, Mrjvó^wpog, 1) een vrijgelaten
slaaf van Cn. Pompejus of van diens zoon Sextus. Later was hij bij dezen vlootvoogd en plunderde, nadat in 40 v. C. tusschen Octavianus
en Antonius de vrede gesloten was, de kusten van Noord-Italië en bezette Sicilië. Toen
hij door zijne tegenstanders bij Pompejus in ver
leverde hij leger en vloot-denkigwasbrt,
aan Octavianus uit en stond hem het door hem
bezette land af, 38 v. C. Deze verhief hem nu

Menoeceus- --Mercatura.
in den ridderstand en gaf hem den opperbevelhebber der vloot Calvisius als legaat ter zijde.
Toen zijne uitlevering aan Pompejus geweigerd werd,
stelde deze Menecrates (z. a.), den bittersten vijand
van Menodorus, tot vlootvoogd aan. Spoedig
raakten de vijandlijke eskaders bij Cumae slaags;
Menecrates stortte zich zwaar gewond in zee om
niet krijgsgevangen gemaakt te worden. 1)e ijdele
en als een weerhaan draaijende Menodorus ging
nu weder tot Pompejus over en toen hij zich hier
in zijne hoop zag bedrogen, op nieuw tot Octavianus, die hem wel vergi ffenis schonk, maar
overigens niet veel werk meer van hem maakte.
Bij het beleg van Siscia in Pannonië vond hij in
de golven van den Savus zijnen dood, 35 v. C. -2) Atheensch beeldhouwer in de 1. eeuw n. C.,
beroemd door een beeld van Cupido.
Menoeeeus, Mevotxrus, 1) . Thebaan, kleinzoon van Pentheus, vader van Creon, van Hipponome en locaste. -- 3) Zoon van Creon, kleinzoon van den vorige (EUR. PHOEN. 768.). Toen
de 7 vorsten tegen Thebe de stad bedreigden,
offerde hij zich voor het behoud zijner vaderstad
op, door zich op de tinnen van den burg te doorsteken en zich in den afgrond aan den voet van
den burg neer te storten. Tiresias namelijk of
Apollo had voorspeld, dat een zoon uit het geslacht der uit de drakentanden gesproten Sparten tot
verzoening van Ares, die over den moord van
den draak door Cadmus vertoornd was, geofferd
moest worden. Zijn graf was voor de neïtische poort.
11lenoetius, Mevoiico7, 1) zoon van Iapetus
en Clymene of Asia, broeder van Atlas, Prometheus, Epimetheus, een der Titans, in den strijd
tegen Zeus door den bliksem getroffen en in den
Tartarus geworpen (HESIOD. THEOG. 507 en v.). —
2) Zoon van Actor en Aegina, halfbroeder van
Aeacus, vader van Patroclus, uit Opus, Argonaut;
z. Achilles. -- 3) Z. Hercules, c, 10) en
Hades.
Menon, Mgvwv, 1) vorst van Pharsalus,
heerschte over een groot aantal metoecen. In
den peloponnesischen oorlog was hij bevriend met
de Atheners en ondersteunde hen in Thracië
(THUG. 2, 22. DEMOSTH. DE SYMM. 175.). In het
jaar 401 voegde hij zich met 1500 Thessaliërs bij
den jongen Cyrus en had na Clearchus den hoogsten rang (YEN. ANAB. 1, 2, 6.). Na den slag bij
Cunaxa beraamde hij een plan om de overige
grieksche aanvoerders te verraden, doch hij werd
met deze door Tissaphernes gevangen genomen
en ter dood gebragt (ald. 2, 5, 8.). Een dialoog
van Plato is naar hen genoemd. — 2) Meno van
Pharsalus, door zijne dochter Phthia grootvader
van Pyrrhus, aanvoerder der thessaliselie ruiterij
in den lamischen oorlog, behoorde ongetwijfeld
tot hetzelfde aanzienlijke geslacht.
Ménóphanes, :Vlrlvocpcvris, veldheer van
Mithridates, die in den eersten mithridat. oorlog
(88-84 v. C.) het eiland Delos plunderde, de
mannen dood sloeg, de vrouwen en kinderen in
slavernij voerde, de stad verwoestte en van hare
tempelschatten beroofde.
Mens, romeinsche personificatie der menschlijke ziel, van het oordeel en verstand. Na den
slag aan het meer Trasimenus werd haar een
tempel toegezegd, die spoedig daarna op het capitool gebouwd werd (LIV. 22, 10. 23, 31. OVID.
FAST. 6, 241.). Haar feest werd op den 8. Junij
op het capitool gevierd.
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Mensa, tafel, voor allerlei gebruik. Bij de
Romeinen heerschte in dit huisraad een overdreven
weelde. De kostbaarste waren de abaci (z. a.)
en ira o n op o d i a of o r e s, tafels op een voetstuk
van ivoor, met massive bladen van kostbaar hout
(vooral citrus uit Mauritanië). De prijzen klinken
ons geheel fabelachtig in de ooren ; zoo kostte
een tafel van Cicero 1 millioen sestertii. Om ze
te bedekken gebruikte men kleeden van gausape
(z. a.). De armere standen hadden tafels van
beuken- of essenhout met 3 of 4 pootera. Marmeren bladen waren niet ongewoon.
1!Iens arius, z. a r g e n t anus. Dikwijls
werden er door den staat buitengewone rnensarii
(triunnviri enz.) aangesteld, om de schuldaangelegenheden te regelen, terwijl zij het geld dat ter
dekking der schulden noodig was uit de staatskas
verstrekten (LIV. 7, 21. 23, 21. 34, 53.).
Mensis, z. jaar.
ltlensor of mnetator: 1) z. V. a. agriinensor,
landnieter. In de actin finiuin regundorum beslisten zij als regters, in andere processen over landbezit werden zij als deskundigen gehoord. -- 2)
Mensores of metatores castrorum waren
de tribunen of centurio's die de legerplaats afbakenden. — 3) Keizerlijke kwartiermeesters, se(lert Diocletianus. -- 4) Mens. f r u m e n t a r i i,
korenmeters, ondergeschikte beambten van den
praefectus annonae. --- 5) z. v. a. architecten.
1?lensura, z. maten.
1?entes, ME'vTri S, 1), aanvoerder der Ciconen
in den trojaanschen oorlog (HOM. IL. 17, 73.). —
2) Zoon van Anchialus, koning der Taphiërs,
gastvriend van Ulysses; in de gedaante van hem
vertoonde Athene zich aan Telemachus (HOM. OD.

1, 105, 1s1.).
Mentor, MÉVtwp, 1) Zoon van Alcimus,
Ithaceriser, vriend van Ulysses, aan wien deze
voor zijn vertrek de zorg over zijn huis opdroeg;
daarom verzette hij zich tegen de pogingen der
vrijers (HOM. OD. 2, 225 en v.). Dikwijls nam
Athene zijne gedaante aan, b. v. om Telemachus
naar Pylos te vergezellen, om Ulysses in den
strijd tegen de vrijers te beschermen, om hem
met zijn volk te verzoenen (HOM. OD. 2, 267 en
V. 22, 205 en v. 24, 546.). — 2) Vader van
Imbrius uit Carië, bondgenoot der Trojanen (HOM.
IL. 13, 171.). — 3) Een Rhodiër die, toen de Sidoniërs in 361 tegen de drukkende overheersching
der Perzen een opstand maakten, door Nectanebus
van Aegypte hun te hulp gezonden werd en het
bevel had over de grieksche bondgenooten. Door
het verraad van hem en koning Tennes moest
de stad zich, 351, aan Artaxerxes Ochus overgeven. Later stond hij als perzisch satraap in
Klein -Azië in groot aanzien en droeg veel bij tot
de weder ten onderbrenging van Aegypte.
Menyllus, MEvuXXos, na den ongelukkigen
afloop van den lamischen oorlog was hij, bevelhebber der macedonische bezetting die in Munychia gelegerd werd; een zeer gematigd man, die
de stad niet verdrukte en een vriend was van
Phocion (PLUT. PHOC. 28.).
M j v u T p a, eene belooning die voor het terug
een weggeloopen slaaf betaald werd,-brengva
of ook wel uitgeloofd werd voor het aanbrengen
van zware misdaden, o. a. bij gelegenheid van
het Herinocopidenproces.
Mereatura, & uropía, werd als groothandel
in de oudheid algemeen geacht en hoog gewaar-
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deerd, terwijl daarentegen de klein- of tusschenhandel, xanij ,eca, caupona, meer een voorwerp van
minachting was, ten gevolge van de vaak daarmede verbonden bedriegerijen en opligterijen, alsmede van de levenswijze en den stand van hen
die zich daarmede afgaven. De groothandel in
Griekenland was meestal zeehandel en derhalve
met zeevaart verbonden. In de oudste tijden werd
hij meestal met buitenlandsche hulpmiddelen gedreven, wat men ook later nog om staatkundige
redenen zocht te bevorderen, dewijl door de zelf
handelsverkeer-standighev blandsche
zich tegenover het aristocratische grondbezit eene
nieuwe klasse van bezitters of ook de bestanddeelen van een democratisch leven vormden. In
Athene was de koopman althans van persoonlijke
krijgsdienst vrijgesteld, zijne regtszaken werden al
naar het belang van zijn bedrijf of uitgesteld of
bespoedigd, wederregtlijke stoornis daaraan toegebragt met buitengewone straffen bedreigd, ook was
de vreemde koopman in regtsgedingen van koop
geheel met den inboorling gelijk gesteld.-handel
Was nu de handel al onderworpen aan groote
belastingen en beperkingen, daarentegen had hij ook
weder het voorregt van uitgebreide handelsplaatsen
te kunnen gebruik maken, van handel.-magazijnen
en stapelplaatsen, zooals het otiyl.c in den Piraeeus. Terwijl nu de zeehandel de voortbrengselen van den grond en ruwe stoffen, voorwerpen
van aardewerk en metaalwerk, ook fijne weverijen
enz. uit Griekenland naar het buitenland voerde
en daarvoor weder levensmiddelen, arabische specerije n , indisch ivoor, metalen en scheepstimmerhout invoerde, bleef de landhandel eigenlijk beperkt to* den omzet bij gelegenheid van de .groote
nationale feesten, wanneer door den algemeenen
wapenstilstand voor handelsondernemingen een vei lig vervoer bestond, waardoor die feesten tevens
het karakter kregen van groote, algemeene jaar
Te Rome vereenigden de - kooplieden-markten.
zich in 't jaar 494 v. C. tot een afzonderlijk gezelschap of gild (collegium mes catorum, Liv. 2, 27.).
Oorspronklijk waren het de mercatores die hunne
zaken te Rome dreven, terwijl de negotiatores in
de provinciën werkzaam waren; reeds ten tijde
van Horatius is de marc. of navis magister meer
de rondreizende groothandelaar, die met zijn eigen schip de waren uit den vreemde haalt en naar
de verschillende markten vervoert, om ze in het
groot af te zetten. De institor daarentegen is de
koopman in 't klein die zijne waren rondvent, de
bij de romeinsche vrouwen zoo geliefde, welbespraakte marskramer. Op de openbare zedelijkheid
schijnen beide juist niet den gunstigsten invloed
te hebben uitgeoefend, verg. xoR. OD. 3, 6, 26
en v. Mercurius was de beschermgod des han
weshalve de mercatores ook Mercuriales heet -dels,
feest van hunnen god jaarlijks op den-ten,dih
15. Mei vierden. — De romeinsche handel werd
voornamelijk naar het 0., maar ook met Spanje
gedreven. -- De kleinhandelaren waren niet zeer
in aanzien, verg. Cie. OFF. 1, 42; gewoonlijk waren zij tevens kroeghouders (HOR. SAT. 1, 2, 6.).
I?Iercenarii, gr. u w-roI of .i opópac,
heetten in 't algemeen alle loontrekkers, daglooners, veldarbeiders, herders, in 't bijzonder echter de
huurtroepen in den oorlog (mercede militantes, conductitioe catervae) ; z. daarover e x e r c i t u s en S e v o c.
1llercurius, z. Hermes.
1tlerenda, wordt genomen in de beteekenis

van avondeten, maar meer nog in die van prandiunt, dat gebruikt werd tegen den middag; z.
maaltijden der Romeinen, 4. kol. o.
eretrices werden, even als de hetaeren
(z. a.) in Griekenland, te Rome geduld, wanneer zij
zich onder het policieopzigt der aedilen geplaatst
hadden (LIV. 10, 31. 30, 9. TAC. ANN. 2, 85.).
Overigens lagen zij onder infainia en mogten geen
getuigenis in liet geregt afleggen. Zij onderscheiden zich van de eerbare vrouwen door een enkel
kort kleed (tunica), zonder overkleed (stola), door

het bloot dragen van gelaat en hals, armen en
schouders; hare woningen heetten lupanaria, lustra,
fornices. Later werd dit bedrijf aan belasting onderworpen, in de betere tijden werd het slechts
uitgeoefend door slavinnen en vrijgelatenen, later
ook, niettegenstaande de strafbedreigingen, door
vrijgeboren vrouwen.
Mept ;, z. maaltijden der Grieken, 2. kol. b.
1Vleridiãni, sc. gladiatores, vechters, die in
het romeinsche amphitheater gedurende den tijd
van het hrandium optraden, wanneer reeds vele toeschouwers naar huis waren gegaan.
Meriónes, Mrlptovrl;, zoon van Molus (uoiu.
IL. 13, 249. 10, 270.), vriend en krijgskameraad van
Idomeneus, een der dapperste strijders voor Troje,
waarheen hij met Idomenens de Cretensers in 80
schepen voerde (2, 645 en v. 4, 254. 8, 263.).
Hij munt vooral uit in het boogschieten en lans werpen (23, 860, 893.). Volgens latere sage werd
hij op de terugreis van Ilium naar Sicilië gedreven, naar het cretensische Engyum; of hij keerde
naar Creta terug, waar hij te Cnosus ee ii grafteeken
had en met Idomeneus als Heros vereerd werd.
31erH1érus, Mlps zpos, 1) zoon van Jason
en Medea (ook Macareus geheeten), met zijn broeder Pheres door Medea te Corinthe vermoord. —
2) Zoon van Pheres, kleinzoon van Iason en Medea, in het thesprotische Ephyra, vader van Ilus,
een bekwaam giftmenger (HOM. OD. 1, 259.).
Merm náti a.e, Mzp.ecIut, z. Lydia, 1. kol.

lïleróii, Mepwi1, een zeer vruchtbaar eiland
(t. Shendy Alfair, volgens Hitter's Erdk. 1, 564
het geheele schiereiland dat door de gezamenlijke
bronarmen van den Nijl besproeid wordt) door
den Nijl, Astapus en Astaboras gevormd, met de
beroemde hoofdstad van denzelfden naam, de zetel van een magtigen priesterstaat, die een aan
handel dreef. Reeds ten tijde van Nero,-zienljk
lag de eens zoo magtige stad verwoest. De hooge
beschaving had veel overeenkomst met die van
Aegypte, welke daar van Meroë schijnt binnengedrongen te zijn (Harr. 2, 30.).
11lerope, Msp6 t i, 1) oceanide, bij Clymenus
moeder van Phaëthon. — 2) Een der Heliaden. —
3) Dochter van Atlas, eene Plejade, vrouw van
Sisyphus te Corinthe, moeder van Glaucus. In
het sterrebeeld der PIejaden is zij de 7de, donkere
ster; zij verschuilt zich uit schaamte, dat zij aan
een sterveling gehuwd was. — 4) Dochter van
Cypselus, vrouw van Cresphontes (later van Polyphontes), moeder van Aepytus.
l!aerops, Mlpov, 1) koning van Cos, vader
van Eumelus. Daar zijn vrouw, de nymph Ethemes, door Artemis plotseling stierf, wilde bij zich
het leven benemen, doch werd door Hera als adelaar onder de sterren geplaatst. -- 2) Koning
der Aethiopiërs, man van Clymene, bij wie
Helius Phaëthon verwekte (OVID. MET. 1, 763.
TRIST. 3, 4, 30.). — 3) Koning vsan Rhyndacus,
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uit Percote, ziener, vader vau Clite, Arisbe, Amphius en Adrastus (Holt. IL. 2, 830. 11, 329.). —
4) Togtgenoot van Aeneas, door Turnus geveld
(VIRG. AEN. 9, 702.).
Mëros, Mr^pós, de heilige godenberg der Indiërs, oudind. Meroe, ter plaatse waar de Himalaya
met zijn noordwestelijk uiteinde de keten van den
Paropamisus, die van het 0. naar het W. loopt,
doorsnijdt en zich met de hoogste sneeuwtoppen
verheft. Op hem zou volgens het verhaal Dionysus geboren zijn.
Merula, een plebejische tak van het cornelische geslacht (z. a.) : 1) L. Corn. Meru 1 a,
consul 193 v. C., leverde een slag tegen de Bojers, waarin hij bij de 17000 vijanden versloeg en
212 veldteekens veroverde (LIV . 35, 4 en v.).
Daar echter ook het verlies der Romeinen niet
gering (5000 man) was, stond men hem geen zegepraal toe. — 2) L. Co r n. M., consul 87 v. C.
in Cinna's plaats, beleefde in datzelfde jaar de belegering van Rome door Cinna en Marius en liet
zich, toen deze overwonnen, de aderen openen,
om den marteldood te ontgaan.
Mesambria of Mesembria, Mu ph,
Mea %iPpEa, 1) stad in Thracië aan de aegaeïsche
zee in het gebied der Ciconen, niet ver van de
rivier Lissus (HDT . 7, 108.). — 2) Belangrijke stad
aan den Pontus Euxinus in Thracië op de grenzen van Moesië, colonie der Megarensers, meestal

woonlijk Msa6rivT1,, eene zeer belangrijke stad van
Sicilië, aan de zeeengte tusschen dit eiland en
Italië, in een heerlijk oord. Omstreeks het jaar
729 v. C. zetten zich euboeïsche Chalcidiërs en
Cumaeërs daar neder, waar zij reeds eene stad
der Siciliërs Z a n cl e (^apxXov, sic. de sikkel) aan-

troffen, wier naam zij behielden. Weldra stichtte
Zancle eene nieuwe colonie Himera in 649 (THUG.
6, 5.). Na de verwoesting van Miletus in 494
kwamen Milesiërs en Samiërs op uitnoodiging der
inwoners derwaarts, maakten zich echter op aanraden van Anaxilas, tyran van Rhegium, trouweloos van de stad meester, die deze nu weldra zelf

bezette en — hij was van messenische afkomst -Messana of Messene noemde (THUG . 6, 5. HDT. 6,
24.). Na het verdrijven zijner zonen in 466 nam
de stad zeer in bloei toe, doch werd in 396 door
de Carthagers verwoest. Dionysius de oude bouw
haar echter terstond weer op en bevolkte haar;-de
in 312 viel zij daarop in handen van Agathocles
en in 282 geraakte zij in de magt van afgedankte
italische huurtroepen, de M a m e r t ij n en, die er
de mannen grootendeels vermoordden, doch door
de hulp der Romeinen zich in haar duurzaam bezit handhaafden. Deze gebeurtenissen gaven aan
eersten punischen oorlog. De ci--leidngto
vitas Mamertina was steeds trouw op de zijde
der Romeinen. Zij bood Verres Bene schuilplaats
attn voor zijne rooverijen (cie VERR . op m. p,
Mcard43pka geheeten.
vooral boek 4.). Nog in Strabo's tijd was Messana
Mesoeliorus, NsaoXopos, bij latere schrij- zeer aanzienlijk. De fraaije haven, gevormd door
vers zooveel als xop xpaïo;, hij die midden in den een sikkelvormigen landtong, kon meer dan 600
rei staande aan de overigen de maat of de wijze schepen bevatten.
aangaf. Te Rome heetten mesochori zij die in tiet
Messapia, z. Calabria.
theater of bij het redenaarsgestoelte met handge1?Iessapium, z. Boeotia.
klap en toejuiching het teeken tot een algemeen
Messapus, Mgaaaro;, zoon van Poseidon,
applaudissement gaven en daarvoor betaald werden. een paardentemmer, koning in Etrurië (VIRG. AEN.
Mesomëdes, Meaoµ^^d ri-, lyrisch dichter 7, 691 en v.).
van Creta, vrijgelatene en gunsteling van keizer
Messene, z. M e s s e n i a.
Hadrianus, maker van een hymnus op Nemesis,
Messenier, Meaarivía of Mzaar^v^, het Zuid
alsmede van eenige epigrammen.
landschap van den Peloponnesus, grens--westlijk
Mesopotamia, Mec;wroTatda, landschap van de ten N. aan Elis en Arcadië, ten 0. aan Lavan Voor-Azië, ten W. begrensd door den Eu- conië, ten Z. en ten W. aan de ionische zee. De
phraat (Syrië en Arabië), ten 0. door den Tigris oostelijke grensscheiding was eertijds de kleine
(Assyrië), ten N. door den Taurus en Armenië, P a m i s u s, later iets noordelijker de Xof pto; valti,
ten Z. door den medischen muur — zoo geheeten een woudgebergte. De grootte bedroeg 49 C] m.
wegens zijne ligging tusschen die twee rivieren -- Uit Laconië reiken de hellingen van den Taygesedert den tijd der Seleuciden; vroeger werd het tus in het land, welks westelijke gedeelte 3 tamenu eens tot Syrië (xEN . ANAB . 1, 4, 6, 19.), dan lijk op zich zelf staande groepen bevat: langs de
eens tot Assyrië gerekend (ARR. 7, 7.). Het land rivier de Neder Ló "EXouov (t. Ketra), 3400 v. hoog;
was rijk aan water, vruchtbaar, en leverde veel deelen hiervan zijn: de A e g a l e u s in de rigting
scheepstimmerhout op, de zuidelijke streken droe- Pylos, I t h o m e en E u a s bij de hoofdstad Mes gen reeds sporen van de dorre, woeste natuur van sene. Nog zuidelijker ligt T e m a t h i a s (t. LycoArabië (XEN. ANAB . 1, 5, 1.). Het gebergte van dimo). Uit Arcadië komen in het N. 0. de n ohet land was de M a s i u s t. Karadsja Dagh, een m i s c h e bergen (t. Tetragi). Tusschen deze berzuidelijke tak van den Taurus. Het land was ver gen, welks lage glooijingen bij grooten rijkdom
landschappen O sr o ë n e in het W.-delin van water heerlijke weidevelden opleveren, strekmet de steden Edessa, Carrae, Circesium; en Myg- ken zich de vruchtbaarste vlakten uit, tot eene
d o n i a ten Z. met Nisibis, Caenae en a.
uitgebreidheid van omstreeks 24 [, m., o. a. de
MEa n tX a, eens eene groote, in Xenophons tijd stenyclarische velden en de vlakte Macaria;
(ANAB. 3, 4, 10.) reeds vervallen stad van Assy- ook de vlakke westkust is over 't geheel zeer
rië aan den Tigris, met een 50 v. breeden en even- vrachtbaar, ofschoon op sommige plaatsen overzoo hooggin muur van gepolijst marmer.
eenkomende met de uitdrukking bij Homerus (IL.
Messa, overoude, reeds bij Homerus 2, 77.) l.lvXos ii;^.athlscs. De voornaamste voorge(IL. 2, 582.) voorkomende havenstad van Laconië hergten waren: Cyparissium (t. Konello) en
een weinig ten N. van Hippola; t. de haven Me- C o r y p h a s i urn (digt bij Pylos) aan de ionische
zapo.
zee, A c r i t a s (Gallo) tegen het Z. Van de vele
Messá,la, z. Valerius.
rivieren zijn er slechts 2 die niet opdroogen: NeMessana, aldus bij de Romeinen volgens da (Boezi) de grensrivier aan de zijde van tri
dorische uitspraak, bij de grieksche schrijvers gegrootere P a m i s u s (Pirnatza),-phyliscE,end
-

-

.
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de breedste stroom van den Peloponnesus, hoe- bevorderde de terugkeering van Cicero uit zijn
wel slechts 2 1,4 m. lang, die uit een moerassig ballingschap en ondersteunde Pompejus, ten wiens
meer ontspringt. Hij neemt de B a l y r a op en gunste hij een voorstel deed omtrent het leger en
ontvangt daarmede tevens het water van de Ele- de schatkist; zijne bemoeijing mislukte echter. Lactra, Coeus, Charadrus, Ampsitus en Leucasia, be- ter sloot hij zich bij Caesar aan. Cicero verdedigde
nevens digter aan de monding den A r i s (riv. van hem tegen eene aanklagt (cie AD ATT . 4, ) 5, 9.). —
Pidama). De zee vormt aan de zuidkust den 2) Messius Maximus, een vriend van den jon
Plinius, die met hem briefwisseling hield (EP.-gen
Ms6arivtaxó; xdX -tos (golf van Koron), ook coronaïsche of asinaïsche golf geheeten ; op de west- 3, 20.) en hem zijn letterkundigen arbeid ter beoorkust de beroemde haven van P y l os (ree van deeling mededeelde, terwijl ook Messius zelf dit
Navarino), welks noordelijke smalle ingang (door- veld bearbeidde. Door den keizer werd hem eene
vaart van Sikia), door het voorliggende eiland zending naar Griekenland opgedragen.
11lessógis, Msaiw1ís, hoofdgebergte van Lydië;
Sphacteria gevormd, den naam ToµsóS droeg. Evenwel kan dit ook de naam zijn van den inham, ten N. van den Maeander voortloopende vormt
waardoor de oostwaarts gelegen moerassen zich het de oostelijke en zuidelijke grensscheiding.
in de baai ontlasten. Een weinig noordelijker Takken daarvan zijn Thorax en Pactyes; t. Kesligt de kleine haven Bouppcl (Time. 4, 118.). taneh Da h, d. i. kastanjeberg.
lilesthles, MgaPPrj;, met zijn broeder AntiHet klimaat is over 't algemeen aangenaam, voor
gebergte, in de binnenwaarts gelegen-alinhet phus aanvoerder der Maeoniërs, bondgenooten van
vlakte is de hitte dikwijls drukkend. Wanneer Priamus (HOM. IL. 2, 864.).
1?estra, Mii aTpa, dochter van den door een
het in Arcadië nog winter, in Laconië lente is,
heeft Messenië reeds zomer. Beroemd was vooral onverzadelíjken honger gekwelden Erysichthon,
de messenische wijn. Als oudste bewoners wor- die haar ten laatste verkocht, om zich voor den
den de L el e g e r s genoemd, met welke zich zeer koopprijs voedsel tot stilling van zijn honger te
spoedig Argivers vermengden. Vervolgens kwa- verschaffen. Om de slavernij te ontkomen schonk
men A e o l i ë r s, eindelijk D o r i ë r s in het land. Poseidon, die haar beminde, haar de gave van
Ten tijde van Homerus vormde de westelijke helft zich te kunnen veranderen, zoo dikwijls zij ver
werd, waardoor zij telkens tot haren vader-kocht
het rijk van Nestor, de oostelijke helft behoorde
aan Laconië. De oorlogen met Sparta, vooral terugkeerde en zoo diens leven rekte (OVID. MET .
de tweede, van 685-668, verzwakten het land en 8, 850 en v.).
1^[éta, zipp a, vuaaa, over 't algemeen een
maakten het afhanklijk van de Lacedaemoniërs,
terwijl eerst Epaminondas na den slag bij Leuctra, voorwerp in de gedaante van een kegel of pyra371, hen weer vrij maakte. Het land bleef echter mide, in 't bijzonder de steenen zuil aan het einde
ook in 't vervolg van tijd slechts schaars bevolkt. — van den romeinschen circus bij de spina, waarvan
Steden en vlekken: 1) aan de messenische er aan het begin en het einde drie waren opgegolf; A b i a e, bij Homerus "Ip^ (IL. 9, 150.), rigt, en die men zevenmaal moest omrijden. Elke
P h e r a e t. Kalamata, aan den mond van den meta bestond uit drie kegels op een hoog voetNedon, C o r o n e, t. Petalide, aan den voet van den stuk. De eerste stond bij den slagboom (carceres),
Temathias, A sine, t. Koron ; 2) aan de ionische vanwaar men afreed, de tweede tegenover de
zee : C o 1 o n i d e s met de haven . Phoenicus; M e- porta triumphalis.
M z a^ X ri T t x ^ , in den uitgebreidsten zin de
t h o n e, t. Modon, P y los, t. Palaiokastro, op de
steile helling van een schiereiland, de stad van omzet in waren, in geld of in arbeid, waaronder
Nestor, in den peloponnesischen oorlog (424) door alzoo begrepen was & topfa, Toxta(J.ós, u npvía.
Mefisbus, z. Cacriilla.
de Atheners versterkt; C y p a r i s s i a e (t. Arkadia)
met de schoone bron Dionysias, aan de gelijknaMt-rayst rvtty, z. jaar, grieksch.
Metagénes, Msray9vns, 1) een dichter van
mige golf; A ulo n, stad in een diepe dalklove
op de grenzen van Elis ; 3) in het binnenland: de oude attische comedic, ten tijde van AristophaA n d an i a, onzeker van ligging, oude residentie nes; nog eenige titels zijner stukken zijn bekend. -van de koningen der Lelegers; S t e n y c l a r u s, 2) Een bouwmeester uit Cnosus op Crete, zoon
residentie der dorische koningen in de gelijknamige van Chersiphron, was met zijn vader de uitvinder
vlakte, reeds in den eersten messenischen oorlog of de verbeteraar der ionische bouworde; ook had
vernield; M e s s e n e, de hoofdstad, die in 369 op hij deel aan den bouw van den ephesischen tempel
aansporing van Epaminondas gebouwd werd, aan van Artemis. — 3) Een bouwmeester te Athene die
de zuidelijke helling van den berg I t h o m e (Vur- onder Pericles na den dood van Coroebus den door
kana) z. a., met zeer belangrijke ruïnen, 47 sta dezen begonnen wijdingstempel- te Eleusis voltooide.
getalla, namelijk daninatio in nietalla, was
omvang; op den berg lag de vesting-diën
I t h o m e, na Acrocorinthus de tweede horen een straf voor personae humiles, die onder de
(xdpas) van den Peloponnesus, van 743-724 door keizers in gebruik kwam, waarvan er verschillende
de Spartanen belegerd. A m p h e a aan den Am- graden waren; z. servitus poenae.
phitus, bekend door den roof van spartaansche
MPTaXXa, mijnwerken, z. rtpósoa ei, 4. kol.
1!Letanira, MIr ccvztpu, z. Demeter.
meisjes door messenische jongelingen, waardoor
de eerste messenische oorlog ontbrandde ; L i m n a e,
Meterpa, M^rauta, stad op den noordelijken
moerassige streek aan de bronnen van den Pa- oever van het meer Trichonis, 60 stadiën ten Z.
misus, ook D e n t h e l e a t i s geheeten, met een W. van Thermodon in Aetolië. Zij werd verwoest
beroemden tempel van Artemis; Ira, onderschei- door Philippus III. van Macedonië.
,

,

den van het Ira bij Homerus, z. b., in den N.
0. hoek, in den tweeden messenischen oorlog 10
jaren door de Spartanen belegerd.
Messii, een plebejisch geslacht. 1) C. Mes-

sius, aedilis en in 't jaar 57 v. C. volkstribuun,

1!Ietapontium of Metapontum (MsTa7róvrrtov, Txuc. 7, 38, 57.) grieksche stad op de
oostkust van Lucanië, aan de tarentijnsche golf.
Volgens sommigen gebouwd door Nestor, volgens
anderen door Epeus, den maker van het trojaan-
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Metaurus Mettii.
sche paard. Later zou de stad door Lucaniërs
verwoest, doch op aansporing der Sybariten weder herbouwd zijn. Ten tijde van Pyrrhus moest
zij zich aan de Romeinen onderwerpen, doch viel
in den tweeden punischen oorlog den Carthagers
bij (Ltv. 22, 61. 25, 15.) en wordt sedert niet
meer genoemd.

Metaurus, M raupos, 1) rivier van Umbrië,
die tusschen het Fa n u m Fo r t u n a e en Senegallia
in de adriatische zee valt, t. Metaro, beroemd
door de nederlaag en den dood van Hasdrubal in
207 v. C. (HOR. OD. 4, 4, 38.). -- 2) Rivier niet

ver van Medame op de westkust van Bruttium,

t. Marro.
Metelli, z. Caecilii.
Methana, MÉDava, Mz Iii (THUC. 4, 45.),
stad in Argolis op een schiereiland dat boven
Troezen, tegenover Aegina, in zee vooruitsteekt,
met een kasteel op een steilen berg, aan welks
voet de stad lag; ook t. Methana.
11lethóne, Msi`}wv ^, 1) stad op de zuidwestelijke spits van Messenië, waarheen na den tweed en messenischen oorlog inwoners van Nauplia
door de Spartanen werden overgebragt, met een
goede haven, t. Modon. — 2) Colonie der Eretriërs aan de thermaïsche golf in Macedonië; bij
het beleg dezer stad verloor Philippus van Macedonië een oog, t. Eleuthero-Khori. — 3) Stad van
Thessalië, reeds door Homerus (IL. 2, 716.) genoemd, zeker in Magnesia, in den geschiedkundigen tijd wordt zij niet vermeld.
Methydrium, Msl}v^ptov, stad van Arcadië
op een steile rots, tusschen de rivieren Maloetas
en Mylaum, aan den weg van Orchomenus naar
Olympia.
11lethymna, Méaup.va, de noordelijkste en
na Mitylene de belangrijkste stad van liet eiland
Lesbos, met een goede, ruime haven, doch sedert
de plundering der Spartanen in 407, zeer in verval. In hare omstreken groeide de voortreflijke
lesbische wijn (HOR. SAT . 2, 8, 50.) Meth. was
de geboorteplaats van den geschiedschrijver Hel

zanger Arion (TRUC. 3, 18. 6, 85.-lanicused
7, 57. LIV. 45, 31 . XEN. HELL . 1, 2, 12.).
llletilii., 1) Sp. Metilius, volkstribuun in
't jaar 416 v. C., deed zijn best om een doortastende akkerwet tot stand te brengen, doch kon
haar ten gevolge van den tegenstand van verscheiden ambtenaren niet doordrijven (LIV. 4,
48.). — 2) Metilius, stadhouder van Judaea,

moest bij een oproer in Jerusalem, het Jodendom
omhelzen om zijn leven te redden.
Metióehe, Mzrt6 i, z. M e n i p p e. .
hefion, Mrt tícuv, zoon van Erechtheus en
Praxithea, verwekt bij Alcippe Daedalus en Eupalamus (of deze is de vader van Daedalus). Volgens de sicyonische sage is Sicyon zoon van Metion.
Zijne zonen de M e t i o n i d e n verdreven Pandion
uit de heerschappij van Athene, doch werden op hunne beurt weder verdreven door de zonen van dezen.
Mêtis, Mrj rtc, personificatie der „ wijsheid ",
dochter van Oceanus en van Tethys, die Cronos
een braakmiddel ingaf en hem daardoor dwong,
de ingeslikte kinderen weder terug te geven. Zij
werd de eerste vrouw van Zeus; daar hem echter
(door Metis of door Uranus en Ge) voorzegd was,
dat zij eerst eene dochter en dan een zoon zou
baren, voor wien de heerschappij bestemd was,
verslond hij haar, waarna hij uit zijn hoofd Athene
voortbragt. Nu heeft Zeus niets meer van Metis
-

te vreezen; in zijn binnenste opgenomen, verkondigt zij hem wat goed en kwaad is (HE5IOD. THEOG.

886 en v.).

MÉTotxot, Z. vot.

Mto, Maicwv, 1) sterrekundige te Athene, zoon
van Pausanias, die zich omtrent de tijdrekening
verdienstelijk maakte. Op aansporing van hem
stelden de Atheners sedert het jaar 432 v. C. het
begin des jaars op de nieuwe maan na den zomerzonnestilstand. Ook andere grieksche staten voerden deze tijdrekening in. Het was een spreek
sis tóv Me rwvos &vtauTÓV,-word:va^clXsDíTt
voor iets lang uitstellen (verg. cic. AD ATT. 12,
3, 2.). -- 2) Een pythagorisch wijsgeer van
Paros. — 3) Vader van den wijsgeer Empedocles.
Metrodórus, Mr^rp6awpos, 1 beroemd rhapsode, door Plato vernield. — 2) Wijsgeer van
Chios, omstreeks 330 v. C., volgeling van Democritus
en leeraar van den Abderiet Anaxarchus en van
Hippocrates uit Chios. Verder is er van zijn leven
en zijne wijsbegeerte niets bekend. — 3) Epicurist
uit Athene, stierf kort voor Epicurus (277 v. C.).
Cicero maakt meermalen gewag van hem. Zijne
werken zijn verloren. — 4) M e t r. S c e p s i u s, uit
Scepsis, academisch wijsgeer, rhetor en staatsman in
dienst van koning Mithridates Eupator. Hij leefde
omstreeks 140 v. C. en bezat een buitengewoon
sterk geheugen (cie. DE oR. 2, 88, 360. TUSC. 1,
24, 59.). Als gezant tot koning Tigranes gezonden werd hij aan Mithridates ontrouw, door Ti granes teruggezonden stierf hij onderweg. Om
zijn ingekankerden haat tegen de Romeinen heette hij Mtaopwi.atos. Zijn stijl was redekunstig gezwollen, doch oorspronklijk. — 5) M e t r. S t r a t on i c u s, uit Stratonice, leerling van Carneades, eerst
epicurist, vervolgens academisch wijsgeer, omstreeks
het jaar 110 v. C. -- 6) Een schilder, die zich
ook met wijsbegeerte onledig hield, 168 v. C. —
7) Een vrijgelatene van Cicero en een ervaren
arts. — 8) Grieksch epigrammendichter, die ook
over aardrijks- en sterrekunde schreef, waarschijnlijk onder Constantijn den G.
Mt r p o v ó l-'° t, 15 in getal, te Athene door het
lot benoemde ambtenaren, die het opzigt over
maten en gewigten hadden.
M r) T p o^ o v heette te Athene de tempel der

moedergodin die op de markt in de nabijheid van
het raadhuis stond, waarin het staatsarchief van
de wetten en besluiten (r ai 6na ypdµµuTa) be-

waard werd, waarvan de afwisselende &ittard t, ;
den sleutel had.
Metropolis, MiTpo7roXt;, 1) oudste residentie en hoofdstad van Phrygië in het N. daarvan
gelegen ; een andere stad met dien naam (LIV. 38,
15.) lag bij Apamea Cibetus aan den weg naar
Synnada. — 2) Stad in de caystrische vlakte van
Lydië, tusschen Smyrna en Ephesus. — 3) Stad
in Thessalië links van den Peneus, tusschen Gom phi en Pharsalus (CAES . B. C. 3, 80.). — Stad
van Acarnanië, niet ver van de oostkust der ambracische golf, met een citadel (THUC. 3, 107.).
Mettii of Metii, oud latijnsch geslacht. 1)
M e t t i u s F u f f e t i u s, dictator van Alba na den
dood van koning Cluilius, hij was het die ter beslis sing van den strijd om de opperheerschappij tusschen Alba en Rome, het bekende tweegevecht
voorsloeg der Horatii en Curiatii. Na de overwinning der Romeinen ontbood Tullus Hostilius
hem tot deelneming aan een oorlog tegen Veji
(LIV. 1, 23

en V. 26.), waarbij hij echter trouwe-

Metulum Midas.
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loos verraad pleegde, weshalve hij op last van Tul
paarden vaneen gescheurd werd-IusHotildr
(LIV . t. a. p. 28.). -- 2) M. M e t t i u s, werd in dell
gallischen oorlog door Caesar met een boodschap
naar zijn gastvriend Ariovistus gezonden. Deze
hield hem echter gevangen en eerst na de nederlaag der Germanen kreeg hij de vrijheid terug
(CAES .

B. G. 1, 47, 53.). -- 3) Metius P o m-

ders tot zijn opvolger benoemd, waartoe hij van
der jeugd af opgeleid was. Overeenkomstig den
laatsten wil zijns vaders moest hij zich echter een
zeker mederegentschap zijner broeders getroosten,
die hem echter als hun wettig hoofd erkenden.
De broeders regeerden in de beste overeenstemming en getrouw aan het oude bondgenootschap
met Rome, hoewel zij in den derden punischen
oorlog zeer voorzigtig waren in het verleenen van
hulp aan Rome. Doch toen, kort na de verwoesting van Carthago, Micipsa door den dood zijner
broeders, alleen in het uitsluitend bezit der regering kwam, sloot hij zich naanwer bij Rome aan
(SAL . JUG. 5, 7.) en zond den Romeinen in het
jaar 134 hulptroepen toe, onder het bevel van
zijnen neef Jugurtha, in den oorlog tegen Numantja, gelijk hij hun reeds vroeger hulp geleverd had
in den oorlog tegen Viriathus in Spanje. Zijne
gehechtheid aan de Scipio's spoorde hem niet wei
hiertoe aan. Bij zijnen dood benoemde hij-nig
zijne beide zonen en zijn tot zoon aangenomen
neef Jugartha tot zijne opvolgers in de regering
over Numidië (z. Jugurtha) en vermaande hen
tot vrede en eendragt. Hij stierf in 't jaar 118
V. C. Micipsa had van zijnen vader eene degelijke
opvoeding ontvangen, hij was een vriend van grieksche beschaving en letterkunde, weshalve hij in
zijne hoofdstad Cirta een colonie van Grieken
vestigde. Die uitstekende opvoeding en fijne beschaving bleef niet zonder invloed op zijne regering, die zeer heilzaam en gelukkig was.
I?Iieo, MExcov, 1) beroemd schilder en beeldhouwer te Athene, tijdgenoot van Polygnotus en Phidias, omstreeks 440 v. C. Beroemde schilderstuk

p o n i a n u s, een man, die zich door waarzeggers
liet wijsmaken, dat hem iets groots te wachten
stond. Daar Metius op den wand van een kamer
een wereldkaart had laten maken en de geschiedenis van Livius ijverig bestudeerde, liet de ergdenkende Domitianus hem ter dood brengen (SUET.
DOM. 10 . VESP . 14.). — Wegens zijne afstamming
van de Gracchen verdient nog melding 4) M e ti us
M a r u l l u s, vader van den oudsten Gordianus.
Metu.lum, MvroWWov, hoofdstad der Iapyden
op de grenzen van Liburnië. De inwoners streden wanhopig tegen Augustus en bragten den
keizer zelven in levensgevaar (DIO CASS. 49, 35.).
Mevania, MYioucedu, oude versterkte stad van
TJmbrië aan de rivier Teneas in een schoone,
vruchtbare landouw, aan den weg van Rome naar
Ancona. Zij was vooral beroemd door de fokkerij van schoone, vette runders (LIV. 9, 41. TAO.
EIST . 2, 55, 59 . VIRG . G. 2, 146.).
Mezentiu.s, koning van Caere of Agylla in
Etrurië (LIV . 1, 2.) en tevens beheerscher van de
aan de Etruscers onderworpen Rutuliërs. Volgens
Cato nam Turnus, de vorst der Rutuliërs, door
Aeneas overwonnen, de vlugt naar Mezentius, en
beiden leverden nu aan Aeneas een slag waarin
Turnus en Aeneas sneuvelden. Ascanius, zoon
waren : Antinoë, de Argonauten,-kenvahm
van Aeneas, zette den oorlog met Mezentius voort
en doodde hem in een tweegevecht. Bij Virgi- Asterope, Pelias, Theseus, Acastus en a. Ook
lius wordt Mezentius om zijne wreedheid uit Caera had hij een gedeelte van de Poecile te Athene
verdreven en vlugt tot Turnus, wien hij tegen geschilderd, waar de strijd met de Amazonen en de
Aeneas hulp verleent; Aeneas wondt hem, doch slag bij Marathon waren afgebeeld. Hij was vooral
Mezentius ontsnapt, door zijn zoon Lausus onder- een meester in het teekenen van paarden. Van zijn
steund.

Na het sneuvelen van Lausus keert Mez. beeldhouwwerk is Callias en de pancratiasten het

in den strijd terug en wordt door Aeneas gedood beroemdste. -- 2) Een atheensch redenaar. -- 3)
(VIRG . ABN. 8, 480 en V. 10, 689 en v. 785 en Schilder van onzekeren tijd. -- 4) Metaalgieter te
v.), Turnus had aan Mezentius voor zijne hulp Syracuse, maakte in 't jaar 215 v. C. twee stand'den wijnoogst van het jaar beloofd, doch Aeneas beelden van hero Ii. op verzoek zijner zonen,
belooft den wijnoogst van Latium aan Jupiter en een te voet en een te paard.
MicytIaus, M(xuDo;, 1) A n a x i l a u s. -- 2)
overwint daardoor (OVID. FAST . 4, 877 en v.).
Aan deze sage knoopte men latere gebruiken der Thebaansch jongeling, die door den perzischen geVinalia, een wijnfeest op den 21. April, waarop zant Diomedon voor 5 talenten zich liet omkoomen nieuwen wijn in den tempel van Venus pen, om Epaminondas voor den koning der Perplengde en aan Jupiter offerde. Volgens eerie zen te winnen (NEP. EP. 4.).
Midas, MI^Sas, zoon van Gordius, oude koning
andere wijziging der sage eischte Mezentius, terwijl hij Lavinium belegerde, van de Latijnen als der Brigers (Brygers) die zijn volk uit Macedonië
voorwaarde van onderwerping de wijnopbrengst naar Phrygië zou gevoerd hebben, waar het den
van een bepaald aantal jaren, waarop de Latijnen naam van Plirygiërs kreeg (HDT. 7, 73. 8, 138.).
den wijnoogst aan Jupiter beloofden en onder Asca- Nog een kind zijnde droegen de mieren hem
nius overwonnen. Daarop werd tusschen Me- graankorrels in den mond, een teeken dat hij eeras
zentius en de Latijnen vrede gesloten, volgens niet rijkdom gezegend zou worden (CIC. DIV. 3,
Livius (1, 3.) werd de Tiber als grensscheiding 36.). Op den togt van Dionysus verdwaalde de
dronken Silenus eens in een rozentuin van Midas
aangenomen tusschen de Latijnen en Etruscers.
Mezefólus^, een Nuinidiër van aanzienlijk (dien men gewoonlijk in Macedonië verplaatst, in
geslacht, stond op tegen Capusa, koning van Nu- de nabijheid van den berg Bermius), werd door
niidië, en doodde hem, waarna hij zich van de landlieden gevangen genomen, gebonden en voor
regering meester maakte. Door eene nicht van koning Midas gebragt, die den trouwen gezel van
Hannibal tot vrouw te nemen zocht hij zich op Dionysus gastvrij opnam, hein gezelschap hield
den troon te handhaven, doch werd door Masinissa (CIO. TUSC. 1, 48.) en hem na 10 dagen aan Dioverdreven en keerde eindelijk op bevel van Masi- nysus terugzond. Voor deze dienst stond de god
nissa naar zijn vaderstad ter ug (LIv. 29, 4 en 30.). hem de vervulling van een wensch toe. Midas
inieipsa, Mcxí ►.^as, oudste zoon van den be- verzocht, dat alles, wat hij aanraakte, in goud
roemden Masinissa, werd bij den dood zijns va- mogt veranderen. Toen nu zelfs de spijzen, die

Midias--Milo.
Midas wilde gebruiken, in goud veranderden, bad
hij den god om de hem toegestane gunst weer in
te trekken. Dionysus beval hem zich in de bron
van den Pactolus te baden, ten gevolge waarvan
deze rivier later goud bevatte (OVID. MET. l 1, 90 en
v.). Volgens een andere sage ving Midas Silenus
of Satyrus bij de zoogenaamde Midasbron (bij de
door Midas gebouwde stad Ancyra, `r,kIIS. 1, 4, 5.
of bij Tymbrium en Tyraeum, XEN . ANAB . 1, 2,

] 3. of op de grenzen van Pannonië, BION bij
2, p. 45 . C.), door die bron met wijn te
vermengen en hem zoo dronken te maken en te
doen insluimeren. In deze sagen verschijnt Midas
als een door Dionysus met rijkdom gezegend
koning; oorspronklijk was hij echter een phrygische Silenus, die tot het gevolg van Dionysus
behoorde. Als sporen van deze zijne oorspronklijke natuur zijn de satyrs- of ezelsooren te beschouwen, waarmede hij voorzien was. Volgens
de sage kreeg hij die eens bij een wedstrijd in de
muziek van Pan en Apollo, waarbij Tmolus (of
Midas zelf) scheidsregter was. Ofschoon allen
met Tmolus aan het citherspel van Apollo den
prijs toekenden boven het fluitspel van Pan, keurde
Midas echter deze uitspraak af en ontving daarvoor van Apollo ezelsooren. Midas hield ze zorgvuldig onder zijn phrvgische muts verborgen, doch
zijn barbier ontdekte ze, en ofschoon deze het geheim aan niemand mogt verraden, kon hij het toch
niet voor zich houden, maar groef een gat in de
aarde en fluisterde daarin : „ koning Midas heeft
ezelsooren." Weldra groeide uit den gesloten
grond een riethalm op, welke de woorden nafl uisterde, zoodat het geheim aan de geheele wereld verraden werd (oviD. MET . 11, 146 en v.).
ATHEN .

Deze Midas met ezelsooren, de verwijfde phrygische koning en beschermer der Dionysusdienst
leverde voor de attische satyrdrama's een rijke
stof op. In de laatste sage vinden wij de aan
tegenstelling van het phrygische fluit--duinger
spel, dat bij de dienst van Dionysus heerschende
was, en de helleensche muziek der either van
Apollo. even als in de sage vary Marsyas (z. a.).
Midas, z. Demosthenes.

MilAnion, MtXav((ov, Z. Atalanta.

Miletopólis en Miletopoliïtes lacus,
z. Mvsia.
Miletus, MiXryro;, 1) zoon van Apollo en
Area (of Deïone) uit Creta. Te gelijk de lieveling van
Minos, Sarpedon en Rhadamanthys, vlugtte hij
met Sarpedon naar Carië en bouwde daar de
stad Miletus. Of hij neemt de vlugt omdat de
oude Minos hem verdenkt van naar de regering
te staan (OVID. MET . 9, 441 en v.). In Carië
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Alexander den G. een gelijk lot onderging (ARR.
1, 19.). Ten tijde van haren bloei bestond zij
uit twee deelen, de buiten en de binnenstad, welke
laatste vooral vestingwerken bezat, hoewel beide
deelen door één muur waren ingesloten. Hare
4 havens waren uitnemend beschermd door do
voorliggende tragasaïsche eilanden (Lade,
Dromiscus, Perne). Tegenwoordig heeft de kust
door aanslibbing een geheel andere gedaante. I)e
milesische wol der omstreken was in de oudheid
zeer beroemd (VIRG . G. 3, 306. 4, 334.), ook rozen
en meerschuim waren voortbrengselen van daar.
De uitdrukking fabula Milesia, voor volkssprookje,
vertelling, roman, was ook aan deze stad ontleend.
Ten Z. van M. — 180 stadiën — lag de kust
i d y m a, met den ouden, reeds voor de-strekI)
stichting der stad gebouwder tempel van Apollo
Didymaeus, met een orakel, waarover de priester
i d e n het erflijk bestuur had.-familedrBnch
Door Xerxes verwoest werd de ternpel later prachtig herbouwd; nog zijn er ruïnen van over. —
3) Eene oude reeds bij Homerus (IL. 2, 647.)
vermelde stad ten oosten van de noordelijke kust
van Creta; reeds ten tijde van Strabo was zij
verwoest. Haar naam zou op de beroemde ionische stad overgegaan zijn.
Milites, 1) Augustales of Augustani, de in
den tijd der keizers boven het gewone getal in dienst
genomen soldaten (TAC. ANN . 14, 15.); — 2) diruti,
die met korting op hunne soldij gestraft waren ; --3) duplares of duplicarii, die met een dubbele
portie koren beloond werden ; — 4) navales, de
matrozen en zeesoldaten, tusschen welke, wat
hunne werkzaamheid betreft, geen verschil was; —
5) subitarii of tumultuarii, zij die in haast tot
werklijke dienst waren opgeroepen (Liv. 3. 4.
40, 26.); — 6) tunicati, zij die tot straf enkel in
de tunica voor de tent van den veldheer op post
moesten staan (SUET AUG . 24.).
Mj111árium (miliarium) ook milliare, mille
passuuin (lLIXtov), de mijl, de rom. mijlpaal, ook
wel lapis geheeten, dewijl op het eind van elk
een steenen paal als aanwijzer stond. Gewoonlijk
waren zij gemerkt met de letters m. p. (mille
.

_

passus,
5000 rom. voeten = 8 stadiën = ^^s
duitsche mijl = 656 meters). Zij stonden door

geheel Italië heen en droegen soms nog den
naam van den aanlegger van den weg of van
den opzigter der mijlpalen, later ook den naam
van den keizer aan wien zij gewijd waren. De
eerste mijlpaal te Rome, van welke al de overige
afrekenden (evenwel begon men ook wel van de
poorten) en waarop alle groote wegen uitliepen,
stond op het forum bij den tempel van Saturnus
verwekt hij bij Cyanea, dochter van Maeander, en was verguld (ni. aureum), opgerigt door AuguCaunus en Byblis. -- 2) Aanzienlijke stad van stus als curator viarummt. -- De in Gallië gevonden
Klein -Azië, reeds door Homerus (ir.. 2, 868.) als mijlpalen dragen de opgave der afstanden volgens
stad der Cariërs vermeld, doch vervolgens als leucae of leuyae (van daar lieux) = 1500 passus.
1^Iilo, T. A nnius Papinianus. Zijn vader
ionische colonie bijzonder belangrijk. Zij lag 80
stadiën ten Z. van den Maeander, aan een voor was C. Papius Celsas, uit Lanuvium, zijne moeder
hoek der latmische golf. Talrijke-uitsprnged Annia. Zijn grootvader van moeders zijde, C.
coloniën (80) zond zij uit, vooral naar den Pontus Annius, nam hem tot zoon aan. In 't jaar 57
Euxinus : Cyzicus, Sinope, Abydus, Toni, Olbia met P. Clodius volkstribuun, geraakte hij met dezen
enz., zelfs Naucratis in Aegypte. Zij was ver- in vijandschap, omdat hij op verlangen van Pomder de geboorteplaats der wijsgeeren Thales, pejus, Cicero's terugkeering uit de ballingschap
Anaximander, Anaximenes, van de logographen bevorderde. Tot openbare vijandlijkheden kwam
Cadmus en Hecataeus. Doch nadat zij in 494 v. het tusschen heide tribunen, toen Clodius Milo
C. in den ionischen oorlog door de Perzen inee- eerst met geweld aanviel en Milo met vele wonnomen en geplunderd was (UDT. 5, 30, 35. 6, 1 S.), den bedekt werd, waarop deze een bende gladiaraakte zij in verval, nog meer toen zij door toren bijeenbragt en het voorstel tot terugroeping
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van Cicero met geweld doordreef (cie. BEST. 40.
MIL. 36.). Toen Cicero zijn huis, waarvan hem
de grond was teruggegeven, weder wilde opbouwen,
zocht Clodius dat te verhinderen, doch Milo ver
geweld en belette door zijne-drefhmt
benden het houden der comitia, waarin Clodius
hoopte tot aedilis benoemd te zullen worden;
evenwel verkreeg deze de vervulling van zijn
wensch in het begin van 't jaar 56 en nu klaagde
hij Milo over gepleegd geweld aan. De regtzitting, waarbij Milo zelf verschenen was, werd door
woest geweld uiteengejaagd en Clodius met zijnen
aanhang verdreven; de aanklagt tegen Milo werd
niet verder doorgezet (cie. AD Q. FR. 2, 3.). Zijn
huwelijk met Fausta, dochter van Sulla (55 v. C.)
was niet gelukkig (cic. AD ATT. 4, l3. 5, 8.). In
't volgende jaar 54 dong Milo naar het consulaat,
doch daar Pompejus, in strijd met eene vroegere
belofte, hem niet ondersteunde, gelukte dit hem
niet. Ook Clodius met zijne gladiatorenbenden
pleegde openbaar geweld, leverde aan Milo een
gevecht op de sacra via, verhinderde vervolgens
met geweld de comitia en klaagde zelfs Cicero en
Milo aan. Deze werd door den eerste verdedigd.
In 't jaar 52 (den 20. Jan.) maakte het vermoorden van Clodius een einde aan de verbitterde
vijandschap dezer beide partijgangers. Toen Milo
namelijk met zijn gevolg naar Lanuvium reisde,
terwijl Clodius, insgelijks met een gewapende
bende, gelijktijdig van zijne landgoederen naar
Rome terugkeerde, ontstond er tusschen beider gevolg een hevig gevecht, waarbij een slaaf van Milo
aan Clodius, die op den twist was toegeschoten, een
wond toebragt, waarna hij door Milo, die intusschen
zelf was toegesneld, werd afgemaakt (Crc. MIL. 10,
I7.). De dood van Clodius bragt het rom. gepeupel in opschudding; Milo die naar Rome terug
zijn vriend de tribuun C. Coelius ont--kerdn
kwamen ter naauwernood den dood, vele hunner

noodiging van de Doloneërs, in 556 v. C., naar
de thracische Chersonesus en stichtte daar eene
alleenheerschappij (HDT. 6, 34 en v.). Hij werd
opgevolgd door de zonen van Cimon, zoon van
Stesagoras, zijnen halfbroeder, namelijk Stesagoras
en 2) den beroemden M i 1 t i a d e s, die reeds in 518
door de Pisistratiden derwaarts gezonden was. Deze
huwde met Hegesipyle, dochter van den thracischen
koning Olorus, veroverde Lemnos en verdreef de
Pelasgen van daar (HDT . 6, 140.), doch moest
Darius op zijn togt tegen de Scythen volgen. Zijn
voorstel om de brug over den Ister af te breken,
ten einde door den ondergang der Perzen de vrijheid
der ionische Grieken tot stand te brengen, werd
door Histiaeus. verijdeld. Toen na het dempen
van den ionischen opstand phoenicische schepen
ook de eilanden ten onderbragten, keerde hij niet
zonder gevaar naar Athene terug, in 't jaar 493;
zijn zoon Metiochus werd gevangen genomen (HDT.
6, 41.). Te Athene werd hij aangeklaagd dat hij
tyran geweest was, doch vrijgesproken. In 't jaar
490 behoorde hij onder de 10 veldheeren die gekozen werden om den oorlog tegen de Perzen te
voeren. Hij was reeds met de Perzische gewoonten en gebruiken bekend geworden, en na den
polemarch Callimachus voor zijne plannen gewonnen te hebben wist hij het door te drijven, dat
er in het open veld slag zou geleverd worden.
Nadat de overige strategen hem vrijwillig het opperbevel hadden opgedragen, won hij den slag bij
Marathon (Sept. '490.). Zijne belooning was een
plaats op den voorgrond in de schilderij van
dezen slag in de Stoa Poecile; later werden
hem nog andere gedenkteekenen opgerigt. Gedeeltelijk uit persoonlijke wraaklust, haalde hij
de Atheners over tot een krijgstogt tegen de
eilanden, die zich aan. de Perzen onderworpen hadden, vooral tegen Paros. De onderneming mislukte; hij zelf werd door een val zwaar

aanhangers werden geveld. In deze verwarring gewond en moest na 26 dagen naar Athene tewerd Pompejus alleen tot consul verkozen, deze rugkeeren. Hierover werd hij door Xanthippus
zocht nu Milo, die hem thans minder welgevallig aangeklaagd en in eene geldboete veroordeeld.

was, in verdenking te brengen, gaf verscheiden
wetten tegen geweld, die klaarblijklijk tegen. Milo
gerigt waren, zoodat Milo dan ook aangeklaagd
en ondanks Cicero's beroemde pleitrede (cie.
MIL. 1. PLUT. POMP . 55.) veroordeeld werd.
Hij moest naar Massilia in ballingschap gaan,
zijne goederen werden om zijne schulden te dekken verkocht. Caesar riep hem later niet terug,
weshalve Milo eigendunklijk naar Italië ging, in
Campanië een bende gelukzoekers om zich verzamelde, doch waarschijnlijk in Apulië den dood vond.
Milo -on, MIkwv, een door ligchaamskracht
zeer beroemd worstelaar, die ook als veelvraat een
groote vermaardheid verkreeg. Bij de olympische
spelen droeg hij eens een 4jarigen stier op zijne
schouders door de renbaan en at hem daarna
in één dag geheel op. In den slag tegen de
Sybariten zou hij, met knods en leeuwenheid gewapend, zich aan het hoofd zijner medeburgers
geplaatst hebben. Toen hij eens op hooge jaren
beproeven wilde om een boomstam, die door een
wig gedeeltelijk gespleten was, met de handen tot
op den wortel toe geheel te kloven, raakte hij
met de armen daarin vast en werd aldus door

Daar hij die niet kon betalen, werd hij in de
gevangenis geworpen en stierf daar na korten tijd,
of volgens andere berigten reeds voor de voltrek king der straf aan zijne wonden (PLAT. GORG .
526. D. HDT. 6, 40, 104 en v. NEP. MILT. PLUT. CIM.).

Wilvius pons, z. Roma, 6. kol.
j , volgens Herodotus (l, 173.)
lliilyas, + MtX?,
oorspronklijk de oude naam van Lycië, later die
van het bergland tusschen Lycië, Pamphylië en
Phrygië, ten tijde der Seleuciden van de streek
tusschen de steden Termessus en Sa;alassus, wier
westelijk gedeelte den naam Cabalia droeg. Na
de onderwerping van Antiochus schonken de Romeinen het land (dat wel woest was, maar toch
vele vruchtbare vlakten bevatte) aan Eumenes
van Pergamum. De bewoners heetten Mtkuut
(HDT. 7, 7 7.).
MimaII nes, z. Dionysus, 3. kol. b.
]?limas, Míuac, 1) Gigant, door Ares of door
Zeus geveld, begraven onder het eiland Prochyte
bij Sicilië. -- 2) Centaur. — 3) Zoon van Aeolus, koning van Aeolis. -- 4) Zoon van Amycus
en Theano, in denzelfden nacht als Paris geboren,
togtgenoot van Aeneas, door Mezentius gedood
(VIRG. AEN . 10, 702 en v.). — 6) Bebrycer, door
wilde dieren verscheurd.
Miltiádes, MtX rtcc^ r^g, 1) de oudere, uit het Castor op den Argonautentogt geveld. -- 6) Een
geslacht der Philiaden, zoon van Cypselus, tijdge- tak van het Tmolusgebergte, die nog tegenwoordig
noot en tegenstander van Pisistratus, kwam, op uit- dien naam draagt, en tusschen Smyrna en Colo-

Mimnermus --Mimus,

611

phon westwaarts naar zee loopt, vervolgens ging der natuur en de oorspronklijkheid van opvatting
breidt hij zich uit over het schiereiland van Ionië gaven er het karakter van poësie aan, hoewel zij . in
dat tegenover het eiland Chios gelegen is, en vormt proza vervaardigd waren. Zoo spreekt Aristoteles
daar de 3 voorgebergten C o r y c e u m (t. Kora- er reeds over (POET. 1, 8.). Daar Sophron in zijne
ka), Argennum (t. kaap Blanco), en Melaena schilderingen van het sicilische leven de denk- en
(t. Kara Boernoe); op bevel van Alexander den G. spreekwijze benevens de gewoonten der lagere
werd de 7 mijlen breede landengte van dit schier- standen vooral voorstelde, was natuurlijk de uit
toon een weinig grof en ruw,-drukinge
eiland doorgestoken (HOM. OD. 3, 172. THUC. 8,
maar toch treffend en geestig, en doorvlochten
34. OVID . MET . 2, 222.).
Mimnermua, Míµveppoy, grieksch elegiën- met snakerijen en spreekwoorden van den gerneedichter uit Colophon (tegen 630-600 v. C. valt nen man. Zij waren niet bestemd om op het
zijn bloeitijd), was een oudere tijdgenoot van So- tooneel vertoond te worden, hoewel zij van menig
lon. Hij leefde in een tijd, dat zijn vaderstad feestlijk vermaak een deel uitmaakten. Kortom,
door de lydische koningen hare vrijheid verloren S. heeft door zijne mimen datgene, waarmede men
had en aan een verwijfd en weelderig leven was zich bij zulke gelegenheden onvoorbereid kon verovergegeven. Dit had invloed op het karakter maken, in de letterkunde ingevoerd. Plato plantte
zijner elegiën; in afwijking van zijne voorgangers, deze mimen naar Athene over en maakte er
vermeed hij alle staatkundige onderwerpen; hij be- voor zijne dialogen gebruik van; Theocritus gaf
handelt slechts zijne eigene persoonlijke aangele- er een zuiver en poëtisch gewaad aan, terwijl hij
genheden en aandoeningen in een weeken, senti- den toon en de karakterschildering gelukkig namentelen toon, die nies hoogers kent dan zinlijk volgde, waaruit eene nieuwe soort van poësie, de
levensgenot. Hij is de eerste die meer bepaalde- Idylle, ontstond. Ook op den romeinschen satilijk de erotische elegie heeft behandeld. Hij be- rendichter Persius heeft S. een onmiskenbaren
minde een fluitspeelster N a n n o; doch daar hij invloed uitgeoefend. -- Op gelijke wijze als in
reeds op hooge jaren was, schijnt hij niet geluk Sicilië uit het volksleven en den volksgeest do
liefde geweest te zijn, en ontboezemde-kignde grieksche mimus zijn oorsprong nam, ontstond in
alzoo zijn smart in weeke, overgevoelige klagten beneden Italië de r o m e i n s c h e. Dezelfde omover den korten duur van den jeugdigen leeftijd en standigheden riepen ook hier mimische voorstelhet ongeluk van een leelíjken en verachten ouderdom. lingen in 't leven, welke misschien reeds zeer
Den naam zijner beminde gaf hij aan eene verza- vroeg in twee wezenlijk verschillende vormen uit
liepen, in den mimischen dialoog en in den-en
meling van liefdeselegiën. Overigens schijnt hij
toch nog gevoel voor krijgsmansdeugd gehad te theatralen mimus. De eerste, met den griekschen
hebben; want hij maakte eene elegie op een slag mimes te vergelijken, werd voor de vuist voor
gaf aanleiding tot eene populaire, gees--gedran,
der Smyrnaeërs tegen den lydischen koning Gyges. Strabo noemt hem een aUXrit rj y; waarschijn- tige welsprekendheid en had ten doel den lachlust
lijk omdat hij zijne eigene elegiën op muziek op te wekken.. De theatrale mimus daarentegen
gebragt en op de fluit heeft voorgedragen. Er sloot zich als nastuk bij het treurspel aan onder
zijn slechts weinige fragmenten van zijn dichtwerk den naam exodia en was een echt romeinsch
voortbrengsel. De stof was ontleend aan het geovergebleven.
Mimus, µíµo;, eigenlijk een nabootser, in meene leven, en wegens de comische nabootsing
't bijzonder een mimisch tooneelspeler, verder ook van allerlei persoonlijke eigenaardigheden zal men
een dichtsoort welke menschlijke gewoonten, ze- aan dit spel den naam van nonius gegeven hebben.
den en hartstogten schilderde, zonder dat daarbij Daar de mimus niets anders bedoelde dan de
een vast, doorloopend onderwerp tot grondslag lachspieren der toeschouwers in beweging te brenlag: een mimisch tooneelstuk. De grieksche gen, was hij in zijne voorstelling ruw en plat,
mimus ontstond op Sicilië, en zijne eerste ont- en vuiligheden maakten er een hoofdbestanddeel
wikkeling is verbonden aan den naam Sophron. van uit. Een vast, vooraf ontworpen en geregeld
De Grieken op Sicilië onderscheidden zich vooral ontwikkeld plan was in de mimen moeilijk te
door vrolijken luim, goedaardige scherts gepaard met vinden, de zamenhang schijnt slap en los geweest
de gave van juiste opmerking en navolging. Stof te zijn, en het einde niet afhanklijk van den aantot jokkernij en spot leverden niet alleen de toen- leg van 't geheel, maar van de meer of mindere
malige politieke omstandigheden, maar inzon- opgewektheid en lust der spelers. De opgeschrederheid- ook de vele landlijke feesten en ver ven mimen waren dan ook slechts schetsen, die
daar jaarlijks, voornamelijk-maklijhedn, uit eenige hoofddeelen bestonden, om den acteur
ter eere van Demeter, plaats hadden. Sophrons de geregelde opvolging van afzonderlijke toestantalent bestond hoofdzaaklijk in trouwe schil- den aan te geven ; bij het aanvullen van den zadering der verschillende standen, hunner ze- menhang bleef gelegenheid genoeg over voor kodden en gebruiken. Deze voorstellingen nu van dige invallen en snaaksche improvisatie. De taal
Sophron zijn de µiµot. Zij splitsten zich in ern- was insgelijks aan het gemeene leven ontleend,
stige, die een zedelijk doel hadden (anoj^uiot) dus lomp en plat. De mimus werd in hoofdzaak
en in vrolijke (7IXotot) die door kluchtige ver slechts door één acteur, ook mimus geheeten
verschillende klassen van menschen-tonigder vertoond, zonder dat het daarom eene alleenspraak
en hunner eigenaardigheden gelach moesten ver werd; de bijacteurs gaven slechts nu en dan
Ook komt de benaming voor van-wekn. eenige noodzaaklijke aanvullingen. De hoofdr^,vópItot xxai yuvatxsiot, al naardat zij manlijke of acteur heette a r c h i m i in u s. Mannen en vrouwen
vrouwlijke karakters voorstelden. Wel waren de traden in den mimus op en door beiden werden
ruimen van Sophron geen nieuwe schepping op hoofdrollen vervuld; hunne voordragt en vertooletterkundig gebied, daar zij in 't algemeen in de ning werden begeleid door de fluit; maskers wermimische spelen der Siciliërs reeds voorkwamen; den niet gebruikt. Het gewone kostuum was een
doch de kunst van voorstelling, de trouwe navol- bont rokje; danseressen traden op in een kori
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dun onderkleedje (subucula). Verder droegen de
mimen dunne, bijna niet zigtbare zolen, zoodat zij
blootsvoets schenen te zijn, van daar excalceati en
planipedes geheeten. Het personeel der mimenvertooners, vooral dat der vrouwen, genoot geen
besten naam van zedelijkheid. Desniettegenstaande
hadden zij toegang tot de huizen en gezelschappen
der voorname en aanzienlijke Romeinen, vooral in
den tijd der keizers. De mimen werden, gelijk
gezegd is, als nakluchten der eigenlijke tooneelstukken op het voorste gedeelte van het proscenium in het romeinsch theater vertoond, het ach
gedeelte was door een afzonderlijk voor -ters
siparium, er van afgescheiden. Men kan-hangsel,
met geene zekerheid zeggen wanneer de mimen
als naspel in zwang zijn gekomen; zij hebben de
Atellanen, die vroeger gebruiklijk waren, verdrongen. Sedert Sulla's tijd hielden zij zich te gelijk
met de pantomimen het gansche tijdvak der keizers
door staande. Onder hen die Mimen in geschrift
hebben gebragt, muntten vooral uit D e c i m u s

t. punta della Campanella (of Minerva); het was
voor de Grieken de N. W. grens van het oude
Oenotrië, en zij hadden daar in zeer ouden tijd
(volgens de sage door Ulysses) een tempel voor
Athene gesticht. Een andere sage verplaatst de
Sirenen hier (LIV. 40, 18. 42, 20.).
Minicil (ook 1Uincii) een romeinsch geslacht,
dat eerst in de 1. eeuw van het keizerrijk bekend
werd. De beroemdste daaruit is 1) C. M i n i e i u s
F u n d a n u s, die onder Claudius consul was, in
't jaar 50 n. C. Zijn kleinzoon 2) L. Min i ci u s
F u n d a n u s werd door Hadrianus tot stadhouder
van Azië benoemd en was een vriend van den
jongen Plinius bij wien hij ook Minucius heet,
(PLIN. EP. 1, 9. 7, 12.).
11lifio, een beek van Etrurië die bij Sutrium
ontspringt en tusschen Graviscae en Centrumcellae
in de tyrrheensche zee valt; t. Mignone (vIRU.
LEN. 10, 183.).
Minins, Mivtoy, aanzienlijke rivier van Lusitanië, ontspringt op het cantabrische gebergte en
bereikt in een westelijken loop den atlantischen
oceaan. Volgens Strabo (die hem ten onregte
voor den grootsten stroom van Lusitanië houdt)
en Appianus (6, 71.), heette hij ook B a e n i s
(Bui' ) en ontving den naam Minius van ininiu ni
of menie dat hij met zich voerde (JUSTIN. 44,
3.), t. Minho.
ïliint a, Mtvtua, 1) eilandje in de saronische
golf op de kust van Megaris, waarmede het door
een brug verbonden was en zoo de haven van
Nisaea vormde (TRUC. 3, 51. 4, 67.). -- 2) Ver
stad in Laconië aan de argolische golf,-sterk
ten N. 0. van Epidaurus Limera, op een gelijknami g voorgebergte, het tegenw. Monembasia. -3) Stad in het W. van Creta op de noordkust, tusschen de kapen Drepanum en Phacum, t. Canea;
een andere stad met dezen naam lag verder oost
smalste gedeelte van het eiland. -wartsophe
4) Stad op Sicilië, z. H e r a cl e a M in o a.

Laberius en C. Publ. Syrus.
1MMinaei, Mtva"toc, een der magtigste volkstammen op de westkust van gelukkig Arabië, die een
belangrijken handel dreef in wierook en myrrhe.
I)e hoofdstad heette Carna of Carana, t. Karn el
Ma;nazil.
Minagára, hoofdstad van Indoscythia, digt
aan de westkust van Indië, aan deze zijde van den
Ganges, in den magtigen en rijken handelstaat
Lance, met uitgebreide boomwolfabrieken. Volgens Arrianus en a. zou hare plaats te zoeken
zijn in de nabijheid van de golf van Cambay;
Ritter houdt haar voor het tegenwoordige Tutta
aan de monden van den Indus.
lllinftii, een plebejisch geslacht. Melding
verdient alleen D. M i n a t i u s, die in 't jaar 45
V. C. Caesar zijne hulp beloofde tot het 'veroveren van de hispanische stad Attegua.
Minciva, Mtrxtos, de oostelijkste en kleinste
Minorea heetten de minderjarigen tot op
bijrivier van den Padus in Gallia Transpadana,
die in een tragen, bogtigen loop uit Raetië af- hun 25. jaar, waarna zij majores of meerderjarigen
vloeit (vIRG. G. 3, 14.), den Lacus Benacus (Lago werden. Verg. l e x Pl ae t o r i a.
11liuos, 1Vlívw;, de oude mythische koning van
di Garda) vormt en vervolgens beneden Mantua
in den Padus valt; t. Minoio (VIRG. ECL. 6, 12. Creta, op wien men alles overbragt, wat men van
de laatste twee eeuwen voor den trojaanschen
LIV. 24, 10. 32, 30.).
Igindárus, liv& pos, volgde in 411 v. C. oorlog van de geschiedenis van Creta wist. Hij
Astyochus op in liet opperbevel over de pelopon- wordt gehouden voor den grondlegger der voor
heerschappij ter zee der Cretensers-trojansche
nesische vloot bij Miletus. Hij ging met 73 schepen naar den Hellespont, om zich met Pharnaba- en den stichter van de beroemde oud cretensische
zus te vereenigen, doch Thrasybulus en Thrasyl- staatsregeling. Bij Homerus is hij een zoon van
lus zetten hem na met een gedeelte der bij Samos Zeus en van Europa, dochter van Phoenix, een
gelegerde atheensche vloot en sloegen hem bij broeder van Rhadamanthys, de vader van DeucaAbydus (THUG. 8, 85, 104 en v.) ; toen kort daarna lion en Ariadne, en de grootvader van Idomeneus;
Alcibiades weder aan het hoofd der atheensche hij is koning in Cnosus en leeft in vertrouwlijken
legermagt kwam, leed hij te land en te water omgang niet zijn vader Zeus (HoM. IL. 13, 450.
een volkomen nederlaag bij Cyzicus, waarin hij 14, 32. on. 11, 321, 567. 17, 523. 19, 178.).
zelf sneuvelde in 410 v. C. (XEN. HELL. 1, 1, 16 De uitdrukking (oD. 19, 179.) fvviwpo; CaalXeue
(negenjarig) verklaarde men later aldus, dat
en V. PLUT. ALC. 28.).
lYgindii, 1) M. M i n d i u s, uit de gens mesci- Minus negen jaren lang, of alle negen jaren in
nia, kwam door adoptie in de familie der Min- de heilige grot van Zeus zou gegaan zijn, om
diërs (Cic. Al) FAM. 13, 26.). --- M i n d i u s Mar- zich door Zeus in de wetgeving te laten onder
liet aldus scheen of zijne wetten last--wijzen,odat
cellus, welligt dezelfde die een aanhanger van
Augustus was, en door Menodorus gebruikt werd gevingen van den god waren. De logographen
tot onderhandelaar bij de verzoening van dezen gaven aan Minos nog eenen broeder Sarpedon en
noemen als kinderen van hem en Pasiphaë : Camet Augustus, verg. CIC. AD FAM. 15, 17.
trees, Deucalion, Glaucus en Androgeos, Acalle,
Minerva, z. Pallas Athene.
Minervae promontorium, 'A rlvds Xenodice, Ariadne en Phaedra; buitendien veráxpov, steil, scherp vooruitspringend voorgebergte wekte hij bij andere vrouwen nog meer kinderen.
een weinig ten Z. van Surrentum in Cainpanië, Ten einde de op Minos opgehoopte roythologi-
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sche stof behoorlijk te kunnen verdeelen nam de Minthe ten 0. van Pylos, aan welks voet een
latere tijd een Minos I. en H. aan, den eersten tempel van Hades en een boschje van Demeter
als een zoon van Zeus, die door Asterius, een
zoon van den uit Thessalië verhuisden Tectamus
(zoon van Dorus) geadopteerd werd, den tweeden
als kleinzoon van Minos I., en echtgenoot van
Pasiphaë (dochter van Helius en Perseïs), vader van Deucalion enz. Na het kinderloos
overlijden van Asterius (of Asterion) wilde Minos
zich de heerschappij over Creta toeëigenen en gaf
voor, dat de goden die voor hem bestemd hadden; ten bewijze daarvan zou elke bede van hem
verhoord worden. Daarop bad hij Poseidon een
stier uit de zee te doen opkomen, dien hij hem
offeren wilde. Dit gebeurde inderdaad en Minos
verkreeg de regering; doch nu zond Minos den
stier naar zijn eigen kudde en offerde een minder
prachtigen. Hierover vertoornd maakte Poseidon
het dier razend en wekte in Pasiphaë een onnatuurlijke liefdedrift er voor op. De vrucht dezer
liefde was Asterius, Minotaurus geheeten. Toen
Androgeos (z. a.), zoon van Minos, te Athene
vermoord was, ondernam Minos om zich te wreken
een krijgstogt tegen Athene en dwong de Atheners
alle 9 jaren 7 knapen en 7 meisjes te zenden als
schatting tot spijs voor den Minotaurus (z. T h eS e u s). Op dezen togt veroverde hij ook Megara
(z. N i s u s). Over de heerschappij ter zee (aa -

?aaaoxparfa) van Minos z. UDT. 3, 122. THuc. 1,
4, 8. Terwijl de oude sagen hem als een regtvaardigen en wijzen koning schilderen, verschijnt
hij in lateren tijd als een onregtvaardig en wreed
tyran. Deze veranderde voorstelling is een gevolg
van de Theseussage; ook de bijnaam dkoócppwv
(de boosaardige, verderfzuchtige, HOM. OD. 11,
322., een door Atheners ingeschoven plaats) heeft
daarin zijnen grond. Minos kwam in Sicilië (HDT.
7, 170.) op zijne vervolging van Daedalus (z. a.)
om door koning Cocalus, die hem in een warm
bad liet verstikken, of door diens dochter. Het
lijk werd aan het gevolg van Minos uitgeleverd en
op Sicilië begraven. Later zou het graf verstoord
en het gebeente naar Creta gebragt zijn geworden, waar men hem een grafteeken oprigtte.
De latere sage maakt hem ook met Radamanthys
en Aeacus (z. a.) tot regter in de onderwereld.
In de Odyssea (11, 567. eerie eerst na Homerus
ingeschoven plaats) komt hij nog niet als regter
der dooden voor, maar even als hij op aarde een
&xaazzoAos PaatAau; was, zoo zet hij ook als ijdele
schim dit koningsambt in de onderwereld voort.
Nlirtotaurus, Mcvw' ravpo;, een cretensisch
monster met een menschlijk ligchaain en den
kop eens stiers of met het ligchaam eens stiers
en een menschenhoofd, de vrucht der onnatuurlijke liefde van Pasiphaë en den door Poseidon
verwekten zeestier (z. M i n o s). Minos sloot hem
op in het enosische labyrinth en wierp hem mis
spijs voor, alsmede de als schatting-daigersto
door Athene gezonden knapen en meisjes, totdat
Theseus (z. a.) hens velde. Deze Minotaurus was
waarschijnlijk vereenzelvigd met den phoenicischen
Moloch, die met een stierenkop wordt voorgesteld
en menschenoffers ontving. De afschaffing dezer
door Phoeniciërs naar Creta overgebragte eerdienst
wordt te kennen gegeven door het verslaan van
den Minotaurus door Theseus.
11Iintlie, 11lenthe, Mívlri, cocytische nymph,
beminde van Hades, door Demeter of Persephone
in een gelijknamige plant herschapen. De berg

lag, was naar haar genoemd (OVID. MET. 10, 728.).
Minturnae, McvToupvac, stad in Latium op
de grenzen van Campanië, aan beide oevers van
den Liris, nabij den mond, een oude bezitting
der Aurunciërs, die haar aan de Romeinen afstonden, waarna deze haar in 297 v. C. coloniseerden (Liv. 8, 11. 9, 25. 10, 21.); door hare
zeehaven en hare ligging aan den appischen weg
kwam Mint. tot groote welvaart. In de uitgestrekte, door de overstrooming van den Liris gevormde moerassen -- Paludes Minturnenses, —
waarbij zich ook een heiligdom en een woud van
de nymph Marica bevond, hield, gelijk bekend is,
Marius zich verscheiden dagen verborgen. Bouwvallen vindt men van haar bij de tegenw. stad

Trajetta.
Minucia gene, een oud romeiusch ge
verdeeld in een patricischen en plebejischen-slacht,
tak. Tot den patricischen behooren: 1) M. Min u c i u s, consul in 't jaar 497 V. C. en in 491 na
de verbanning van Coriolanus (LIV. 2, 34.). -- 2)
L. Minucius, consul in 458, vocht ongelukkig
in den oorlog tegen de Sabijnen en Aequers
(LIV. 3, 25 en v.), die hem omsingelden, zoodat
hij slechts door den dictator Quinctius gered
werd. Daarop noodzaakte hem de laatste zijn
ambt neder te leggen. In 't jaar 450 v. C. was
hij een der tienmannen en werd op nieuw door
de Sabijnen, tegen welke hij gezonden werd,
overwonnen (LIV. 3, 42.). Hij was het die in
439 de plannen van Sp. Maelius aan het licht
bragt (Liv. 4, 13.), weshalve de tribuun Maelius hem
4 jaren later aanklaagde, doch zonder gevolg. --- 3)
M i n u c i a, een vestaalsche maagd, wegens onkuisch.heid veroordeeld in 't jaar 337 v. C. (LIV. 8,
15.). -- 4)

C. Min u c. A u g u r i nu s, riep als volks -

tribuun in 187 Scipio Asiaticus tot rekenschap op
wegens geldverduistering (LIV. 38, 55 en v.). —
Tot den plebejischen tak behooren: 1) M. Minucius Rufus, in 't jaar 217 v. C. magister equitum van Q. Fabius Cunctator (Liv. 22, 8. PLUT.
F AB. 12.), was een man van een woest, onstuimig karakter en een vijand van de verstandig
dralende krijgskunde van zijnen veldheer, die zelfs
te Rome ontevredenheid verwekte en de Romeinen
aanspoorde om aan Minucius, nadat deze in Fabius afwezigheid eerre overwinning behaald had,
een gelijk aandeel in het opperbevel op te dragen
(Liv. 22, 24.). Doch Hannibal lokte den vurigen,
onvoorzigtigen Minucius tot een slag uit, waarin
hij slechts door de tijdige hulp van Fabius gered
werd. Dit bragt hem tot erkentenis van zijn onberadenheid en gewillig stelde hij zich weder onder de bevelen van Fabius (LIv. 22, 29 en v.). -2) Q. Min. Rufus had in 197 v. C. het bevel
tegen de Liguriërs en Bojers, en maakte in de
jaren 189 en 183 een deel uit van de naar Azië
en Gallië afgevaardigde gezantschappen (LIV. 32,
27 en v. 37, 55.). --- 3) M. Min. Rufus, overwon in 't jaar 110 de thracische volkstammen en
bouwde de porticus Minucia (etc. PHIL. 2, 34.). —
4) Q. M i n. R u fu s, een der getuigen tegen Ver
wiens gedrag hij door zijne handelsbetrekkingen-res,
op Sicilië in de gelegenheid geweest was te leeren
kennen (cic. VERR. 4, 27, 31.). -- 5) Minucius
Min
Rufus, commandeerde in den oorlog tegen Caesar eerre vloot van Pompejns in 't jaar 48 (c.AES.
B. C. 3, 7.). -- 6) Q. Min. T h e r m u s streed als
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praetor gelukkig in Spanje (LIV. 33, 24, 44.), dat Augustus hier de ligplaats bestemd had voor
alsook in 't jaar 193 als consul tegen de Liguriërs, de romeinsche vloot in de tyrrheensche zee, verdie hij in 't volgende jaar onderwierp (LIV . 35, rees daar een stad die thans weer verdwenen is;
21 .). In 't jaar 189 sneuvelde de dappere man
in Azië onder den consul Manlius in een oorlog
tegen de Galatiërs (LIV . 38, 41.). -- 7) M. Min.
T h erm u s, onder wien Caesar zijn eerste krijgsdienst deed, toen Thermus praetor in Azië was
(85) (SUET. CAES. 2.). -- 8) Q. M i n. T h e r

mus,

in 't jaar 62 volkstribuun, was een vriend van
Cicero, niet wien hij als propraetor in Azië in
briefwisseling stond, 50 v. C. (cie. AD FAM. 13,
53 en v.). In den oorlog tusschen Caesar en Pompejus hield hij het met den laatste (CAES. B. C.
1, 12.) en was te Iguvium gelegerd (49), welke
stad hij echter voor de aanrukkende Caesarianen
ontruimde. — 9) L. Min. Basilus, eigenlijk M.
Cutrius, was een zusterszoon van den rijken C.
Min. Basilus, door wien hij geadopteerd werd
(ciC. oir. 3, 18.). Als legaat vocht hij onder
Caesar in Gallië, doch sloot zich later bij diens
moordenaars aan (cie AD FAM . 6, 15.) en werd
in 't jaar 43 door zijne slaven vermoord. — 10) L.
M i n u c. 14I y r t i l u s, werd om de beleediging van
gezanten in 187 v. C. aan de Carthagers uitgeleverd.
Minueiánus, 1) een vriend van den jongen
Plinius. — 2) Een grieksch rhetor onder den keizer Gallienus, 262 n. C. Een kleine verhandeling
over de syllogismen, îrs;pl &7ttxscpriµdrwv, bestaat nog.
Minyae, z. Orchomenus.
Minras, Mcvucs, mythische stamheros van liet
geslacht der Minyers, de rijke koning van Orchomenus, wiens genealogie zeer verschillend wordt
opgegeven. Hij heet zoon van Chryses, van Orchomenus, van Eteocles, van Poseidon, van Ares enz.,
man van Tritogenia (dochter van Aeolus), van
Clytodora, vader van Orchomenus, Presbon, Athamas, Diochthondas en van verscheidene dochters.
Zijne dochters Alcathoë (Alcithoë), Leucippe en
Arsippe (de Minyaden), bleven bij hare weefgetou.

wen, terwijl andere vrouwen het Dionysusfeest in

het gebergte vierden. Toen verscheen haar Dionysus in de gedaante eener jonkvrouw en vermaande haar aan de mysteriën deel te nemen;
daar zij bleven weigeren, veranderde hij zich in
een stier, leeuw en panther en liet melk en nectar uit de weefstoelen vloeijeu. Verschrikt bepaalden zij nu door het lot wie aan de feestviering zou deelnemen. Het lot trof Leucippe; in
bacchantenwoede verscheurde zij haren zoon Hippasus. Nu sloegen de zusters alle drie tot razernij over, totdat Hermes ze in een vleermuis, uil en

steenuil veranderde (OVID. MET . 4, 1 en v. 390 en
v.). Minyas zou de eerste schatkamer gebouwd
hebben; zijn graf was te Orchomenus.
-- -1Iisagánes, een onwettige zoon van Masinissa, had het bevel over een leger, dat zijn vader aan de Romeinen te hulp zond tegen Perseus
van Macedonië. Den op de terugreis krank geworden vorst behandelden de Romeinen met onbekrompen liefdadigheid en liefderijke zorg (LIV .
42, 62 en V. 45, 14.).

Nisénus, 1) togtgenoot van Ulysses. -- 2) Stuurman van de vloot van Aeneas,
ervaren trompetter, naar wien het voorgebergte
Misenum genoemd is (PIRG. AEN . 6, 162 en v. 234.).

Misênum, Mtar^vóv, voorgebergte in Campanië, ten Z. van Cyme, zou zijn naam ontvangen
hebben van den hier begraven bovengenoemden
togtgenoot van Aeneas (VIRG . AEN. 6, 234.). Na-

terwijl het voorgebergte tegenwoordig nog Punta
di Miseno heet (TAO . ANN. 4, 5. 6, 50. 15, 51.
HIST. 2, 9.).

Miserieordi-a, ook Clementia, personificatie
van het medelijden, verg. "E X t o s.
Missilis, l) z. t o r m e n t a. — 2) Zoo heetten de geschenken die door den keizer of andere
hooge ambtenaren op feestdagen van hooggelegen
plaatsen (zooals circus, theater, of afzonderlijke
toestellen) onder het volk werden uitgestrooid.
Reeds vroeger strooiden de aedilen op de floraliën, boonen, erwten, lupinen onder het volk, Agrippa gebruikte daartoe bons voor een gift in geld
(tessera). De overdrijving die hierbij dikwijls door
de overheden plaats had, maakte meermalen wettelijke beperking noodzaaklijk.
11lissio, de afdanking uit de krijgsdienst, a)
honesta, na ten einde gebragten wettigen diensttijd,
later ook door keizerlijke gunst; b) causaria, wegens ziekte, ligchaamsgebreken enz. ; c) ignominiosa, wegens onteerende handelingen. Onder de
keizers ging de eerste vergezeld van een geschenk
of een pensioen, het burgerregt (civitas) en het
regt van huwelijk (jus connubii); zij werd op metalen bladen gegrift en openlijk ten toon gesteld
(verg. dis ciplina militaris, op het einde.). —lie
missio gladiatoruin had plaats na meermalen de tegenpartij overwonnen, of na gevaarlijke wonden
bekomen te hebben, 't zij door de gunst des volks,
wanneer het geen bevel gaf tot afmaking, of ten
gevolge van bij contract gemaakte overeenkomst,
later ook door de keizerlijke genade. — 111 i s s i o
in possessionena of in bona is de door den
praetor bepaalde zending in het goed van een
ander, waardoor de gezondene het bezit verkreeg
en op deze wijze zijn vermeend regt tegen den
eigenaar van het goed deed gelden. Wanneer de
laatste de vorderingen van den possessor niet voldeed, ging men over tot de bonoruni venditio z.
bonorum emtio.
lliistarium, vaatwerk voor het mengen van
den wijn, waaruit hij volgens oud gebruik in de bekers geschept werd. Bijzondere namen daarvoor
zijn crater, sinus, lepista, galeola.
M t a 1^ w -r oí, zijn vrije burgers uit de lagere
klasse die voor loon diensten verrigten, zelfs de
zoodanige die meestal door slaven gedaan werden,
zooals huislijke werkzaamheden; ook werden soms
gehuurde bedienden gebruikt om den heer bij het
uitgaan te vergezellen.
Mithras, Míapas, perzische godheid, oorspronklijk den helderen dag, den lichtenden aether beteekenende, vervolgens met de zon vereenzelvigd.
Hij werd bij het op- en ondergaan en op den
middag met gebeden aangeroepen. Even als in
de perzische vuurdienst al het natuurlijke tevens
eene zedelijke beteekenis heeft, zoo is Mithras
ook de god van het goede, die de eeuwige orde
der wereld in stand houdt en in strijd is met de
Dews, de geesten der duisternis en van het booze.
In den oudsten perzischen tijd behoorde Mithras
niet tot de voornaamste goden. Allengs echter,
omstreeks sedert den tijd van Xerxes I., werd hij
als zonnegod de hoofdgod der perzische eerdienst.
Ten tijde der Romeinen verbreidde deze dienst
zich ook naar het Westen, maar vermengd met
vele vooraziatische bestanddeelen. De door Porn-

Mithridates.
pejus gevangen genomen zeeroovers maakten de
Mithrasdienst het eerst in het romeinsche rijk bekend; Trajanus en Domitianus voerden haar werklijk te Rome in. Deze latere Mithrasdienst was
ook met mysteriën vermengd. De gewone afbeelding van Mitliras uit Tateren tijd is deze : als jon
een oostersch kostuum verrigt hij een-gelin
stieroffer, terwijl hij den kop van het dier naar
boven buigt en hem het offermes in den nek stoot.
1Withridãtes, Mt4ptU r of MerpaUTr, een
in het Oosten zeer gebruiklijke naam, uit Perzië
afkomstig; zoo heette de herder die Cyrus opvoedde (HDT. 1, 110.), de Pers die in den slag
bij Cunaxa den jongen Cyrus doodde (PLUT. ARTAX.
11.), en a. Inzonderheid vinden wij dien naam later in Pontus. In deze streken was het een Mithridates die aan Artaxerxes Mnemon de schatting weigerde, doch weder in onderwerping gebragt
werd. Als stichters van het pontische rijk worden
echter eerst beschouwd Ariobarzanes (363-327),
die zijn geslacht afleidde van een der 7 perzische
grooten, die den valschen Smerdes vermoordden,
en zijn zoon Mithridates I. Ctistes (337-302), een
door dapperheid uitmuntende vorst, die zich eerst
aan Alexander den G. onderwierp, doch later door
Antigonus gedood werd. Mithridates II. (302-266)
hield zich staande tegenover de opvolgers van
Alexander en vergrootte zijn rijk door veroveringen. De volgende koningen Ariobarzanes (?),
Mithridates III. en Pharnaces voerden oorlog met
de Galatiërs en de naburige staten. Mithridates
IV. Euergetes (156--121) ondersteunde de Romeinen in den derden punischen oorlog alsmede
tegen Aristonicus van Pergamum en ontving daarvoor Groot-Phrygië (JUSTIN. .37, l.). Toen hij te
Sinope gesneuveld was, werd hij opgevolgd door
Mithridates V. Eupator, 121-64, den hardnek
vijand der Romeinen. De 13jarige knaap-kigsten
werd uit vrees voor zijne arglistige moeder en
nijdige bloedverwanten door trouwe aanhangers
naar het gebergte in veiligheid gebragt, waar hij
onder ontbeeriiigen en gevaren zijn ligchaam
hardde, maar tevens zijne uitstekende geestesgaven
ontwikkelde. Hij was met een buitengewoon geheugen begaafd en bezat een vlug verstand. Hij
sprak de taal van 22 hem onderworpen volken;
was niet misdeeld met redenaarsgaven, schreef
over natuur- en geneeskundige onderwerpen enz.
Na een afwezigheid van 7 jaren keerde hij terug,
strafte met onverbidlijke gestrengheid zijne voogden, moeder en andere bloedverwanten en begon
daarop zijne ondernemingen, die het gevolg waren
van een onbegrensde eerzucht en een gloeijenden
haat tegen de Romeinen, en waarbij hij steeds
onverschillig was in de keus zijner middelen en
geen menschenlevens ontzag. Hij schiep zich
een leger en een oorlogsvloot, hield de tot nu
toe onbedwongen Scythen in toom, 112-110,
bragt door onderwerping of door verdragen de
volken langs den Pontus Euxinus tot aan de taurische Chersonesus op zijne zijde (JUSTIN. 38, 3.),
deed, om volken en landen te leeren kennen, eene
reis door Klein-Azië, 110-108, haalde den koning
van Armenië, Tigranes, door een huwelijk met
zijne dochter, in zijn belang over, veroverde in
verbond met Nicomedes II. Paphlagonië, later ook
Cappadocië en na den dood van Nicomedes Bithynië, 92. Nadat hij geheel Azië gewapend of
tot den strijd voor nationale onaf hanklijkheid opgeroepen had, begon hij den oorlog tegen Rome
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(in 't jaar 88) daarmede, dat hij Oppius en Manius Aquilius, die de beide verdreven koningen
van Cappadocië en Bithynië in hun rijk herstel
zouden, terugdreef, de gevangenen aan een-len
wreeden dood prijs gaf en daarna met evenveel
list als onmenschlijkheid de Romeinen in geheel
Klein-Azië (80000 of 150000) op één dag liet
vermoorden. Nadat Azië aldus van Romeinen
gezuiverd en een onmeetlijke buit door hem bijeengebragt was, onderwierp hij ook de naburige eilanden op Rhodus na en riep door zijnen bevelhebber Archelaus de Grieken tot den vrijheidsoorlog
op. Terstond vielen Athene, Achaja, Boeotië,
Laconië hem bij, de overige aarzelden. Nu
daagde Sulla op, nadat de bondgenootenoorlog
geëindigd was. Athene werd na een langdurig
beleg ingenomen (1. Maart 86), de koninklijke
veldheeren Archelaus en Dorylaus bij Chaeronea
en Orchomenus overwonnen en Azië werd bedreigd (PLUT. SULL. 14 en v.). Toen nu ook
Fiinbria in Azië zich tegen Mithridates wendde,
sloot deze den vrede, waarover Archelaus reeds
onderhandeld had, bij Bene persoonlijke ontmoeting met Sulla te Dardanus, in 84, waarvan de
voorwaarden waren : beperking van des konings
gebied tot het eigenlijke Pontus, uitlevering der
vloot en van al de krijgsgevangenen, en betaling
van 3000 talenten oorlogskosten {PLUT. SULL. 23.).
Als kort daarna Mithridates zich weder begon te
roeren, hernieuwde L. Murena, dien Sulla als legaat met 2 legioenen in Azië had achtergelaten,
den oorlog; doch op bevel van Sulla werd door
diens opvolger A. Gabinius de vrede onder de
vorige voorwaarden weder hersteld (tweede Mithridatische oorlog van 82-80.). — Gedurende
de burgeronlusten te Rome maakte Mithridates
intusschen toebereidselen tot hernieuwing van den
oorlog, hij onderwierp den Bosporus, sloot een
verbond met zijn schoonvader Tigranes, alsmede
met Sertorius in Spanje en ruide in Azië de
Chalyben, Scythen, Tauriërs op, in Europa de
Sarmaten, Iazygen, de Thraciërs aan den Ister en
de Bastarner-Germanen. Zoo uitgerust begon hij
den derden oorlog (74-64) met het bezetten van
Paphlagonië en Bithynië, welks koning Nicomedes
III. zijn rijk aan de Romeinen versnaakt had. De
afpersingen moede door romeinsehe tollenaars en
woekeraars gepleegd, huldigde Klein -Azië hem als
haren bevrijder. Hij versloeg Aurelius Cotta bij
Chalcedon ; doch bij het beleg van Cyzicus werd
hij zelf door Lucullus ingesloten en met een aanzienlijk verlies teruggedreven (73). Na verscheiden gevechten, inzonderheid bij Cabira, werd hij
ook uit Pontus verjaagd, welks hoofdsteden Ami sus en Heraclea bezweken, en zag hij zich genoodzaakt bij Tigranes hulp te zoeken (72). Zijne
zusters en twee vrouwen liet hij bij zijne vlugt
ter dood brengen. Tigranes eerst weinig genegen
hem te ondersteunen werd weldra door de beleedigende eischen van Appius Claudius tot ijveriger
deelneming aangespoord. Nadat Lucullus in het
bestuur van Azië vele verbeteringen gebragt had,
rukte hij naar Armenië op, overwon bij Tigranocerta en Artaxata en veroverde Nisibis, 69-68.
Doch toen nu de door de vijanden der getroffen
hervormingen opgewekte weerspannigheid der soldaten tot openbare uitbarsting was gekomen en de
verdere ondernemingen belemmerde, bezette Mithridates, van deze voor hem gunstige wending ge
makende, met een armenisch leger Pontus-bruik
-
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tegen wien Demosthenes optrad. -- 2) Een overwinnaar te Olympia, door roovers vermoord. —
3) Een Pythagoraeër.
I1lnesicles, MvrlatxXfi „-, 1) sycophant te
Athene. -- 2) Een bouwmeester, die de propylaeën op de acropolis ' te Athene bouwde.
Mviatxuxsiv, z. uµvr^aTia.
Mnesilóehus, MvrlatXoyos, 1) een der 30
tyrannen te Athene. -- 2) Zoon van den treurspeldichter Euripides.
1linesimáehus, MnaíµaxoS, een dichter van
de middelbare attische comedie, van wien 3 stukken vermeld worden.
lilnesithides, Mvr^athsf, een der 30 tyrannen te Athene.
Mnevis, een heilige stier der Aegyptenaren, die, gelijk Apis te Memphis, te On
of Heliopolis vereerd werd. Hij was aan de zon
geheiligd en stond in een kapel van den zonnetempel. De dienst van Mnevis werd door die van
Apis verduisterd, vooral ten gevolge van de verwoesting van_ den tempel te Heliopolis door Cambyses.
Mo(Iius, z . maten.
I1loenus of Moenis, rivier van Germanië, ontspringt op de Sudeten, stroomt door het gebied
der Hermunduren en de agri decumates der Romeinen en valt tegenover Moguntiacuna (t. Mentz) in
den Rhenus; t. Main (TAC . GERM . 28.).
Toeris, Moipts, 1) gewoonlijk ATTLXLar geheeten, een grieksch taalkundige onder Hadrianus,
omstreeks 130 n. C. In zijn alphabetisch woorte (Ann. 1, 17. 3, 16.).
Mitra of calantica, een vrouwenkap, uit digte denboek van tamelijken omvang (Agestc l rrtxat)
stof vervaardigd en als een zak van het achter verzamelde hij bijzondere uitdrukkingen en vormen
afhangend.
-hofd van attische schrijvers en verklaarde ze door de
later in gebruik gekomen zegswijzen. Nu en dan
Mitylêne, MtTVXrvi, z. My t i l e n e.
Mnasèas, 1) aanhanger van Philip- zijn er bewijsplaatsen bijgevoegd. -- 2) Een bepus van Macedonië door Demosthenes vermeld. — kend meer van Midden-Aegypte, ten W. van den
2) Veldheer der Phocensers. -- 3) Schrijver van Nijl in de nabijheid der stad Arsinoë, volgens de
schertsende gedichten, uit Loeri of Colophon. — overlevering een werk van koning Moeris (HDT.
4) Uit Patrae, leerling van Eratosthenes, schreef 2, 13, 148.); volgens nieuwere onderzoekingen een
een aardrijkskundig werk (irspn yiaats), waarin af- werk der natuur, bestemd ter ontlasting van het
zonderlijke deelen der aarde behandeld worden. Nijlwater (verg. echter LEPSIUS, Briefs aus Aeg.
Ook zou hij schrijver zijn van eene zeereis. Wel- Berl. 1852. S. 77 en v.); t. Birkel el Keroen.
ligt dezelfde, van wien Columella en Varro gewa- De omvang bedroeg 300 stadiën, de diepte 50
vademen, in het midden stonden twee 400 v.
gen als een schrijver over deny landbouw.
Mnasippus, Mvdutiuroc, een Spartaan, werd hooge pyramiden met steenen kolossen aan beide
in 't jaar 373 v. C. met eene vloot naar Corcyra zijden.
1iloesia, z. Pannonia.
gezonden, om de optimaten te ondersteunen en
Moguntiácum, z. M o e n us.
het eiland aan de Atheners te ontnemen. Hij
liloira, Moira. Het woord i.oïpa beteekent
verwoestte het eiland en belegerde de stad, die
reeds door honger in 't naauw gebragt, hulp van oorspronklijk „ een deel" (HOM. OD. 20, 171.),
Athene verzocht. Dit zond peltasten onder Stesi- van daar het bescheiden levensdeel, de levensduur
eles en rustte eene vloot uit, doch voor hare aan- (µoipa Ç 6ro o, HOM. iL. 4, 170.), verder het toekomst was Mnasippus bij een uitval gedood ge- gedeelde levenslot, alsook het den levenden mensch
worden, hoewel bij de stad reeds in zijne magt wachtende einde, den dood (HOM. IL. 3, 101. OD,
meende te hebben, maar door het inhouden der soldij 2, 100 .). Dit begrip vinden wij bij de dichters
had hij de ontevredenheid zijner huurtroepen opge- deels zaaklijk voorgesteld, deels komt het voor
wekt (?SEN. HELL. 6, 2, 4 en v . DEMOSTH. TIMOCR. als eene godheid, als een gepersonifieerd noodlot. Bij Homerus beteekent de Moira geen ijze1186.).
ren, onbeperkt heerschende voorbeschikking, maar
Mneme, z. Mru s a e.
Zeus en de overige goden' hebben de magt om in
1T1nemosyne, Mvri µoauvT, z. Mu s a e.
Mnesarchus, My ^aapxos, 1) uit Samos, va hetgeen door haar bepaald is tusschen beiden te ko(HDT . 4, 95.). - 2) Zoon-dervanPythgos men, het te leiden en te vertragen (iL. 16, 434
van Pythagoras, opvolger van Aristaeus in de py- en v. 20, 115 en v.), en de mensch zelf heeft ten
thagorische school. — 3) Vader van den treurspel- gevolge zijner vrijheid invloed op zijn noodlot
dichter Euripides. -- 4) Tyran in Chalcis op Eu- (oD. 1, 34 en v.). De betrekking van Moira tot
boea. -- 5) Een leerling van Panaetius, het hoofd Zeus en de goden is bij Homerus niet naauwder Stoa, omstreeks 110 v. C. (cie. DE OR. 1, 11, keurig aangewezen. Aan den eenen kant geldt
Zeus als de god, van wien de gebeurtenissen uit 45 . ACAD . 2, 22, 69.).
Mnesibulus, Mvrla(ouAos, 1) een Athener, , gaan, in wiens hand het goede is en het booze
weder en Cappadocië (67). De opvolger van den
teruggeroepen Lucullus, Acil. Glabrio was niet
tegen hem opgewassen. Nu werd door de lex
Manilia aan Pompejus het opperbevel opgedragen 66. Deze overwon Mithridates bij Nicopolis
aan den Euphraat (66), die met zijn trouwe gade
Hypsicratea van hier naar Colchis ontvlugtte, vare
waar hij naar het taurische schiereiland de wijk
nam, toen Pompejus na het overwinnen van Tigranes in de landen van den Caucasus binnendrong. Nog ging hij zwanger van groote plannen: met de Galliërs verbonden, wilde hij den
oorlog naar Italië overbrengen; doch door zijne
wreedheid had hij zijne naaste betrekkingen van
zich vervreemd; zijn zoon Pharnaces viel van hem
af, en door zijne soldaten verlaten, maakte hij
zelf in Panticapaeum een einde aan zijn leven in
't jaar 64. Pharnaces behield het rijk van den
Bosporus, totdat Caesar het hem ontnam en het
aan den getrouwen Mithridates van Pergamum
schonk in 't jaar 47.
Mithridi tis regio Mt4pt& ltou 7(w'ppx, landstreek in aziatisch Sarmatië aan deze zijde van
den Rha (Wolga), alwaar onder keizer Claudius
Mithridates, beheerscher van den Bosporus, een
toevlugt vond (TAC . ANN . 12, 15 en v.).
Mithrines, MtDp(vrjs, perzisch bevelhebber
te Sardes ; na den slag aan den Granicus levert
hij stad en burg vrijwillig' aan Alexander over, die
hem later daarvoor tot satraap van Armenië maak,
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Moiro—Molossi.
(OD. 4^, 36. IL. 4, 527.), aan den anderen kant
stemt zijn wil toch niet in alle opzigten overeen
met de beschikkingen van het noodlot ; onder het
beeld van het wegen van het noodlot (IL. 8, 69.
22, 209.) vorscht hij den hem onbekenden wil der
Moira uit, waarvan hij zelf en de overige goden
de uitvoerders en werktuigen zijn of dien zij bestrijden. Diensvolgens zijn Zeus en de goden bij
Homerus nu eens met het duistere wezen der
Moira, op eene lijn geschaard, dan eens er aan
onderworpen. De Griek geloofde aan een tal van
magtige op het leven der menschen invloed heb
goden, die echter door hunne vrijheid en-bend
zelfstandigheid elkaar tegenwerkten, zoodat zelfs
de hoogste en volmaaktste god, Zeus, die over goden en menschen heerschappij voerde, geene onbeperkte, volkomen raagt kon doen gelden. Van daar
ontstond bij de menschen behoefte aan het denk
hoogere onafhanklijke magt, die,-beldvan
zich boven de in vele opzigten beperkte goden
verheffende, alles omvatte; doch de geest-werld
des menschen kon zich niet zoozeer boven het
stoflijke verheffen dat hij aan deze op zich zelf
bestaande magt een persoonlijken vorm wist te
geven, die met zelfstandig bewustzijn handelende
zich tegenover de reeds bestaande godheden plaatste en hen beheerschte. Die Moira bleef eene
duistere, onbegrijplijke magt zonder persoonlijk
leven, en de menschlijke geest keerde telkens weder terug tot zijne levende goden en legde ook
in hunne handen de beslissing van het noodlot.
Deze tegenspraak, die reeds bij Homeras voor
vinden wij door de geheele grieksche oud-komt,
terug en is door de heidenwereld nimmer-heid
opgelost geworden. De Moira werd nu eens beschouwd als Bene over goden en menschen onbeperkt heerschende magt, dan eens als van den
wil der goden afhanklijk, nu weder als een ijzeren, onafwendbare, strenge en nijdige voorbeschikking, dan weder (zoo als bij de treurspeldichters)
als gepaard gaande met een hooger zedelijk wereldbestuur. -- Bij Homerus komt de Moira gewoonlijk in het enkelvoud voor, hoewel wij de
Motpat ook in het rneercvoud genoemd vinden (IL.
24, 49.); zij spinnen den menschen hun levensdraad toe (ir. 24, 209) en heeten daarom de
spinsters, Kc axXciDI; (on. 7, 197.). Hare personificatie is echter nog niet zoo ver ontwikkeld,
dat haar aantal, hare namen, eigenschappen en
afstamming worden opgegeven. Eerst Hesiodus
(THEOG . 217, 904.) noemt er drie, C 1 o t h o, „ de
spinster", Lachesis, ,,lotbeschikster", Atropos, „ onafwendbare ", dochters van de Nacht, of
van Zeus en Thernis. In liet vervolg van tijd
stelde men zich haar voor of als de norsche en
verheven godinnen van het strenge noodlot, die
het roer der onverbidlijke noodzaaklijkheid besturen en aan de vergeldende Erinyen hare medewerking verleenen, met scepters in de hand, Of
als de godinnen van den duur des menschlijken
levens. Zij bepalen voor den mensch het tijdstip
zijner geboorte en worden daarom ook met de
Ilithyiën verbonden, zij spinnen zijn levensdraad
en bepalen het einde er van. Als doodsgodinnen
staan zij in betrekking tot de Keren. Daar zij
de lotgevallen eies levens toedeelen, moeten deze
aan haar reeds van te voren bekend zijn, zoodat
zij ze dus ook kunnen voorzeggen (OVID. MET.
8, 452 en v. TRIST . 5, 3, 25. Holt. C. SAEC. 25,
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deren de Moiren soms als leelijke, oude wijven
(CATULL. 64, 306. OVID. MET. 15, 781.) ;

de beeldende kunst echter stelt ze voor als ernstige, eer
meisjes, Clotho met het spinnewiel,-biedwarg
Lachesis met een stift op den aardbol het noodlot
aanwijzende of met een papierrol van het noodlot
in de hand, Atropos met een weegschaal, met een
schaar, waarmede zij den levensdraad afknipt, met
een zonnewijzer, waarop zij het stervensuur aan
Zij hadden heiligdommen te Corinthe,-tonez.
Sparta, Olympia en op m. p. — De Ais a (Ata)
is een begrip met Moira genoegzaam van gelijke
beteekenis; oorspronklijk beteekent zij ook „ een
deel" en als persoon gedacht spint zij ook even
als Moira den levensdraad des menschen bij zijne
geboorte (HoM. IL. 20, 127. on. 7, 197.); maar
nog meer als Moira is zij louter een abstract
denkbeeld gebleven. --- De romeinsche Parcen
(Parcae), „ schikgodinnen ", waren in de romein
letterkunde geheel hetzelfde als de grieksche-sche
Moiren; in den oudsten tijd hadden de ' Romeinen
waarschijnlijk slechts eene Pa r e a. Onder Fa t u ni
verstond de Romein den verklaarden wil der goden, vooral van Zeus, een vastgestelde voorbeschikking (fan, » patov), deels een onvermijdlijke, onherroeplijke lotsbepaling, deels zoowel het
goede, als liet booze levenslot en het levenseinde,
den dood. In het meervoud beteekent Fata nu eens
de afzonderlijke lotgevallen des menschen, dan weder
zijn zij even als de Parcen de godinnen van het
noodlot, die het levenslot der menschen bij hunne
geboorte opschrijven; dit zijn de f a t a s e r i b u n d a,
die na de geboorte van een kind op den laatsten
dag der eerste week werden aangeroepen.
Moiro, Mocpc (niet Mupuh), grieksche dichteres uit Byzantium, moeder van den treurspel dichter Homerus, vrouw van den philoloog Andromachus, omstreeks 312 v. C. Haar worden epische, elegische en lyrische gedichten toegeschreven;
twee epigramnien van haar zijn opgenomen in de
grieksclie anthologie.
Mola of moletrina, een handmolen, die uit twee
doelen een boven- en een onderstuk bestond. Het
bovenste stuk maalde de in het onderste bevatte
korrels fijn. De stang waarmede men draaide heette
niolile of mn.olucrum, die niet alleen door slaven,
maar ook door ezels in beweging werd gebragt.

Moliónes en 11lolionidae, Eurytus en
Cteatus, zonen van Actor (vandaar Actorionen,
Actoriden) of van Poseidon en Molione, neven
van den koning der Epeërs, Augias. Als knapen
namen zij deel aan een togt der Epeërs tegen
Pylos (HOM. IL. 11, 709, 750.). Over hunnen
strijd met Hercules en hunnen dood, z. H e r c u 1 es,
C. 7. Hun graf was te Cleonae. Bij de lijkspelen
van Amarynceus overwonnen zij Nestor in het
wagenrennen (HOM. IL. 23, 638.). Cteatus was

vader van Amphimachus, Eurytus van Thalpius,
de beide aanvoerders der Epeërs voor Troje (HOM.
IL . 2, 620.).
Molois, MoXósc-, riviertje in de vlakte van
Plataeae in Boeotië, daarnaast stond een heiligdom
der eleusinische Demeter.
lilolorehus, MókopXot, een behoeftig man
die Hercules, toen hij uittrok tegen den nemeïschen leeuw, gastvrij ontving.
11lolossii, MoXoa6o1, -TTOt, een volk van hel
stam, dat zijn naam zou gekregen heb--lensch
ben van Molossus, den zoon van Pyrrhus en
PLAT . DE REP. 10. p. 616.). De dichters schil- Andromache, en door dezen of door Pyrrhus
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zelven, den zoon van Achilles, uit Thessalië naar
Epirus gevoerd zijn en daar de landstreek rondom
Dodona ten N. van de ambracische golf bezette
(PLUT. PYRRH. 1. JUSTIN. 17, 3. LIV. 8, 24. 45,

26.). De Molossiërs stelden zich weldra in het
bezit van het orakel van Dodona en werden het
magtigste volk van het land (UDT. 6, 127.); een
ander gedeelte had zich bij de Ioniërs die naar
Azië verhuisden aangesloten (HDT. 1, 146.). Ofschoon men den oorsprong der Molossiërs van
helleenschen stam niet betwistte, beschouwde men
hen toch wegens hunne veelvuldige vermenging
met barbaarsche volkstammen als halve barbaren
(TRUC. 2, 80.). De koningen uit het geslacht der
Aeaciden noemden zich weldra koningen van Epirus en werden zeer magtig; hunne hoofdstad was
Passaron (PLUT. PYRRH. 5. LIP. 45, 26.). Na
den peloponnesischen oorlog veroverden zij Ambracia en maakten dit tot hunne hoofdstad. Na
den dood van Pyrrhus III., 192 V. C., geraakte
het rijk in verval en werd een buit der Macedoniërs en vervolgens der Romeinen. Onder de
voortbrengselen des lands zijn vooral de molossische jagthonden merkwaardig (HOR. SAT. 2, 6,
114. viRG. G. 3, 405.).

Molossus, z. M o l o s s i.
Molpis, MOX7rts, 1) een Lacedaemoniër uit
onzekeren tijd, schrijver eener cokersía AaxsaaciovEov. --- 2) Een geneeskundig schrijver 7rspl
ci pcwv. -- 3) Een der 10 mannen opvolgers der
30 tyrannen te Athene.
1Wolus, MOkos, z. Idomeneus en Meriones.
Molyerium, MoXóxpnov, MoXuxpka, stad in
Aetolië aan den ingang der corinthische golf, ten
Z. W. van Naupactus, met een haven. Na den
aftogt der Heracliden hadden Corinthiërs de stad
gesticht (THUG. 3, 102.); later namen de Aetoliërs
haar in bezit. Het nabij gelegen voorgebergte
'Av r(ptov had van haar den naam `Plov MoXvxpLov.
Momus, Mcuµo;, personificatie van spot en

hekel, een zoon van de Nacht (HESIOD. THI OG.
214. verg . LUCIAN. HERMOT . 20.). Hij barstte van
spijt, omdat hij in Aphrodite niets te berispen
vond.

Mona, Móva, het tegenw. eiland Man tusschen
Groot-Britannië en Ierland, volgens anderen het
eiland Anglesea. Het waarschijnlijkste is dat beide
eilanden dezen naam voerden ; bij Caesar (B. G.
5, 13 .) is zeker het eerste; bij Tacitus (AGR. 14,
15, 18., alsmede ANN . 15, 29.) stellig het tweede
bedoeld, hetwelk een dappere bevolking bezat en
berucht om de daar gebruiklijke menschenoffers
ook als hoofdzetel der Druïden bekend was.
Monarehia, RaatXe(a, z. r e ge r i n g s v o rmen, grieksche, in het begin.
Monéta, I) bijnaam van Juno als beschermster der munt, die zich in haren tempel op het
capitool bevond (LIV. 6, 20. 7, 28. OVID. FAST.
6, 183.). Zoo had Jupiter den bijnaam Pecunia.
De Romeinen leidden den naam ten onregte van
monere af en verklaarden haar als de godin die
hun goeden raad gegeven had. Bij een aardbeving zou men uit den bovengenoemden tempel de
vermaning vernomen hebben, dat de Romeinen
Juno een dragtig zwijn moesten offeren (crc.
DE DIV. 1, 45. 2, 32.), of volgens een andere legende zou Juno in den oorlog tegen Pyrrhus bij
gelegenheid van geldgebrek op eene aan haar gedane vraag geantwoord hebben, dat zij den oor -

aan

log op regtvaardige wijze moesten voeren, zoo zou

liet hun nimmer aan geld ontbreken. -- 2) Moeder der muzen, zooveel als Mviµrl, Mvrlµoaóvrl.
Monéta false. Muntvervalsching was eerst
na het invoeren van zilveren munt mooglijk;
Sulfa bedreigde haar met de straf van aquae et
ignis interdictio, z. f a l s u m. De 'keizers straften

haar daarentegen met den dood of verbeurdverklaring.

Monïle, dpo;, u7toatpfs, halssieraad der vrouwen, terwijl dat der mannen torques heette ; het
had zeer verschillende vormen, soms met paarlen
dan eens met juweelen bezet, meestal ontleend aan
de gebruiken der oostersche volken. --- Bij dichters heet zoo ook het halssieraad van knapen,
alsmede van paarden.
M o v o xI' T w v, bij Homerus (oD. 14, 488.)
oiox rwv, heet hij die over zijn onderkleed of hemd
geen bovenkleed (ctpptÇ3óAacov) draagt.
11lonoeci Portus, Movolzou Acµ ;^v, havenstad op de kust van Ligurië door Massiliërs aan
een tempel van Hercules, op een-geld,mt
voorgebergte, vandaar bij Virgilius (ABN. 6, 831.)
arx Monoeci, t. Monaco.
Mons, z. montani.
11lontáni zijn de bewoners der montes van
Rome. Mons beteekent oorspronklijk een wijk in
de stad die hoofdzaaklijk naar een berg genoemd
was, maar toch ook in de vlakte kon liggen ; deze
verdeeling van Rome was die in tribus urbanac
voorafgegaan. Er waren 7 montes, te zamen Septimontium geheeten : Cermalus, Velia, Palatium,
alle 3 later Palatinus M. geheeten, Fatugal, Cispius, Oppius (later Esquilinus) en Subura, het
tusschen Esquilinus en Palatinus liggende dal, ook
pages Sucusanus geheeten. Het tot de stad behoorende platte land van den oudsten tijd was
daarentegen verdeeld in pagi. De Montanalia,
Paganalia en het gemeenschaplijke Septimontiuna
waren de plegtige feesten. In lateren tijd bleven
de namen nog wel bestaan, doch niet in hunne
oude beteekenis.
illonumentum Ancyranum, z. An c yr a.
Moc^oda, z. Attica, in het begin.
Mopsuestia, Moc ov &alla, stad in Cilicië op
de beide oevers van den Pyramus, tusschen Tarsus en Issus in een schoone vlakte -ró 'AXriiov
re&o J; t. Messis (cie. AD F AM. 3. 8.).

Mopsus, Móuo;, 1) Lapith uit Oechalia of
Titaerum, zoon van Ampyx of Ampycus en de
nymph Chloris, ook als ziener zoon van Apollo,
calydonisch jager, medestrijder op de bruiloft van
Pirithous en waarzegger der Argonauten (FIND.
PYTH . 4, 190. OVID. MET. 8, 316. 12, 456.). Op

den Argonautentogt stierf hij in Libye aan den
beet eener slang en werd daar als heros vereerd
en kreeg een orakel. -- 2) Zoon van Manto
en van den Cretenser Rhacius of van Apollo, had
te Colophon en te Mallus in Cilicië beroemde
orakels en werd daar als heros vereerd. Over
zijn wedstrijd met Calchas te Colophon z. C a lc Ii a s. In gemeenschap met Amphilochus, zoon
van Amphiaraus, had hij na de terugkomst van
Troje Mallus gebouwd; in een tweegevecht over
het bezit der stad doodden zij elkaar.
Allopa, z. exercitus, 2. kol. m.
Morbus, 1) comitialis of vallende ziekte, deed
de comitiën staken; — 2) sonticus, eene ziekte
van een der partijen of den regter, waarom de
zaak verdaagd moest worden.
Mores, even als consuetudo het gewoonteregt,
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jus non scriptum (z. a.). Allengs werden enkele
deelera van dit regt tot geschreven wet verheven,
zoodat het jus non scr7ptum meer en meer onbeduidend werd.
Moretum, 1) een klein gedicht van 123
hexameters dat aan Virgilius wordt toegeschreven. — 2) Een uit zeer verschillende bestanddeelen zamengevoegd, koud geregt, van een zoeten,
gekruiden smaak, dat door het landvolk genuttigd werd.
Morgantium, Mopy lv nov, Mop lavrrfvri of
Murgantia, eene stad in het hart van Sicilië, ten
Z. 0. van Argyrium, in het stroomgebied van den
Symaethus, gesticht door de uit Italië verdreven
Morgeten (TRUC. 4, 65. Liv. 26, 21. cie. VERR.
3, 18.). Alleen Livius (24, 27.) maakt haar tot
eene ligplaats eener romeinsche vloot van 100
schepen en plaatst de stad alzoo — waarschijnlijk
eene dwaling --- op de oostkust van het eiland.
De omstreken leverden een goeden wijn op.
Morgétes, MópprlTre;, oude volkstam uit Beneden- Italië in de omstreken van Rhegium, die,
door de Oenotriërs verdreven, naar Sicilië verhuisde en Morgantium zou gesticht hebben ; volgens anderen een volk van oenotrischen stam.

middelmatige stukken als om zijn weelderig leven.

Morio, een verwrongen dwerg, misvormd en
naar den geest geheel verwaarloosd. In de huizen
der aanzienlijke Romeinen werden zulke kleine gedrochten gehouden als de latere hofnarren ; z.

Mósa, Mtaas, M66aS, rivier in Gallia BeIgiea,
die zijn oorsprong nam op den berg Vosegus in
het gebied der Lingonen (CAES. B. G. 4, 10, 15.),
door de Arduenna Silva heenstroomt en de Sabis
(Sambre) opneemt (CAES. B. G. 2, 16, 27.). Een
arm er van vereenigt zich met den Vacalus of
Vahalis, een tak van den Rijn; deze vereeniging
heet bij Caesar (B. G. 4, 15.) confluens Mosi et
Rheni. Een andere arm heeft een afzonderlijker
mond (TAC . ANN, 2, 6.); t. Maas. Caesar dwaalt
(B. G. 6, 33.), wanneer hij ook den Scaldis
(Schelde) tot een zijtak van de Maas maakt.
11loselii, MóaXot, volkstam in het Z. van Colchis, bij de bronnen van den Phasis (uDT. 3, 944, 77.); naar hen droeg een gedeelte van den
Caucasus den naam Moaxtxa b' pry, Moschicus
Mons, t. Mesjidi (PLUT. POMP. 34. PLIN. 5, 27, 27.).
Mosehion, Moaxkwv, 1) een treurspeldichter
te Athene, een weinig jonger dan Euripides, door
de blijspeldichters, als weelderig en verwijfd aan
de kaak gesteld. Er zijn slechts weinig verzen
van hem overig. In taal en uitdrukking schijnt
hij Euripides nagevolgd te hebben. --- 2) Een
arts uit onzekeren tijd, van wien Galenus meermalen melding maakt. Hij schreef 1tepl Twv 'uvacxe(wv 7rutcuv. -- 3) Een beeldhouwer te Athene,
die met zijne broeders Adamas en Dionysodorus
een standbeeld van Isis vervaardigde. Waarschijnlijk ten tijde van de verwoesting van Corinthe.
Moschvis, z. Theocritus.
Mosella (ook Mosula), t. Moesel, bijrivier
van den Rhenus in Gallia Belgica, die van den
Vosegus afdalende het gebied der Treviri doorstroomt, bekoorlijke oevers heeft, zeer vischrijk is
en bij Confluentes (Coblenz) in den hoofdstroom
valt. Zijtakken zijn, links : Sura (t. Sour), Nemesa (t. Nims), Salmona (t. Salm); regts: Salia
(t. Saille), Saravus (t. Saar) en a. Ausonius heeft
de Mosella in een afzonderlijk gedicht bezongen;
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Morius, Mcupcos, een kleine, zuidelijke bijrivier van den boeotischen Cephissus, die aan den
voet van den berg Thurium bij Chaeronea ontspringt ( PLUT. SULL. 1 7.).
Morino en Mormolyee, Mopp.tu, Mopµoxvxî, z. _ E m p usa.
Morpheus, Mopcpsós, zoon en dienaar van
den god des slaaps, met EïxsXos (Jcelus), (Pop fj rwp
en %vrxao , de vormer der droomgestalten (oviD.
MET . 11, 633 en v.). Op reliefs en gesneden steenen
vindt men hem als gevleugeld grijsaard afgebeeld.
Mors, z aavaTos.
Morsimus, Mópacµos, zoon van Philocles uit
Athene, een treurspeldichter, die door Aristophanes om zijne drooge poësie en zijn aanstootlijk
leven zeer wordt ten toon gesteld.
Mortuum mare, 1) vzxpov T9Aayos, 7r6vvros
vsxpo;, de noordelijke ijszee, ook Oceanus glacialis
geheeten (JUV. 3, 1.) en klare pigrum (TAC. AGR.

Mosychlus, Moau^Xo;, z . Lemnos.
Mosynoeci, Moauvocxoc, volkstarn op de
kust van Pontus, tusschen de Tibarenen en Chalybers, droeg dien naam naar de suikerbroodvormige houten huizen (µóauvoc), was krijgszuchtig,
maar tevens ruw; dit blijkt ook uit de gewoonte
om den koning, die anders op staatskosten onderhouden werd, den hongerdood te laten sterven,
wanneer hij zijn ambt verwaarloosd bad. Zij
sneden aan hunne gesneuvelde vijanden de hoofden af en droegen die onder muziek en dans
rond. Lekker eten en drinken was hun hoogste
geluk, zoodat men de kinderen der rijken letterlijk mestte. Het huwelijk was hun onbekend. Zij
tatoueerden hun ligchaam. Tot wapens gebruikten zij 6 ellen lange zware speren, gevlochten
schilden met leer overdekt en leeren helmen, uit
wier midden een haarwrong stak. Z. verder HDT.
3, 94. 7, 78. en inzonderheid XEN . ANAB . 5, 4.

13. GERM. 45.), Ó C6pnos (Ux. (PLUT. CAMILL. 15.),

4, 4.

naar de daar langs wonende volken ook de hyperboreïsche zee genoemd. Varro is de eerste
schrijver (R. R. 1, 2, 4.), die de natuur er van
juist beschrijft en de koude als oorzaak der onbevaarbaarheid opgeeft : Mare congelatum. — 2)
I)oode Zee, Asphaltites Laces (z. a.).
Moryehus, Mópuyos, uit Athene, een slecht
treurspeldichter ten tijde van Aristophanes, door
de blijspeldichters bitter gehekeld, zoowel om zijne

Moaaxss en Mó^wveg, z. Helotes.
Moto, Mo ruri, oude en vroeger zeer aan
stad op de noordwestelijke kust van Si--zienljk
cilië op een klein, 6 stadiën van de kust verwijderd eiland (t. I. di Mezzo), door een brug met
het vaste land verbonden. Volgens Thucydides
(6, 2.) was zij door Phoeniciërs in het gebied der
Elymers gesticht. Door Dionysius werd de stad
aan de Carthagers ontrukt (397). Himilcar her-

Moriah, z. Hierosolyma.
Morini, MopcvoI, belgisch volk in Gallië, ten
W. naast de Nerviërs en Menapiërs, tusschen de
Schelde en Lijs; het land van dit dappere, mag
volk was vol bosschen en moerassen; door-tige
Caesar werden zij overwonnen en onder de Atrebaten gesteld (CAES . B. G. 3, 28. 4, 76. 6, 5.).
De voornaamste steden waren G e s o r i a c u m,
t. Boulogne, en T a r u e n n a, t. Terouenne. Hier
was de zeestraat tusschen Gallië en Britannië het
smalst

(CAES. B. G. 5, 2.).
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overdo haar Iater weder, doch deed de inwoners
naar Lilybaeum verhuizen, waarna Motya uit de
geschiedenis verdwijnt.
Mucha geus, van plebejischen oorsprong,
een oud en beroemd geslacht, dat aan Rome vele
uitstekende regtsgeleerden schonk : 1) C. Mucius
C o r d u s, een romeinsch jongeling, begaf zich met
toestemming van den senaat gedurende den oorlog met koning Porsena in het vijandlijke leger,
om door het vermoorden van dien koning Rome
te bevrijden, 508 v. C. Daar gekomen terwijl
het juist soldijbetaling was, stak hij den schrijver
van Porsena overhoop, dien hij met den hem
onbekenden koning verwarde. Gevat en met den
dood bedreigd, hield hij, naar men verhaalt, zijn
regterhand boven een komfoor dat daar te branden stond, om aan den vertoornden koning te toonen, hoe weinig hij den dood vreesde, en liet haar
in het vuur verteeren, zonder een teeken van smart
te geven. Aan den verbaasden koning vertelde hij
verder dat 300 jonge lieden zich bij Bede verbonden hadden om hem te dooden, waartoe hij het
eerst door het lot was aangewezen. Porsena werd
beangst, sloot vrede met de Romeinen en trok af.
Sedert heette hij Scaevola, d. i. linksche (LIP. 2,
12 en v.). --- 2) P. Mucius, was in 't jaar 485
V. C. volkstribuun, zou wegens het verstoren van
de wettige orde van zaken zijne ambtgenooten levend verbrand hebben, terwijl daarentegen volgens
anderen (PEST. 9, 23.) 9 krijgstribunen, die in een
gevecht tegen de Volscen gesneuveld waren (487
V. C.) en waaronder een Mucius genoemd wordt,
openlijk in den circus verbrand zijn. -- 3) Q.
M u c. S c a e v o l a, verkreeg in 't jaar 215 v. C.
Sardinië als provincie, doch kon wegens ziekte
ziin ambt niet verder waarnemen (LIV. 23, 24,
40.). -- Zijne zonen zijn 4) en 5) P. en Q. M u c.
Scaevola, van welke P. in 't jaar 175 consul
was en een gelukkigen oorlog tegen de Liguriërs
voerde (LIV. 41, 19.). De tweede Q., was consul
in 't jaar 174 en diende als krijgstribuun onder
Crassus in den oorlog tegen Perseus (LIV. 42,
49.). -- 6) P. M u c. S c a e v o l a, een zoon van
NO. 4), consul in 't jaar 133 v. C., toen T. Gracchus volkstribuun was, werd verdacht zijne plannen te ondersteunen (PLUT. TIB. GRACCx. 9.),
doch na den moord van Gracchus voegde hij zich
aan de zijde der optimaten (cie. PLANO. 36, 88.).
Hij was den Scipio's weinig genegen, waarover de
satirendichter Lucilius hem in zijne gedichten hard
valt (jut. 1, 154.). Waarschijnlijk ontnam hij aan
den pontifex maximus, terwijl hij zelf die waardigheid bekleedde, het regt om de rijksannalen
te houden, daar die slechts tot op hem liepen. Zijne
buitengewone kennis van 't romeinsche regt, gepaard met een groot redenaarstalent, verschafte
hem onder de regtsgeleerden van zijnen tijd een
voorname plaats (cic. DE OR. 1, 37, 1 70. 2, 70,
285.). Hij zelf stelde op regtskennis voor een
pontifex maximus den hoogsten prijs (Crc. LEGG.
2, 19. 2, 21.). - 7) Q M u c. Scaevola, zoon
van n°. 5) met den bijnaam augur, bestuurde in
't jaar 121 Azië en werd door Albutius, met wien
hij den spot had gedreven, van knevelarij aangeklaagd (dc. BRUT. 26, 102.). Hij verdedigde zich
zelf en werd vrijgesproken. Aan de burgeronlusten nam hij geen werkzaam deel en toonde
zich zeer afkeerig van onregtvaardig geweld, inzonderheid tegen C. Gracchus (cic. DE oR. 2, 67.).
Hij wenschte vastheid en duurzaamheid in de be7

staande orde van zaken. Gelijk hij tegenover
Sulla zijne onverschrokkenheid toonde door in
den senaat te weigeren, Marius, den redder van
Rome, voor een vijand des vaderlands te verklaren, zoo bewees hij in moeilijke omstandigheden
van den staat eene onverbreekbare trouw en gehechtheid. Daarenboven stond hij met raad en
daad de hulpbehoevenden bij en weigerde aan
niemand die tot hem kwam zijne hulp (Cie. DE OR.
1, 45.). Zijne uitgebreide kennis van 't romein
werd algemeen gewaardeerd en aan -schergt
jongelieden, vooral Cicero en Atticus,-zienljk
waren er trotsch op zijne leerlingen te zijn (cie.
DE AM. 1, 1.). De zoon van zijnen neef (no. 6)

was 8) Q. Mucius. Scaevola, pontifex maximus, bekleedde de meeste door hem waargenomen
ambten gezamenlijk met den redenaar Crassus, behoorde tot de partij der optimaten, hij was een man
van een onbaatzuchtig en streng regtvaardig karakter, hetgeen hij onder anderen bewees als stad
Azië tegen de bedrieglijke en woe--houdervan
kerende tolpachters. Cicero nam zich later in
het bestuur zijner provincie Mucius tot voorbeeld.
Vandaar stond hij ter goeder naam en faam bekend, en hadden de tollenaars den moed niet hunnen nijd aan hem te koelen, maar wreekten zij
zich op zijnen vriend Rutilius, die met hem in
Azië geweest was. (Verg. cxC. DE OR. 1, 53. An
ATT. 6, 1, 15.). In 't jaar 95 werd hij consul.
In zijne verdediging van M'. Curius leed hij de
nederlaag tegenover den schertsenden spot van
Crassus, die door hem wegens het verijdelen van
een zegepraal beleedigd was (cie. DE OR. 1, 57.).
In 't jaar 82 werd hij op bevel van den jongen
Marius door sluipmoord omgebragt (cie. AD ATT.
9, 15, 2.). Hij liet niet alleen den roem na van
een hoogst regtvaardig en vaderlandlievend man
(cie. AD ATT. 8, 3, 6.), maar ook dien van een
uitstekend regtsgeleerde, die aan een uitgebreide
kennis tevens een groot redenaarstalent paarde

(cic. DE OR. 1, 39 en 53. BRUT. 39. OFF. 1, 32.).
Hid had een groot aantal Ieerlingen om zich ver
waaronder voornamelijk Sulpicius en na-zameld,
den dood van Mucius augur ook Cicero. Van
zijne letterkundige werken, die vaak gecommentarieerd werden, wordt meermalen melding gemaakt. -- 9) M u c i a Tertia, derde vrouw van
den grooten Pompejus, werd, daar zij met Caesar
echtbreuk gepleegd had, terwijl haar echtgenoot
zich in Azië bevond, door hem verstooten (PLUT.
POMP. 42.). Later trouwde zij met Aemilius
Scaurus en in den burgeroorlog trachtte zij tusschen Augustus en haren zoon S. Pompejus eene
verzoening tot stand te brengen. - 10) Q. M u c.
S c a e v o 1 a, zoon van Mucius augur, vergezelde
Cicero in 't jaar 59 naar Azië en bleef ook later
met hem vriendschaplijk omgaan. Even als zoo
velen zijner bloedverwanten schijnt ook hij pontifex geweest te zijn, daar Cicero (AD ATT. 9, 9.)
hem in eene staatsaangelegenheid raadpleegde.
11lueiauuS, z. Licinia gens.
i!Iu'leiber, z. Vulcanus onder Hephaestus.
Muliëbris, bijnaam van Fortuna, ter dank
bare herinnering aan Veturia en Volumnia, die
door hare smeekgebeden Rome van de belegering
door Coriolanus bevrijdden (LIV. 2, 40.).
Mulius, MouXtoc, 1) schoonzoon van Augias,
man van Agamede, door Nestor verslagen (nom.
IL. 11, 739.). -- 2) Twee Trojanen, door Patro,

Mulleus—Munatia geu s .
clus en door Achilles geveld (ir.. 16, 696. 20,
472). -- 3) Heraut van den minnaar Amphinomus uit Dulichium (xoM. OD. 18, 422.).
11Iu1leus, een roode schoen, naar het schijnt
door de curulische magistraten gedragen.
Mullus, een geliefkoosde zeevisch, barbeel.
De romeinsche lekkerbekken betaalden er buitengewone sommen voor.
1Wv lsuun, namelijk vinum, wijnmee, uit most
en honig bereid; men gebruikte er ook wijn voor.
Het werd meestal gedronken bij het prandium en
den gustus.
1!Ialta (beter dan mulcta), beteekent oor
vee te betalen boete, later eene-spronklije
bijzondere soort van geldboete. Zij werd of door
de magistraten uit kracht van hun imperium opgelegd, of door eene wet voorgeschreven of door
het volk in de comitiën vastgesteld. Gewoonlijk
trof deze straf ongehoorzame burgers of overtreders der wet. Het regt om eene multa op te leggen, hadden de koningen, vervolgens de consuls,
aan welke de lex V a l e r i a het regt gaf, om ongehoorzame burgers met eene boete van 2 schapen
en 5 runders te straffen. De lex A t e r n i a Tarp e j a 454 v. C. schonk deze bevoegdheid ook aan
de andere magistraten. De hoegrootheid der
multa werd aldus bepaald, dat de ambtenaar eerst
1 schaap als boete kon opleggen, en haar bij herhaalde ongehoorzaamheid tot op 2 schapen en 30
runders doen opklimmen, hetwelk de lex Sest i a
Me n n i a 452 v. C. als suprema multa vaststelde.
In plaats van vee kon men ook geld betalen, namelijk voor een schaap 10 asses, voor een rund
100 asses, waardoor willekeurige waardering was
uitgesloten. Deze aestimatio werd door de le x
Julia Pap Ina 430 v. C. nader geregeld of wel
het eerst ingevoerd. Van dit regt om boete op
te leggen maakten de magistraten dikwijls gebruik,
b. v. de censors, praetors, aedilen (meest in poli
pont f ces max. en vooral de volks -tiezakn)d
hunne bevoegdheid zochten-tribune,ds
uit te breiden. Evenwel konden zij die in een
boete verwezen waren bij de tribus in hooger beroep komen, die in eene gewone regtsvergadering
der comitia (multae certatio) de boete bekrachtigden of ophieven (remittere). Zoo kwamen o. a.
in hooger beroep veldheeren, die wegens ongeluk
gevoerden krijg of wegens willekeur in de-kig
uitoefening van hun ambt ; publicani die wegens opligterij in een boete verwezen waren en a. Ook
de magistraten der municipia en de stadhouders
in de provinciën hadden het regt boete op te leggen. Van de door de wet bepaalde boeten verdient melding die der lex L i c i n i a Sestia, wanneer iemand meer land in bezit had, dan de wet
veroorloofde (z. a g e r p u b l i c u s), die der lex
.D u i l ia Ma e n i g tegen woekeraars enz. Bij deze
door de wet vastgestelde multen trad een ambtenaar als aanklager tegen de overtreders op (petere multarn) of ook een bijzonder persoon. In het
eerste geval besliste het volk, in het andere de
praetor of de recuperators. Wanneer de boete in
regten bekrachtigd was, volgde de parate executie
(door inbeslagneming of bonorum venditio) of ook
door personele executie. De gelden der boeten
werden oorspronklijk tot godsdienstige doeleinden
gebruikt, namelijk tot standbeelden van goden,
wijdirigsgeschenken, het vieren van spelen enz.
Later vloeiden de gelden in het aerarium en ten
laatste in den fiscus.
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Mulus, mula, muilezel, muildier, rlµ(ovoc, zeer
gezocht bij de ouden wegens zijn groote kracht,
vooral om te trekken, lasten te dragen enz., zeldzamer om te rijden, evenwel komt er een wedren
voor met muildieren in den Circus maximus. Als
spreekwoord was het dier een zinnebeeld van domheid .
Muinmia gens, een plebejisch geslacht.
1) Q. en L. Mu mm ii, volkstribunen in 't jaar
187, werkten eerst den ouden Cato tegen, toen deze
de familie der Scipio's met zijn haat vervolgde
(Liv. 38, 54.). Lucius werd later praetor op Sar dinië (177). — 2) L. Mummius, de veroveraar
van Corinthe, een zeer goedhartig, voorzigtig en
regtschapen man, maar ruw en onbeschaafd; hen, die
met het overvoeren van de in Achaja buitgemaakte
kunstschatten belast werden, zond hij heen met de
bedreiging, dat zij ze moesten herstellen, zoo zij ze
beschadigden. In 't jaar 146 v. C. werd hij namelijk als consul naar Achaja gezonden, waar zijn
voorganger Metellus den oorlog zoo goed als geeindigd had. Mummius, zelf geen groot krijgsheld, overwon de Achaeërs door de onbekwaam
hunner veldheeren, trok naar Corinthe, doch-heid
rukte eerst na eenige aarzeling de poorten der
door de inwon ers verlaten stad binnen, liet rooven
en plunderen, vele der achtergebleven inwoners
vermoorden, anderen als slaven verkoopen en de
prachtigste stad van Griekenland in een puinhoop
herschapen. Daarvoor werd hem later een zege
toegestaan en de bijnaam Achaieus geschon--pral
ken (Crc. MUR. 14.). In 't jaar 142 werd hij met
den jongen Scipio censor, doch wegens hun uit
karakter en de onhandigheid en on--enlopd
geschiktheid van M. konden zij elkander slecht
verdragen. --- 3) S p. M u m m i u s broeder des vo
zijn legaat in den achaeïschen oorlog,-rigen
schilderde in boertige versen zijne wederwaardigheden aldaar en werd zoo de uitvinder van den
poëtischen brief. In 't jaar 132 vergezelde hij
den jongen Scipio, met wien hij zeer bevriend
was, naar Azië. Verstandiger dan zijn broeder,
was hij tevens beschaafder en wordt door Cicero
(BRUT. 25.) als aanhanger der stoische wijsbegeerte
en als redenaar vermeld.
1Tiunatia gens, een plebejisch geslacht dat
zich eerst in de laatste eeuwen der republiek een
naam maakte, daartoe behooren: 1) M u n a t i u s,
legaat van Sulla, overwon in 't jaar 86 Neoptolemus, een veldheer van Mithridates. — 2) L. M u n.
P 1 a n c u s, een aanhanger en vertrouweling van
Caesar, onder wien hij reeds in Gallië als legaat
had gediend (cAES. B. G. 5, 24.), en wien hij ook
in de burgeroorlogen tegen de Pompejanen diende. Na den dood zijns beschermers sloot hij zich
bij geen der toenmalige partijen bepaaldelijk aan,
wenschte vergiffenis voor de moordenaars van Caesar, zocht daarop tegen den wensch van Cicero, met
Wien hij voortdurend in briefwisseling stond, eene
verzoening tusschen Brutus en de driemannen tot
stand te brengen (CIC. AD FAM. 10, 6.), verklaarde
zich eindelijk, op dringende bede van Cicero, voor
den senaat en rukte uit zijne provincie Gallië naar
Mutina op, doch bleef op de tijding van het ontzet dier stad, in het zuiden van Gallië staan, hoewel Cicero hem vermaande om Antonius aan te
tasten en te vernielen (cie. AD FAM. 10, 13.).
Doch alle aansporingen en beloften van den se-
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naat, alle pogingen van Cicero bleven zonder gevolg bij den ijdelen man; zijne besluiteloosheid en
de vrees voor de onstandvastigheid zijner soldaten
waren sterker. Eensklaps wist Asinius Pollio hem
voor de belangen van Antonius te winnen (PLUT.
ANTON. 18.). Hem gaf hij goed en leven zijner
eigen broeders ten beste en werd in 't jaar 42
niet Lepidus consul. Na den perusijnschen oorlog
vlugtte hij uit vrees voor Octavianus naar Griekenland, bestuurde (40 v. C.) voor Antonius Syrië, maakte zich echter daar door afpersingen gehaat en vond dien ten gevolge bij hem te Alexandrië een koele ontvangst. Voor den slag bij Actium verliet hij Antonius, dien hij te vergeefs den
raad gaf, Cleopatra weg te zenden, ging heimelijk
naar Rome en maakte vrede met Octavianus, voor
wien hij in 't jaar 27 den titel van Augustus ter
sprake bragt, bleef dezen gedurende zijn overig leven getrouw en besloot aldus zijn wispelturige en
veranderlijke politieke loopbaan. „ Hij werd slechts
(zegt Ti) r u m a n n) door eigen belang geleid; hij
wekte verwachtingen op, waaraan hij niet beantwoordde, en verraadde de geheimen zijner vrienden, om door hunne vijanden beloond te worden."
Ook zijn bijzonder leven was niet vlekkeloos; hij
stierf weinig geacht en zelfs door tijdgenooten
bespot. Cicero prijst zijne redevoeringen en den
stijl zijner brieven (cie. AD FAM. 10, 3 en 16.).
Horatius heeft de 7. ode van het 1. boek aan
hem gerigt. — 3) T. M u n a t. P l a n c u s Bursa,
broeder des vorigen, ir. 't jaar 52 volkstribuun,
was na den dood van Clodius zeer in de weer
tegen Milo, weshalve hij ook Cicero van diens
verdediging zocht terug te houden. Pompejus,
voor wien hij ijverig werkzaam geweest was, bekommerde zich niet verder om hem, toen hij zijne
diensten niet meer noodig had, en liet de door
Cicero tegen Plancus ingestelde aanklagt haren
gang gaan, even als zijne daarop gevolgde veroordeeling wegens beleedigingen . tegen Milo gepleegd.
Later werd hij door Caesar, in wiens armen hij
zich wierp, hersteld (cie. PHIL. 6, 4. 10, 10. 13,
12.). In den oorlog bij Mutina diende hij onder
Antonius. — 4) Cu. M u n a t i u s Plancus, broeder van den vorigen, diende onder Caesar (44),
was in het volgende jaar praetor en vocht later
onder zijn ouderen broeder (rio. 2) Lucius met veel
ijver aan het hoofd der ruiterij, doch moest wegens ziekte naar Rome terugkeeren. — 5) C. Mun a t in s P 1 a n c u s, broeder der drie vorigen, vond
bij de vogelvrijverklaringen van Antonius zijn dood
op de vlugt. -- 6) M u n a t i a P l a n c i n a, vrouw
van Cu. Piso, was niet vreemd aan de vergiftiging
van Germanicus (19 n. C.). Door een aanklagt
bedreigd, maakte zij zelve een einde aan haar leven in 't jaar 33 n. C. (TAO. ANN. 6, 26.). —
7) M u n a t. Rufus, vriend van den jongen Cato,
met wien hij in 't jaar 58 v. C. in onmin geraakte, maar zich kort daarna weder verzoende (PLUT.
CAT. MIN. 9, 36.).
liIund.a, I) stad en romeinsche colonie in
.Hispania Buetica, niet ver van Corduba (hoewel
het volgens zijne algemeen aangenomen ligging het
tegenwoordige Monda niet zijn kan) beroemd door
twee veldslagen, de overwinning van Cn. Scipio op
de Carthagers 216 v. C. en den bloedigen strijd
tusschen Caesar en de zonen van Cn. Pompejus,
17. Maart 45 V. C. -- 2) Stad der Celtiberiërs in
Hispania Tarraconensis. -- 3) Rivier in Lusitanië
tusschen Tagus en Durius, t. Mondego.

11lundus, z. Manes en onderwereld.
11luniceps, de burger van een municipium.
Etymologisch komt het woord van naunia capere,
d. i. de lasten dragen.
11lunieipium, een door municipes bewoonde
stad, een gemeente van municipes. In den oudsten
tijd noemde men die steden municipia, die met
Rome door de naauwste bondgenootschaplijke betrekking (isopolitie) verbonden waren, zoodat hare
bevolking wanneer zij naar Rome kwam, daar
connubium en commercium had, b. v. Tusculum,
Lanuvium, Cumae, Formiae. Na den latijnschen
oorlog 338 v. C. hield deze betrekking op te bestaan, de steden werden door het burgerregt geheel bij Rome ingelijfd, en de naam municipium
beteekende nu romeinsche burgergemeenten wier
toestand al naar de haar door Rome toegestane
regten zeer verschillend was. Eenige behielden
hun vroeger eigen gemeentebestuur (Cumae, Acerrae, Atella), anderen werden daarvan beroofd (Aricia, Caere, Anagnia, Capua en a.), eenige hadden
het volle burgerregt (cum sufragio), b. v. Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum, Tusculum en a.,
andere misten dit (sine suffragio), doch verkregen
evenwel in den loop des tijds het stemregt te Rome. De steden, wier eigen bestuur (overheden,
senaat enz.) in stand werd gelaten, mogten ook
hunne oude plaatslijke regten behouden en zich
zelven wetten geven, mits zij niet in strijd waren
met de romeinsche wetten. De municipia echter,
wier zelfstandig bestuur opgeheven werd, werden
volkomen romeinsche onderdanen en stonden niet
onder eigen, maar onder romeinsche overheden, z.
p r a of e c t u r a. Zij raakten geheel in verval, en
de inwoners trokken ook wel in massa naar Rome.
De municipia cum sutragio (hetzij ze een eigen
bestuur behouden hadden of niet) hadden volkomen de regten van romeinsch burger. Zij behoorden tot eene tribus, werden te Rome in den eensus opgenomen, dienden in de romeinsche legioenen, hadden het regt van stemmen en van het
bekleeden van ambten, doch als maatschaplijk regt
bewaarden zij hunne oude nationale eerdienst en
hadden hun eigen priesterdom. Door de lex Jul a 90 v. C. werden alle steden van Italië (met
name de coloniae Latinae en de oppida foederata)
tot municipiën met het volle burgerregt verheven,
en municipium in eigenlijken zin heette nu elke
romeinsche landstad. Oneigenlijk werden zelfs de
vroeger romeinsche coloniën dus genoemd. Evenwel verloren door de Julische wet de steden ook
de vroeger genoten onafhanklijkheid, en om eenige
eenheid in het onderlinge zamenstel te brengen,
werden bijzondere leges municipales gegeven, inzonderheid de lex Julia municip. Overal waren
de burgers der municipiën in 3 klassen onderscheiden: decuriones (z. a. en S e n a to s m u n i c ip a l i s), augustales (zoo veel als de romeinsche
ridders) en plebs of populus. Zij kozen hunne
eigen overheden, hadden senaat en comitia, wier
bevoegdheid echter meer en meer op den senaat
overging. Ook had iedere stad haar aerarium
waarover een quaestor of arcarius gesteld was.
De uitkomst heeft de deugdelijkheid van het zamenstel der rom. municipiën bewezen; de steden
vormden de eigenlijke kern van het rijk, en de
goeden en verstandigen onder de keizers wendden
hunne beste pogingen aan voor eene vrije, krachtige ontwikkeling der municipiën. Daar verrezen
prachtige gebouwen, en de belastingen waren zeer

Munimentum Corbulonis--Musae.
matig. Allengs werd die inrigting ook op de provinciën toegepast, en vele steden tot municipiën verheven, vooral in de westelijke provinciën, totdat
Caracalla alle steden van het geheele rijk tot municipiën verhief. Van dien tijd dagteekent het
verval der steden, de welvaart taande door het
despotismus en den overdreven zin voor praal en
pracht der keizers, totdat het geheele gemeentewezen tot verarming, onverschilligheid en bederf
verviel.
Munimentum Corbulónis, een verschansing in het N. W. van Germanië in liet gebied der Frisii, waarschijnlijk in de buurt van de
tegenw. stad Groningen, in de gelijknamige provincie, waar men in 1818, als overblijfsel van vroegere verschansingen, een brug van 3 mijlen lengte
en 12 v. breedte in liet veen ontdekt heeft (TAC.
ANN. 11, 19.).

11lunius (anderen noemen hem ten onregte
Mummius) Lupercus, diende als legaat in den
oorlog tegen de Batavieren onder Claudius Civilis,
die hem in een slag overwon, vervolgens insloot
en tot overgaaf dwong, waarna Munius op weg
naar de waarzegster Velleda, aan welke Civilis hem
zond, vermoord werd (TAC. IIIST . 4, 18, 61.).
Muntwezen en gewigten, gr i e k s ch e.
De verhouding van dc meest gangbare munten en
waardebepalingen, vooral der atheensche, tot de onze
is, zonder in aanmerking te nemen dat zij goedkooper waren en de stand der interest hooger was, waardoor de werklijke waarde eener geldsom bij de Grieken veel hooger was dan bij ons, volgens het onderzoek van A. B d e k h als volgt : De meest algemeene
waardebepaling, naar het gewigt, was het talent.
Het attisch talent bedroeg, zonder het koperallooi
in onze munten in aanmerking te nemen, zilver
tegen zilver vergeleken, f 2700. ; op een talent
gaan 60 mina's (de mina alzoo = f 45.), op de
mina 100 drachmen (de drachme dus 45 centen,
op de drachme 6 obolen (een obool dus i f cent).
De obolus bevatte 8 chalci (een chalcus dus bijna
1 cent) en de chalcus 7 lepta. Tot op 1 obolus
sloeg men het geld in den regel in zilver, het
dichalcon (dus 1 obolus) werd van zilver of koper geslagen, kleinere munten slechts in koper.
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vatte 10 obolen = 75 centen. Eindelijk het
euboeïsche talent gelijk aan het gouden talent voor
den tijd van Solon of aan liet latere handelstalent
der Atheners, zoodat 100 euboeïsche drachmen
gelijk zijn aan 138 8/9 van Solon.
1Iunus, z. ma,gistratus, en ludi.
1!Iunyebia , Mouvuy(a, z. A t h e n a e, onder
A t t Ic a, 7. kol. o. — 2) Een feest van Artemis Munychia, een maangodin (Hecate) te Athene, gevierd
den 16. der maand Munychion. Zinnebeeldig werd
de godin als maangodin door offerkoeken voorgesteld,
die, kunstig verlicht den naam en den vorm der
volle maan hadden. Op dit feest vierde men tevens den dag van den slag bij Salamis, dewijl op
dien dag de godin de Grieken met haar volle licht
beschenen had.
Munychus, MoUvuxos, 1) zoon van Pantaeles, naar wien de heuvel Munychia zou genoemd
zijn, aanvoerder der Minyers die door de Thraciërs uit Orchomenus verdreven naar den Piraeenns
verhuisden. Of hij was een inlheemsch attiscli
koning (waarschijnlijk dezelfde als n 0. 2), die aan
de Minvers die plaats afstond. — 2) Zoon van
den Theseïde Demophon en der Prianiide Laodice,
door Aethra, moeder van Theseus, in Troje opgevoed, verg. L a o d i c e. — 3) Munychus of Munichus, zoon van Dryas, koning der Molossiërs,
man van Lelante, een vroom ziener, die, toen bij
met zijne kinderen door roovers in een kasteel
belegerd werd, met zijn kroost in vogels herschapen werd.
Mu.raena, een soort van zeeaal, die door de
romeinsche lekkerbekken zeer gezocht was en goed
betaald werd.
Mnréna, z. Licinia gens.
-. -- Murea, z. purpura.
Muria, heet of eenvoudig pekel, of een lekkere uit zeevisch bereide saus, verwant met garuin
(z. a.) (Hon . SAT . 1, 4, 65 en v.).
lvlurrina vasa, kostbaar vaatwerk uit murra
of murrha, een stof waaromtrent reeds de ouden
het niet eens waren. Waarschijnlijk moet men
daardoor verstaan vloeispath, die niet zeer glad is
en een doffen glans heeft (PLIN. 37, 2, 8. PROP.
4, 5, 26.). Men betaalde ongehoorde sommen

Onder de grootere zilvermunten was het attische voor dergelijke bokalen, schepbekers enz.

tetradrachmon of de attische stater (= f 1.80) de
meest gebruiklijke, terwijl men gewoonlijk bij
drachmen rekende. — Onder de gouden munten
komt vooral in aanmerkingen de gouden stater,

Mus, z. Decii.
Musa, z. Antonius.
11liusae, Mouaat, Muzen, de zanggodinnen, later ook de beschermsters der verschillende dichtsoorten, der kunsten en wetenschappen. Homerus
noemt nu eens slechts ééne muze, dan weer verscheidene, doch zonder een bepaald getal en vaste
namen; alleen OD. 24, 60., een plaats van lateren oorsprong, komt het negental voor. Hesiodus
vermeldt het eerste de negen Muzen met hare

die het eerst door Croesus geslagen werd. Deze
lydische staters werden even als de perzische
danken, liet eerst door Darius geslagen, bij de
Grieken gangbare munt. Hun gewigt bedroeg 2
drachmen, en men rekent den chrysus = 20 zilveren drachmen = f 9. Te Athene, waar ook
gouden munten geslagen werden, hadden zij de- namen (THEOG . 77.) : Clio (KAnw) de verkonzelfde waarde. Melding verdienen nog de phocensische gouden munten (dubbele staters komen
voor), de lampsacenische en de cyzicenische. De
gewone verhouding van goud tot zilver was, zoo
als uit het bovengezegde blijkt als van 10: 1;
soms echter is de waarde van het goud hooger.
Voor Solon was het goud zwaarder, zoodat 100
nieuwe drachmen gelijk zijn aan 72-73 ouden.
Het handelsgewigt bleef ook later zwaarder, dan
dat van het goud. Nog komt hier in aanmerking
het aeginetische talent, hetwelk tot het attische in
verhouding stond van 5 : 3 (tot het attische goud
als 25 : 18). De zware aeginetische drachme be-

digster, E u t er p e (E►j r9pitr;), de vervrolijkster, T ha1 i a (ecixua), de bloeijende, Melpomene (Mek7roµ&vr ), de zangster, Terpsichore (1'spc^cxóp r^),
de danslustige, Erato ('Epacrtu), de lieflijke, Poly m n i a (lloXuµv(a), de hymnenrijke, Urania
(O►Upavíu), de hemelsche, C a 11 i o p e (KuXAt6Zr)
de schoonstemmige; zij boeten bij hem dochters
van Zeus en Mnemosyne, geboren in Pierië aan
den voet van den Olympus (t. a. p. 53.). Elders
worden zij ook wel dochters van Uranus en Ge
genoemd, of van Piereus en een pimpleïsche nymph
enz. Ook haar aantal wordt dikwijls verschillend
opgegeven : drie, M e 1 e t e (Mc)4 rr^), oefening, M n e-
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m e (Mv4s ) herinnering, en A o I'd e ('Aocarj ) gezang, wier dienst door Otus en Ephialtes rondom
den Helicon zou ingevoerd zijn. Evenwel is de voorstelling van Hesiodus de algemeen heerschende.
Bij Homerus zijn de Muzen eenvoudig zanggodinlien, die den dichter tot zijn lied bezielen en hein de
zangen voor den geest brengen; zij wonen op den
Olympus en vervrolijken met haar gezang de maaltijden der goden (IL. 2, 484. 1, 604.). Den zanger die erkent, dat hij door hare magt slechts iets
vermag, helpen en ondersteunen zij, den overmoedige echter, die hare niagt miskent, tuchtigen ze;
zoo ontnamen zij aan Thamyris, den thracischen
zanger, een zoon van Philammon en van de
nymph Argiope, het gezigt en de gaaf van zingen,
omdat hij in trotschen waan haar tot een wedstrijd had uitgedaagd (ir. 2, 594 en v.). Bij Hesiodus staan de Muzen ook reeds in betrekking
tot den dans, wat de naam Terpsichore aanduidt.
In lateren tijd breidde men hare werkzaamheid
uit tot alle takken van kunst en wetenschap en
schreef aan ieder een afzonderlijker werkkring toe.
Calliope was de godin van het heldendicht, zij
hield wastafeltjes en de schrijfstift in de hand;
E u t e r p e met de fluit was de Muze der lyrische
poesie; M e l p o m e n e van het treurspel, met een
masker in de hand, klimop om 't hoofd enz.;
Erato met de lier was de Muze van 't minnedicht en der mimiek ; P o l y in n i a, Muze der
hymnen, Thalia, van 't klucht- en blijspel en
der vrolijke, landlijke poësie, met het comische
masker, den herderstaf en kliniopkrans; Terpsichore met de lier, Muze van den dans en het
koorgezang; Clio met een rol papier, Muze der
geschiedenis; Urania met den hemelbol, Muze
der sterrekunde. De vereering der Muzen was
afkomstig van een oud zangersvolk van Thraciërs,
die in Pierië aan den voet van den Olympus
woonden en van daar naar Boeotië bij den Helicon
trokken. Deze berg, benevens de naburige Parnassus en Libethrum, de hoofdzetels harer eerdienst,
waren hare lievelingsverblijfplaatsen; hier vertoefden
zij gaarne in de grotten en ' bosschen en bij de
koele bronnen, gelijk zij ook oorspronklijk bezielende bronnymphen waren. Geliefd waren haar
vooral de bronnen Aganippe en Hippocrene op
den Helicon en Castalia aan den voet van den
Parnassus, niet ver van Delphi, op den Libethrum
was hare heilige grot. Bij den Helicon, waar de
Thespiërs ter harer eer het groote feest Mou6eia
vierden, hadden zij tempels en standbeelden, en
insgelijks een tempel bij de castalische bron. Uit
Boeotië verbreidde zich allengs de dienst der Muzen over geheel Griekenland ; zij hadden heiligdominen en altaren, inzonderheid te Athene, Olympia, Troezen, Corinthe enz. Naar de voornaamste
plaatsen harer vereering en de oorden, waar zij
zich gaarne ophielden, gaven de dichters haar
eene menigte bijnamen: Piërides, Pimpleïdes, Heliconiades, Thespiades, Parnassides, Castalides,
Aonides, Cithaeriades, Hippocrenides enz. — Als
zanggodinnen staan de Muzen in naauwe verbinding met Apollo, den vriend der toon- en zangkunst; hij heet muzenleider, Mouaa1drïs. Wegens
deze verbinding en wegens hare oorspronklijke
natuur als bezielende bronnymphen bezitten zij
ook de gaaf der voorspelling. De dramatische
dichtkunst brengt haar in betrekking met Dionysus, op wiens feest de voortbrengselen der dramatische poësie opgevoerd werden ; zij worden

zijne voedsters en gezellinnen. — lie Ca m e n a e
der Romeinen werden vereenzelvigd met de grieksche Muzen. Hare naam, van cano afgeleid, beteekent de zangsters, de voorzeggenden ; zij waren,
even als de Muzen oorspronklijk bezielende bron
ook de gave van voorspelling had--nymphe,di
den. De naam Carmenta, Carmentes is dezelfde
als Camena.
Musaeus, Mo'aa ltto;, 1) een mythisch zanger
(&tconotóc), ziener en priester in Attica, die in den
voorhomerischen tijd heilige poësie in Attica ingevoerd en verspreid zou hebben. Hij heet een
leerling van Orpheus of van Linus, of van Antiphemus (van Eumolpus) en Selene. Onder zijne
zangen worden vermeld inwijdings- en reinigingsliederen (ook verhandelingen over het inwijden en
reinigen worden hem toegeschreven), hymnen, voor
96.-zegin(Mou67fv.HDT,8
9, 43 . PLAT. DE REP. 2, 7. APOL. p . 41, B. ION p.
536, B. Deze voorspellingen werden later door

Onomacritus gerangschikt en vervalscht. Wat later van hem in omloop was, was meestal knutselwerk van Onomacritus en anderen. Als dergelijke musaeïsche gedichten worden vermeld eene
Eup.oX7da, 'E;ux ants voawv, eene ©oyovfa, '1'rravoTpa?la en a. -- 2) Zoon van Thamyras, kleinzoon van Philammon, een overoud thebaansch
(of atheensch) lierdichter (s.aXoitotó;). — 3) Episch
dichter uit Ephesus in den alexandrijnschen tijd,
maker van eene Perseïs en gedichten op Eumenes
en Attains van Pergamum. — 4) Musaeus, bijgenaamd grammaticus, schrijver van een lief klein
epos Tá W;&' `Hpw xal Agav6pov, z. Epos.
Museums, z. belegering, 6. kol. b.
Musëum, Movasiov, z. Alexandria.
11lusica (ars), µovacx j (trdxvr^), soms ook musica,
orum), ta µovatx&, eigenlijk in 't algemeen de muzenkunst, doch heeft een veel ruimere beteekenis
dan alleen de eigenlijke toonkunst. Zij omvat elke
geest-beschaving, zoowel in wetenschap als in
kunst, en alzoo inzonderheid de philosopkie, poësic, mimiek, orchestiek ja zelfs de mantiek. Wegens deze oude verbinding der wijsheid met de
muziek was onder de goden Apo 11 o die de lier
hanteerde, en onder de heroën M u s a e u s tevens
de wijste. Naast de gymnastiek gold de muziek
als het tweede noodzaaklijke deel eener vrije opvoeding (itac6siu); eene scheiding van de poësie
werd eerst ten tijde van Plato ingevoerd, iets dat
door hem niet goedgekeurd wordt. Hare waarde
als middel ter vorming van de zeden bleef zij
toch steeds behouden. Pythagoras beschouwde
haar als een middel om de ziel te louteren en tot
kalmte te stemmen en als een krachtig geneesmiddel bij ligchaamlijk lijden ; ook Plato en Aristoteles beschouwden haar als een edel opvoedingsmiddel. Doch gelijktijdig begon men ook reeds
te klagen dat zij weekhartig maakte en een nadeeligen invloed op de volkszeden uitoefende. —
Moeilijk is het aan te wijzen in hoe verre de
zwakke proeven in de muziek bij de Chinezen,
Indiërs en Aegyptenaren op hare ontwikkeling
bij de Grieken van invloed geweest is : dit is
echter zeker dat haar bij dit volk het eerst eene
wetenschaplijke behandeling ten deel viel,
al kon dan ook de muziek, die kunst der ziel en
van het diepste, inwendige gevoel des menschen,
bij de Hellenen, die vooral aan zinlijke aanschouwing en uitwendige verschijnselen hangen bleven,
niet tot die ontwikkkeling geraken, als de schil-
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der- en beeldhouwkunst. Voor den uitvinder der
muziek wordt in de mythe benevens Apollo ook
Hermes gehouden, die, aan de oevers van den Nijl
de lyra met 3 of 7 snaren zou hebben uitgevonden, of A t h e n e 'aan wie de uitvinding der e e nvoudige fluit, of Pan, aan wien de herdersf1 u i t (misschien reeds met zeven pijpen) wordt
toegeschreven. Buitendien verschijnen Zeus, Dionysus, de Muzen, de Satyrs en Silenus meer of
min als godheden der muziek. Juist om het
naauwe verband tusschen haar en het diepste, inwendige gevoel van den mensch, schreef men haar
een hoogeren oorsprong toe en een godlijke,
wonderdadige werking. Dit blijkt uit de mythen
van Amphion en zijnen broeder Zethus, van Orpheus, Linus, den Centaur Chiron en a. Juist
daarom was er eens een tijd, dat zij zich hoofd zaaklijk van het volk had meester gemaakt en
zelfs tot in het openbare leven was d oorgedrongen; geene belangrijke gemeenschaplijke handeling

scheen haar te kunnen ontbeeren. Vandaar biedt
ons de overlevering geen gering aantal namen aan
van mannen die als zangers, dotaoí, het voor
gedichten met begeleiding van muziek-dragenv
schijnen vereenigd te hebben. Het was een voor
muziek ondersteund werd en-dragt,ieo
waarvan de eenvoudige rythmus daardoor beter
uitkwam; niet zelden ging zij tevens vergezeld van
een dans. Als zoodanige zangers worden ons genoemd Thamyris, Demodocus, Phemius, Hyagnis,

Philammon, Pierus, Creophylus, Eleutherus en a.
Het vaderland der vroegste ontwikkeling dier kunst
schijnt Lydië en Arcadië geweest te zijn; daar
zou Amphion zijne kunst geleerd hebben; hier bevorderde het herdersleven de uitvinding en meerdere
volmaking der gewone- en herdersfluit. De m eI o d i ë n (vóp.ot of c pu ovíat, lat. modi), waarvan men
verschillende soorten onderscheidde, behooren in
Klein -Azië te huis ; de p h r y g is c h e wordt toegeschreven aan Marsyas, den vermeenden uitvinder
der dubbele fluit, de dorische aan den Thraciër
Thamyris, dit was de laagste, de 1 y d i s ch e de
hoogste, de p h r y g i s c h e daar tusschen in, buiten
ionische. Later splitste-dienaolsch
men de intervallen nog door een halven toon, waar
nieuwe melodiën ontstonden, wier namen-dortwe
uit die vijf grondtoonen waren zanwengesteld. —
Op de genoemde meer of min mythische namen volgen andere, zoo als de Phrygiër O l y mp u s, de fluitspeler S a c a d a s uit Argos, die het
fluitspel bij de pythische spelen invoerde en a.,
van welke ons echter weinig zekers berigt wordt.
Van de 6. eeuw af begint de strengere afmeting
der toonen en de eerste wetensehaplijke behand.eling; tot den practischen vooruitgang der kunst
droegen echter ook veel bij de ciywva; µovtzol
bij de openbare spelen, inzonderheid bij de p y t h i-

bekend zijn, verbonden met de poësie de beoefening der muziek, zoo als Alcaeus en Sappho,
Simonides, Pindarus, Stesichorus, Tyrtaeus, Terpander, die de lyeurgische wetgeving op muziek
zou gebragt hebben, en Archilochus, aan wien men
o. a. den drievoetigen rythmus en verscheiden ver
accompagnement van den zang door-betringh
de muziek toeschreef. Anderen worden eenvoudig vermeld als toonkunstenaars, zooals Agathon,
Aristonicus, Aristonymus, Cleon, Hippomachus,
Philotas, Stratonicus, Telephanes en a. Het eerste theoretische werk over muziek zou geschreven zijn door den leeraar van Pindarus, L a s u s
van Hermione, omstreeks 546 v. C. ; Pythagoras,
Philolaus en a. berekenden de mathematische ver
daartoe werd het m o n o--houdingert;
c h o r d i u m uitgevonden, dat later de pythagorische canon heette. Ten tijde van Plato en Aristoteles werd de toonladder zeer vermeerderd, en
E u c ii d es, omstreeks 277 v. C., was de eerste die
de mathematische klankleer wetenschaplijk behandelde. Buitendien verdienen hier nog melding
Aristoxenus (z. a.), Plutarchus, Nicomachus, Claudius Ptolemaeus en a. — Bij de Romeinen
stond de muziek op verre na niet zoo hoog aan
Zij beschouwden haar slechts als-geschrvn.
middel, niet als doel op zich zelve. Zij werd
daarom ook meest beoefend door vreemden, slaven en vrijgelatenen. Haar gebruik was voornamelijk drieledig : bij het offeren, op het toon e e 1 en in den oor 1 o g; buitendien echter ook
bij zegepralen en ]ijkstatiën, bij godsdienstige feesten en gastmalen. De eerste soort ontvingen zij
niet andere godsdienstige plegtigheden van de Etruscers ; de instrumentaalmuziek voor het tooneel en
de krijgsdienst van de Grieken; snareninstrumenten
zouden eerst in 185 v. C. naar Rome gekomen zijn.
De voordragt van poësie onder begeleiding van
muziek schijnt tot de voordragt van den redenaar
in dezelfde verhouding gestaan te hebben als de
poëtische rythmus tot den prosaïschen numerus.
Redenaars en tooneelspelers lieten zich gaarne
door een muzikaal voorspel den toon aangeven;
een voortdurend accompagnement had welligt op
het tooneel ook geen plaats, maar het viel dan
waarschijnlijk telkens in, als het de kracht en den

indruk der voordragt moest verhoogen. De kooren werden ongetwijfeld anders begeleid, namelijk
door fluiten en andere blaasinstrumenten, ook door
de either en de lier. Van fluiten, tibiae, waren er twee soorten, dextrae en sinistrae, de eerste
meer geschikt voor het ernstige en tragische, de
laatste meer voor het vrolijke en comische. In
de krijgsmuziek had men twee soorten die der
t i b i c i nes en t u b i c i n e s; bij de gastmalen traden
later ook psaltriae en sambucistriae op, meest
grieksche meisjes en vrijgelaten slavinnen, niet altijd van onbesproken gedrag. De keizers begunstigden de muziek, behalve Tiberius, die de muzikanten en tooneelspelers uit Rome verdreef.
Nero was in zijn overdreven lust daarvoor zoo ver
gegaan, dat na zijnen dood op eens 500 zangers en
toonkunstenaars hun afscheid kregen. — Eerst laat
werd de muziek bij de Romeinen een voorwerp
van letterkundige behandeling; Vitruvius, A. Gel-

sche, en de p a n a t h e n a e ë n te Athene. Tot
een gelijk doel werd ook het Odeum te Athene
gebouwd door Pericles, leerling van den beroemden Damon, van Wien, Plato zeide, dat zijne
muziek niet veranderd kon worden, tenzij de staatsregeling zelf veranderd werd. Voornamelijk oefen
zich nu op de either en de lier; weldra-demn
vinden wij dan ook de namen vermeld van verscheiden uitstekende meesters op deze meest ge- lius, Apulejus, Censorinus, Macrobins, Marcianus
liefde instrumenten, als: Arion uit Methymna Capella en a. traden als schrijvers daarin op. —
(z. a.) en Timotheus uit Milete op de either, Het g e 1 u i d in 't algemeen heette bij de Grieken
Mimnermus, Philoxenus, Ismenias en Antigonidas ciópoc., lat. sonus ; met betrekking tot zijn hoogte
op de fluit. Ook anderen, die ons als dichters of laagte de onbepaalde toon cpcoví^, vox, de be-
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paalde cpD6Y 'oc, sonïtus. Het aua ri}pa, de t o o n1 a d d e r, was in den beginne klein en werd eerst
uitgebreider na de uitvinding der lier met zeven
snaren door Terpander, waarbij Pythagoras nog
een achtsten toon zou gevoegd hebben. Na menig
uitbreidingen kwam eindelijk het groote-vuldige
en volkomen systeem eener toonenreeks tot stand
van 18 toonen, die in 5 tetrachorden waren afgedeeld. --- De muziek was natuurlijk onderscheiden in vocale en instrumentale muziek,
waarbij nog de orchestische of p a n t o m i m i s c h e
gevoegd werd; de eerste werd de odische, de
tweede de organische, de derde de hypocritische
geheeten. De toonzetting was van de toonin e ti n g onderscheiden ; de eerste voegde de toonen naar hunne hoogte en Iaagte op een voor het
zingen gepaste wijze te zamen en heette µeXonoua; de laatste wees den duur der afzonderlijke
toonen aan en heette u4tto^totta; zij hing op het
naauwst te zamen met de metrische wetten der
dichtkunst, volgens welke eene lange syllabe den
dubbelen duur (mora) heeft van eene korte. In
het theater stond midden in de orchestra een
maataangever (iro^oc^ópó; of iroaoxtó7tos), die met
zijne voeten, waaraan ijzeren zolen (xpoónaXa)
bevestigd waren, de maat aangaf. Overigens werd
waarschijnlijk het gewone lied evenzoo voorgedragen als de melische gedeelten der grieksche dra
dezer laatsten geleek meer op-ma's;devorgt
ons recitatief en geschiedde onder begeleiding der
fluit en tither. -- Sedert Terpander of Pythagoras
hebben de ouden ook noten gehad, daartoe bedienden zij zich van letters, wat groote moeilijkheid veroorzaakte en zulk eene menigte toonteekens opleverde, dat volgens Plato enkel tot het
leerera der eerste beginselen 3 jaren soms ver
werden. Ook wezen zij alleen de hoog--eischt
te en laagte der toonen aan, daar de kennis van
den duur er van verondersteld werd of op een
andere wijze moest aangewezen worden. Ein-

delijk waren ook nog aanwijzingen noodig voor

verscheiden toonveranderingen b. v. tot versterking of tot een voller toon, &x(3oXri, projectio, of
aTrouaataaµóc; tot verzachting er van, =xXuatQ, dis
De muziek-instrumenten waren a)-soluti.
b 1 a a s- instrumenten : ó awX6 , tibia, de fluit, rj
aca7ttye, tuba of buccina, de trompet, xi'pc ,
cornu, de horen, i avpt7E, de herders- of pansfluit; b) snaren - instrumenten: + Xg^u;,
testudo, de eerste uit de schaal van een schildpad
door Hermes gemaakte lier, + Xbpcz, lyra, lier,
reeds oorspronklíjk met 7 snaren of volgens anderen eene voortgaande verbetering van de door
Amphion of Linus uitgevonden xítapts, xtadpa,
either, welker vier snaren met 3 vermeerderd
werden. Later zou Simonides nog een 8. - en
Timotheus nog een 9. snaar op de either gebragt
hebben; waarschijnlijk zijn hier echter meer ver
instrumenten onder een naam vereenigd.-schilend
De snaren der eigenlijke lyra liepen van onderen
te zamen (dyxcuvec), waren van boven echter als
horens uit elkaar gebogen (vandaar xgpara), maar
niet over een klankboom gespannen. Het midden tusschen de beide onderste snaren heette
r:r^Xug, het bovenste deel buy h , ,rugurn, het on-

derste urcokuptov of das; in dit gedeelte waren
zij bevestigd, terwijl , zij in het bovenste, Cuyóv,
om schroeven (xóAAupot) gewonden waren; zij
werden gespannen met een stemsleutel (Xop ozó-

woonlijk darmsnaren, met een staafje van fijn
hout, ivoor, of metaal, irMi1wrpov, plectrum, dat
men in de regterhand hield. De Thraciër Thamyris zou de tither het eerst gebruikt hebben
zonder gezang, Amphion of Linus met accompagnement van zang. (De speler heette xtDupt^Tr^4,
citharista, de zanger xt»ap paós, citharoedus). Andere punten zijn duister of werden reeds door de
ouden zelve betwist. Als een grootere soort van
een lier met 7 snaren komt ook voor de door de romeinsche dichters meermalen genoemde barbiton (ró
Rdp rov of b R.). Insgelijks had veel overeenkomst
niet de lier, hoewel meer op onze harp gelijkende,
het oudste grieksche snaren- instrument, dat dikwijls vermeld wordt, de cpópµty^, waardoor de deftigheid van het heldendicht werd aangeduid, vandaar
bijzonder edel en aan Apollo toegekend, ook met
goud of ivoor ingelegd of met andere kostbaar
snijwerk voorzien (oat6aAf1, itsptxat,Xrc).-hedn
Bij het bespelen droeg men haar aan een band
over den schouder en zij had zeker een minder
lagen klanktoon dan de lier, weshalve zij naar
haren toon steeds als Xt'sia gekenmerkt werd.
Eindelijk de aat.p►ixi, sambuca, driehoekig en met
zeer schelle, snijdende toonen. — 3) Instrument e n om op te slaan : tuµ7ravov (van Tó rrnv),
tympanum, de handpauk, met hollen, halfrond ge-

welfden klankboom, met perkament overtrokken
en vooral bij de luidruchtige feesten van Dionysus en Cybele in gebruik; die er op sloeg, heette
tympanista; — tp6TaXov, crotalum, een ratel, schel,
of bel, een metalen bekken met scherp klinkenden
toon, bij den dans gebruiklijk gelijk onze tegenwoordige castagnetten. — De ronieinsche instrumenten zijn in het bovenstaande reeds allen vermeld; slechts de lituus, de tibia en tuba werden
door hen meer volmaakt, z. daarover nader onder
de afzonderlijke art.
Musivum, mosaïk, uit kleine, gedeeltelijk
kostbare steenen of glasscherfjes ineengezet, zoodat het Of geometrische figuren (tessellatuin) voor
voorwerpen als in een schil -steld,ofwrkij
eigenlijke musivum), zooals de heerlijke-derij(ht
afbeelding van een veldslag in Pompeji gevonden,
waarop men in de ruimte van een vierkanten
duim 150 stukjes marmer geteld heeft. Vele andere tafereelen in mosaïk getuigen van een grootache compositie, levendige uitdrukking, sclioono
kleurmengeling en de sierlijkste uitvoering. Zij
dienden bijna uitsluitend ter versiering van den
vloer (pavintentuni); eerst tegen het einde van den
tijd der keizers werden ook de wanden en zelfs
de gewelven er mede bedekt.
Musónes, a. Mauritania.
Musouius, 1) C. Musonius Rufus, zoon
van een romeinsch ridder Capito uit Volsinii,
leefde ten tijde van Tiberius en hield zich ijverig
bezig met de stoïsche wijsbegeerte. Hij toonde
zijn regtschapen karakter bij de aanklagt van
Egnatius Celer (TAC RIST . 4, 10.). Nero liet hem
uit Rome verbannen, omdat hij deel zou genomen
hebben aan de zamenzwering van Piso. Bij de
troonbeklimming van Vespasianus was hij al weder
te Rome en stond bij hem in groot aanzien, daar
.

de keizer hem alleen te Rome liet verblijven, toen
de daar levende wijsgeeren het harde lot van ver
trof. Van zijne schriften is weinig be--banig
waard gebleven: uit hetgeen wij bezitten blijkt

dat hij de socratische methode van Xenophon

vov.). Bij het spelen tokkelde men de snaren, ge- zocht na te volgen. -- 2) Musonius B a s s u s,

Mustius Mylassa.
wordt door den jongen Plinius in zijne brieven
(7, 21.) met lof vermeld.
11lustius, C., romeinsch ridder, ging vertrouwelijk met Cicero om, die voor hem een proces
gewonnen had (cie . VERB . 1, 53, 139.). Het
proces tegen Verres, dien hij in een twist van hem
met P. Junius (stiefzoon van Mustius) had leeren
kennen, beleefde hij niet meer.
Musul*ni, bij Tacitus (ANN . 2, 57. en 4,
24.), magtige numidische volkstam, -- die onder
Tacfarinas dapper tegen de Romeinen vocht —
zeker dezelfden als de Misulani bij Plinius en

Ptolemaeus.
Mutliul, rivier van Numidië, die volgens
Salustius (JUG . 48.) de grensscheiding uitmaakte
tusschen het gebied van Jugurtha en Adherbal,
waarschijnlijk dezelfde als de Rubricatus, t. Sei-
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der stad : cyclopische muren met de leeuwenpoort ;
de schatkamers van Atreus, de graven van Atreus
en Agamemnon. Nog heden ten dage vindt men
bij het dorp Kharvati die ruïnen bijna . in denzelfden toestand.
Mycerinus, Muxspivo;, aegyptisch koning,
opvolger van de pyramidenbouwers Cheops en
Cephren, opende weder de door zijne voorgangers
gesloten tempels, en bouwde ook zelf nog de kleinere maar veel fraaijere pyramide van Ghizeh
(HDT .

2, 129-134.). Terwijl de priesters, van
welke Herodotus zijne mededeelingen ontving, deze
koningen uit theocratische gronden in den tijd van
het verval des rijks plaatsen, behooren zij (Cepher
I. H. Mencheres), volgens Manetho en de opschriften, tot de 4. dynastie van Memphis, omstreeks
2500 v. C.

Myci, Muxol, bij Herodotus (3, 93. 7, 68.) een
aziatische volkstam tot de 14. satrapie van het
perzische rijk behoorende, in Gadrosia, aan de
erythraeïsche golf (misschien moet men Maxaí lezen) ; deze volkstam bewoonde ook de tegenover
-ligend
kust van. Arabië.
Myc nus, Muxovos, door de Romeinen ook
Mycone geheeten, klein eiland der Cycladen niet
ver ten 0. van Delos. De sage maakte het tot het
(SUET . AUG. 9, 84.). De omstreken der fraaije, tooneel van den Gigantenstrijd in den mythischen
welvarende stad (cie . PHIL . 5, 9.) leverden de tijd : al de door Hercules verslagen Giganten zouden
beste schapenwol op van geheel Italië; buitendien hieronder begraven liggen, vandaar het spreekwaren ook de mutinensische vasen van porselein woord: 7ravra ztó µ(a Muxovov. Het eiland was
overigens onbeduidend en arm (OV ID. MET . 7, 463.)
zeer gezocht; t. Modena.
en de bewoners waren om hunne kleine gestalte
Mutinus, 1%utunus, z. Priapus.
Mutuum heette het leencontract tusschen bekend (Muxóvtos y rwv). Het bezat 2 steden
eenen creditor en debitor, alsmede de geleende (HDT. 6, 118 . THUC. 3, 29.).
zaak zelve, vandaar mutui datio. — Interestbetaling
Mygdon, Mó1Bwv, 1) koning der Bebrycers,
is geen gevolg van het mutuum op zich zelf, maar broeder van Amycus, door Hercules op zijn togt
tegen de Amazonen geveld. — 2) Zoon van Awerd in den regel daarbij bedongen, z. f e n u s.
Myeále, het uiteinde van het ionische ge- cmon, vader van Coroebus, koning der Phrygiërs,
bergte Messogis, tegenover het eiland Samos, die naar hem Mygdonen genoemd werden. Hij
waardoor het voorgebergte T r o g y 1 i u m (t. S. Maria) vocht met Otreus en Priamus tegen de Amazonen
gevormd werd. In de zeeëngte die hier 7 stadiën (HOM. IL. 3, 186.).
breed is, overwonnen in 479 v. C. Leotychides
Mygdónes, Mu16ovs;, 1) bewoners van het
en Xanthippns in een roemvoller zeeslag de Per - landschap Mygdonië in Macedonië (HDT. 7, 123.
zische vloot (HDT. 9, 96. verg. daarenboven HOM. THUG . 2, 99, 100.); z, Macedonia. — 2) VolkIL. 2, 869. HDT. 1, 148. 7, 80. Til[TC. 1, 14, 89. stam uit Thracië naar Bithynië verhuisd, rondom
8, 7 9.).
den berg Olympus en het meer Dascylitis.
Myles, Mules, 1) dochter van Pythagoras en
11Iycalessus, NTuxuXrlaaós, oude stad van
Boeotië (Hoar. IL. 2, 498.) in het gebied van Theano, vrouw van Milo uit Croton. Een nog
Tanagra, tusschen Thebe en Chalcis, volgens de bestaande brief aan een zekere Phyllis wordt aan
sage zoo geheeten naar eene koe, die aan Cad- haar toegeschreven, die echter van een lateren
mus den weg wees en hier begon te loeijen. Se- tijd is. — 2) Dichteres naast Corinna en Sappho
dert een bende thracische huurtroepen der Athe- vermeld, misschien evenwel slechts een bijnaam van
ners in 't jaar 414 v. C. de stad overvielen en Corinna, even als Sappho p.^Xtaaa of Mouawv z&TTI
bijna alle bewoners over den kling joegen, ver- genoemd werd, waaruit vervolgens eene afzonderviel zij meer en meer (THUC. 7, 29.).
lijke dichteres gemaakt werd. — 3) Een andere
Mycénae, Muxrjvuc, ook Muxrj vz (HOM. IL. dichteres uit Sparta, die hymnen op Apollo en
4, 52.), overoude stad in Argolis, zetel der na- Artemis zou gemaakt hebben.
komelingen van Danaus en vervolgens der Pelo:lliylae, MOXat, 1) eene door Zancle (Messana)
piden, onder welke het tot hoog aanzien en op Sicilië omstreeks 716 v. C. gestichte colonie,
magt geraakte. Later neigde M. ten val. Toen op een landtong aan de noordkust van het eiland,
de bewoners ter verdediging tegen de Perzen troe- met een citadel (THUG. 3, 90.), in een vruchtbaar
pen naar Thermopylae en Plataeae gezonden had- oord, bekend door de in hare nabijheid behaalde
den (HDT. 7, 202 . 9, 28.), werden de Argivers overwinning ter zee door Duilius in den eersten
daarover vertoornd en deden later in 468 met de punischen oorlog, in 260 v. C., alsmede door den
bewoners van Tegea en Colonne een aanval op zeeslag, waarin Agrippa de vloot van S. Pompede stad. Gebrek aan levensmiddelen noodzaakte jus versloeg; t. Milazzo. — 2) Versterkte stad in
de inwoners de sterke stad te verlaten, waarop het thessalische landschap Magnesia (Liu. 42, 54.).
zij zich ten deele naar Cerynea in Achaja, ten
Mylassa, Tá MuXaaaa, de schoonste en grootdeele naar Alexander van Macedonië begaven. ste stad in het binnenland van Carië, 80 stadiën
Pausanias beschrijft nog aanzienlijke overblijfsels van de kust, de residentie der oude koningen.

bouse.

Muting, MouTivr, stad in Gallia Cispadana
in het vroegere gebied der Bojers, aan den weg
die van Mediolanum door Italië loopt. Sedert 184
v. C. was M. eene rom. colonie (LIv. 39, 55.) en
zeer bloeijend. In den burgeroorlog na den dood
van Caesar werd D. Brutus daar 4 maanden lang
(44-43) door Antonius belegerd; deze oorlog
draagt daarom den naam van bellunt J.lutinense
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Mylitta-Myrtoum mare.

Later in dé tijden der romeinsche overheersching waarschijnlijker is, dat eene colonie uit Thessalië
werd zij door de Romeinen vrij verklaard, doch zich op dit eiland vestigde. Reeds Homerus (ir.
vervolgens gedeeltelijk verwoest. De steile rots 2, 681. 16, 65. 19, 278.) kent hen in het Z.. van Thes-

aan wier voet zij gelegen was, leverde het uit- salië. Later worden zij in de geschiedenis niet
muntende witte marmer voor de vele gebouwen meer genoemd. Door sommigen wordt de naam
der stad, vooral voor den in de verte schitteren - afgeleid van Myrmidon, zoon van Zeus en Euryden tempel van Zeus Osogon (HDT. 1, 171.); t. medusa, welke Zeus in de gedaante van een mier
Melasso met ruïnen. Haar haven heette P h y- bezwangerde. Anderen leiden den naam van óplt , mier, af en wel omdat, volgens de sage, Zeus
scus.
Mylitta , MóXerTa, eene semitische godin, voor- na eene pest op verzoek van Aeacus mieren in
namelijk te Babylon vereerd, en van daar tot de menschen veranderde.
Myron, Mópwv, z. beeldhouwers, 4. kol.
Assyriërs en Perzen overgegaan, die verklaard
wordt voor het evenbeeld van de grieksche Aphro- m. -- Tyran van Sicyon, grootvader van Clisthedite Urania. Zij was de eerste moeder der we- nes, omstreeks 648 v. C., overwinnaar in het
reld, het algemeen voortbrengend beginsel onder wagenrennen te Olympia, liet een prachtige schatvrouwlijke gedaante, aan welke als manlijk voort kamer bouwen (HDT . 6, 126.).
Myrónides, Mupwvínri;, zoon van Callias,
beginsel Bel of Baal was toegevoegd-brengd
reeds bij Plataeae was hij bevelhebber met Ani(HDT . 1, 199, 131.).
Myndus, M(v6oc, dorische colonie van Troe- stides, door tijdgenoot en nakomelingen als onverzen op de kust van Carië aan de iasische golf, schrokken oorlogsheld bewonderd ; met Tolmidas
ten N. W. van Halicarnassue, met sterke muren stond hij aan het hoofd eener derde partij (460 v.
C.), die tusschen de uitersten der beide andere
en een goede haven; t. Gumusjlu-Liman.
V wv, stad der ozolische Locriërs, 30 instaande, de gematigde democratie zocht te belffyon, M
stadiën van Amphissa op een aanzienlijke hoogte, houden en Athene tot een landmogendheid te ver
verhinderde hij de Cor:nthiërs Me--hefn;i457
aan den moeilijksten pas die van Aetolië naar Lo.
gara te veroveren ; 62 dagen na de nederlaag bij
ens voert (Txoc. 3, 101.).
Myonnésa^c, MuóvvrlaoC, voorgebergte en Tanagra behaalde hij eene overwinning bij Oenostadje op de ionische kust, ten W. van Lebedus, phyta in 456, herstelde in Boeotië, behalve te
aan de golf van Ephesus, tegenover liet kleine Thebe en Orchomenus, de democratie en schonk
eiland Aspis (THUC . 3, 42.). Hier werd Antiochus aan Athene het overwigt in Boeotië en Locris

in 190 V. C. door de Romeinen ter zee overwon(LIV . 37, 27.); t. Hypsiboenos.
Myos Hormus, .0 óplLo;, „mosselhaven,"
(van iü , mossel) belangrijke havenstad aan de
arabische golf, door Ptolemaeus Philadelphus aangelegd en waarvan nog ruinen bestaan, t. Ko
-seir.
Myra, •ra MuSpa, zeer aanzienlijke stad van
Lycië, later zelfs hoofdstad van het geheele land,
waar de apostel Paulus landde (H. D. A. 25, 5.),
eigenlijk bij haar haven A n d r i P. c e, want de stad
zelve lag 20 stadiën Tan zee verwijderd. De tegenwoordige naam is nog Myra (bij de Turken
Dembre); aanzienlijke, deels in de rotsen uitgebouwen ruïnen zijn er nog an over.
Myreinus, Mupz-tvoc, een vesting aan den
Strymon, ten N. van Amphipolis in Thracië, door
Histiaeus gesticht, die echter door de Edoners veroverd en tot hunne hoofdstad gemaakt werd (HDT.
5, 23, 124 . THUG . 4, 107. 5, 6.). Bij eene poging
om haar weer te bemagtigen vond Aristagoras den
dood (HDT. 5, 97. THUG. 4, 102.). Na den peloponnesischen oorlog komt de naam niet meer voor.
Myriandrus. MuplavBpos, stad in Syrië (colonie der Phoeniciërs) aan de golf van Issus (die
bij Herodotus (4, 38.) ook ó Maptav&cxós v6Xros
heet), een dagreis van de eilicische poorten verwijderd; aanzienlijke handelstad (ARR. 2, 6, 1. XEN.
nen

ARAB. 1, 4, 6.).

Myrina, Mupíva, zeer sterke havenstad op de
westkust van Mysië (Liv. 33, 30.) behoorde tot het
aeolisch verbond. In den tijd der Romeinen werd
zij onder Tiberius (TAC. ANN . 2, 47.) en Trajanus
door aardbeving verwoest, doch weder opgebouwd.

Zij was de geboorteplaats van den epigrammen -

dichter Agathias; t. waarschijnlijk Sandarlik.
MyrliOn, MupXttwv, z. A p a m e a 6).
Myrinidone Mupµt66vE s, waren volgens de
gewone sage met Peleus van Aegina naar Thessalië verhuisd, hoewel het juist omgekeerd veel

(TRUC. 1, 105, 108.). In 454 deed hij een togt

naar Thessalië om Orestes, zoon van Echecratides,
weder in Pharsalus te herstellen, doch door de
pharsalische ruiterij belemmerd, moest hij onverrigter zake terugkeeren (THUC. 1, 111.).
lljyrrha, 1) z. Adonis. - 2) M'Sppa, at-

tisch aN►^pvn, het sap van den myrreboom, dat er
gedeeltelijk van zelf uitdruppelt (statte), deels door
inbooringen er wordt uitgehaald en spoedig tot
kleine korrels opdroogt. I)e boom hoorde vooral
in Arabië te huis, was soms 5 v. hoog en had
een harden stam en gladde bast. Volgens Plinius
waren er 7 verschillende soorten van. Het sap
werd tot zalf, tot geneesmiddel en eindelijk als iets
zeer bijzonders in den wijn gemengd, om daaraan
de dronkenmakende kracht te ontnemen en hem
een zachteren smaak te geven.
Myrsilus, Vlópat?,os, att. M(p rtXo;, 1) de
grieksche naatn van den lydisehen koning Candaules. -- 2) Geschiedschrijver uit Methymna in
Lesbos, schreef 11saCtaxa en iatoptxa r cape 6o^u. 3) Een der Atheners, die den vrede van Nicias
onderteekenden. -- 4) Tyran van Mytilene, menigwerf door den dichter Alcaeus (z. a.) aangevallen.
Myrsinus, Mópatvoc, oude stad der Epeërs in
Elis (xoM. IL. 2, 616.), later Myrtuntium ge'heeten, aan den weg van Elis naar Dyme.
1llyrtilus, z. Pelops.
Myrtis, lM óp rts, boeotische zangeres uit Anthedon, leermeesteres van Corinna en Pindarus,
met wien zij een muzikalen wedstrijd zou hebben
aangegaan; zij is opgenomen in den lyrischen canon der Alexandrijnen. Zij zong waarschijnlijk in
het aeolisch dialect met boeotische eigenaardigheden.
Myrtóuni mare, Tó Muptwov iAxyoc, heet
dat gedeelte van de aegaeïsche zee, dat het-te
-aan de zuidelijke punt van Euboea gelegen eiland
Myrtus omringde (FuN. 4, 11, 18.). Hoe ver deze

Myrtus—Mysteria.

629

topolis (t. meer van Maniyas) en P t cl e u s bij
Ophrynium aan de kust van den Hellespont. —
De inwoners waren steeds gesplitst in 2 verschil
oudsten tijd Phrygiërs-lendvokstam,i
en Trojanen, vervolgens Mysiërs en Aeoliërs. De
Mysiërs (Muaoi) waren waarschijnlijk een uit
Thracië verhuisde stam (anders is de voorstelling
van Herodotus 7, 74.). Over de Trojanen, z.
Troia. Van de steden zijn merkwaardig : 1) in
Klein-Mysië: Placid., Cyzicus, Parion, Lampsacus,
Abydus aan de kust, Apollonia, Miletopolis (t.
Moealitsje), Zelea, Gergithus, Percote in het binnenland; 2) in Troas : Dardanus, Rhoeteum, Sigeum, Alexandria Troas, Larissa, Hamaxitus,
Myricus, Assus, Gargarus, Adramyttium; Ilium,
Arisbe, Thymbra.; 3) in Aeolis voornamelijk de
bondsteden (z. A e o 1 i s); 4) en 5) in Groot-Mysië
en Teuthrania : Pergamum, Parthenium, Halisarna
en a. Z. het nadere op de afz. art.
Mystag gus en Mys1 es , z. m y s te r i a.
Mysteria, Mua rrjpta, geheime eerdienst, eene
hebben.
bijzondere soort van godsvereering; als hare eigen
Myseon, Muaxo)v, zoon van Menecrates, een
kenmerken zijn te beschouwen, behalve-ardige
der bevelhebbers van de Syracusers, die Hermo- het geheimvolle en verborgene harer plegtige gecrates in den oorlog tegen Athene opvolgden (THUC. bruiken, een opgewekte, in geestvervoering ge8. 85.)
bragte gemoedstemming, gepaard met een daar
Mysia, 4 Mua(a, noordwestelijk landschap van
passende wijding en stichting. Deze eigen -an
Klein-Azië, volgens Strabo zoo geheeten naar de
worden uitgedrukt door de namen-ardighen
menigte benkenboomen, vooral in de omstreken der eerdienst µuaTrjpta, 1pyta, taXe ra(. Muatrlptov
van den Olympus, daar µvaós bij de Lydiërs de namelijk, zamenhangende met µvw (ik sluit den
naam van dien boom was. De grenzen waren mond, de oogen enz.) beteekent in 't enkelvoud
ten N. de Propontis en de I ellespont, ten W. de een geheim, in het meervoud of de geheime dienst
aegaeïsche zee, ten Z. Lydië, ten 0. Phrygië en zelve of de daarin voorkomende geheimzinnige
Bithynië (de rivier Rhyndacus en de berg Olym- plegtigheden ; bij den naam ó p ' t u dacht men
pus). Mysië was verdeeld in• 5 deden: 1) K 1 e i n- daarentegen hoofdzaaklijk aan de opgewekte geest
M y s i ë (M. 4 V txpg^) het noordelijk gedeelte langs
terwijl T A s T j, dat wel even als ó p -ta-veroing,
de Propontis tot aan den Olympus; 2) Groot- in 't algemeen elke geheimzinnige handeling beMysië (M. rl & ycXri), het zuidelijk gedeelte van teekenen kan, de inwendige wijding en volmaking
het binnenland, ook M IIe^Yaµrl vrj , zoo naar de te kennen gaf, die men bij de opneming in die
stad van dezen naam geheeten; 3) Troas (t eerdienst onderging. Dezelfde beteekenis ligt ook
Tpw lc) het noordelijke gedeelte der westkust, van ten grondslag aan het latijnsche i n i t i a. 1)e gehet voorgebergte Sigeum tot aan het voorgebergte bruiken en verrigtingen die bij de overige godsLectum, aan de adramyttische golf; 4) Aeolis diensten voorkomen, zoo als reinigingen, verzoe('i AioX,(^) het zuidelijk gedeelte der westkust tus- ningen en boetedoeningen, offerhanden, heilige
schen de rivieren Caïeus en Hermus; 5) T e u- optogten, gezangen enz., vinden ook wel plaats

zee zich eigenlijk onder dien naam uitstrekte, hier -

over waren de ouden zelve het niet eens; in hare
verste uitgebreidheid reikte zij van Euboea tot aan
de oostkust van Laconië.
Hyrtus, µ''pros of µupp(vrl, de myrtenboom,
aan Aphrodite geheiligd, werd uit Griekenland naar
Italië overgeplant, waarvan verscheiden soorten
voorkomen. Zijne bladeren en takken werden voor
kransen gebruikt, zoo wel ter eere-namelijkto
van de overwinnaars in de wedspelen, als bij gastmalen, bruiloftsfeesten enz. Uit de bladeren bereidde men ook een zalf en perste uit de bessen
een donkerkleurige olie, alsmede een niet geest
schreef aan de myrte een rei -rijkenda.M
kracht toe en gebruikte haar daarom ook-niged
bij plegtige reinigingen en verzoeningsfeesten, als
zinnabeeld van het huwelijk, als versiering der ingewijden en van dooden enz.
Mys, Muc, tijdgenoot en kunstbroeder van Phidias, wien hij aan het vervaardigen van het koperen standbeeld van Pallas Athene zou geholpen

t h r a n i a ( TEui}pav(a), de landstreek langs de
zuidelijke grenzen. Onder de perzische heerschap -

pij behoorde Mysië tot de 2. satrapie (HDT. 3,
90.), doch bevatte slechts het noordoostelijk gedeelte van het bovengenoemde land. Tot de
bergen van dit landschap behoorden de I d a (z. a.)
met de toppen Gargarus en Cotylus, de Tem n u s
(t. Demirji-Dagh) met de zuidelijke takken P i nd a s u s en S a r d e n e. Onder de voorgebergten
zijn merkwaardig: Rhoeteum (t. Jetepah), Sigeum
(t. Jenisjeher), Lectuur (t. kaap Baba of S. Maria),
Cane (t. Koloni) enz. Langs de westkust de
adramyttische golf (t golf van Adramyti) en
de e l e a t i s c h e golf (t. golf van Sandarli). Aanzienlijk is het aantal rivieren, niet echter hare
grootte. In de Propontis vallen : de R h y n d a c u s
(t. Loepad) met den Macestus (t. Soesoegherli),
de Aesepus, de Granicus (t. Kodsje Soe);
in den Hellespont . P aesus (t. Baairamdere), Percotes, S i m o ï s (t. Goembrek), met den S c a m a nd er (t. Mendere-Soe). Op de westkust ontlasten
zich: E v e n u s (t. Sandarli), C a ï c u s (t. Acsoe),
met den M y s i u s (t. Bergma). Meeren zijn : dat
van Apo 11 o n i a t i s (t. Oeloebad) aan den voet
van den Olympus ; A r t y n i a of meer van Mile-

in de mysteriëndienst, doch zij zijn hier van een
geheel ander karakter, daar zij in eene aan razernij grenzende geestvervoering verrigt werden, meest
bij nachtlijke feestviering, onder fakkellicht en oor-

en geest-verdoovende muziek. Buitendien hebben
de mysteriën hunne bijzondere mythen (kpol Aópot),
die zich van de gewone mythen onderscheiden,
doordien het symbolische en allegorische er in
op den voorgrond treedt en de voorstelling daardoor minder zeker en helder is; zij bewegen zich
meestal om de geschiedenis der gevierde godheid,
hare geboorte, haar lijden en sterven enz. Gewoonlijk werd deze geschiedenis der godheid met
groote pracht op mimisch -dramatische wijze voorgesteld; onder verschillende kreten, zang en dans,
wonderbare verschijningen, onder het vooroogenstellen van heilige symbolen (aup.3oXa, ken- en
merkteekenen der godlijke tegenwoordigheid, ook
cht6ppT1 ra, µua r pta, opyta geheeten), die men
aanhad, aanraakte, kuste en waarvan men iets
nuttigde. Tot deze symbolen behoorden de geheimzinnige kist, de fakkel, de mengdrank (xuxstty)
in de mysteriën van Demeter, de slangen; de ree bokkenhuid, de stier bij de Dionysiën; het sistrum
bij de myst. van Isis enz. Alle deze handelingen
.
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en gebruiken die berekend waren op een krach
prikkel des gemoeds werden begrepen onder-tigen
de algemeene uitdrukking van astxvóµsva of 6pwµsva en Asy61 sva. Om in de myst. te worden
opgenomen, was er Bene bijzondere inwijding noodig, die uit verschillende graden bestond. Men
doorliep met den op te nemen persoon allengs
de verschillende graden, door hem van de eerre
handeling tot de andere en zoo tot den hoogsten
trap te voeren en tot een volledig ingewijde te
maken. Gewoonlijk onderscheidt men p.ur^ats en
&itorcteka, voorbereidende inwijding en volkomen
aanschouwing; doch meermalen werden beide handelingen nog voorafgegaan door reinigingen tot
inleiding. Over de drie graden in de Eleusiniën, z. a. De volkomenste graad is de &ito tteka,
het aanschouwen van het allerheiligste, hetwelk
als de hoogstzaligmakende handeling werd aangemerkt. De voorloopig ingewijden heetten u rat,
de volkomen helderzienden &t6 tm. Een afgetrokken, dogmatische leer bestond bij de mysteriën niet; de denkbeelden die aan deze eerdienst ten grondslag lagen, werden, gelijk reeds
gezegd is, op symbolische wijze voorgesteld en
door ieder naar eigen zienswijze en geestontwikkeling opgevat. Men mag geenszins, gelijk men
vroeger deed, aannemen, dat de priesters der
myst. in het bezit waren van een betere, zuiverder godsdienst dan de volksgodsdienst was, en die
in het verborgen hebben voortgeplant. Zoowel
gedurende de plegtigheden als later was aan de
deelgenooten een streng stilzwijgen opgelegd, opdat het geheimzinnige en plegtige der feestlijk
niet door algemeene verspreiding in het pro--heid
fane leven zou ontheiligd worden. Aan vele
myst. konden allen zonder onderscheid van stand,
kunne en ouderdom deel nemen, verscheiden
werden slechts door vrouwen gevierd, andere door
streng aaneengesloten gezelschappen. I)e oorsprong der mysteriën moet reeds in den voor
tijd bij de Pelasgen gezocht worden,`-Homerischn
in de, oude eerdienst van geheimzinnige natuurkrachten, inzonderheid der chthonische godheden.
Deze berustte op zekere mystische voorstellingen
en gewaarwordingen, volgens welke tusschen het
godlijke en menschlijke een oneindige afstand bestaat, en de godheid als een onverklaarbaar wezen onder geene duidlijke voorstelling of zichtb aren vorm kan worden gebragt. Ver verwijderd
van dit mysticisme van den pelasgischen tijd was
het homerische en echt helleensche tijdvak, waarin
de Griek meende in naanwe betrekking tot zijne
goden te staan en zich hen in heldere gedaanten
voor oogen stelde. In dezen tijd werd die pelasgische eerdienst verdrongen en ontwikkelde zich
in afzondering en verwijdering uit het helleen
leven geheel tot een geheime dienst. Doch-sche
toen liet gemoed in de zinlijke voorstelling der
goden van het helleensche tijdvak geene bevrediging meer vond, zocht het zijn toevlugt weder bij
die oude verdrongen voorstelling der grieksche
godsdienst, in de geheime eerdienst der chthonische godheden en der natuurgoden in 't algemeen,
in wier voorstellingen van het ontluiken en
verwelken der planten, van het leven en sterven
der natuur de menschlijke ziel een voorgevoel
smaakte van haar eigen lot, en waarin zij eene
treffende aanwijzing bespeurde van de verwisseling

ken en symbolen de nieuwe denkbeelden van onsterflijkheid en vergelding na dit leven entte, en wel
des te krachtiger, hoe minder het aardsche leven
bevrediging aanbood, en hoe meer de Griek, door
oosterschen invloed tot een louter natuurleven
vervallen, hiervan verlost wenschte te worden.
Deze nieuwe ontwikkeling en bloei hadden de
mysteriën grootendeels te danken aan de secte
der Orphici, die omstreeks 600 v. C. ontstaan een
grooten invloed op de mysteriën verkregen, doordien zij hunne godsdienstige, deels aan het Oosten
ontleende bespiegelingen daarin overbragten. De
invloed dierzelfde sectie was grootendeels oorzaak
dat vreemde mysteriëndienst . naar Griekenland
overgebragt en de mysteriën van verschillende
godsdienstleerstelsels onder elkander vermengd werden. Als inheemsche mysteriën van Griekenland
uit den ouden pelasgischen tijd zijn te beschouwen die van Demeter, van welke de attische te
E l e u s is verreweg de beroemdste geworden zijn
(z. Eleusinia). Verder de samothracische
inwijdingen der C ab i r e n, welke Herodotus insgelijks een pelasgische instelling noemt. Na de
eleusinische werden zij voor de heiligste in Griekenland gehouden, en schijnen ook in hunne inwendige inrigting veel overeenkomst daarmede
gehad te hebben, hoewel men er weinig zekers
van weet. Zij werden even als de eleusinische
van staatswege gehouden en waren vooral in aanzien bij de zeevarende Grieken der aziatische en
thracische kusten. Ook de myst. van den e r et e n s is c h e n Zeus waren van griekschen oorsprong, hoewel er aziatische bestanddeelen onder
vermengd zullen geweest zijn. Men weet er wei
Waarschijnlijk vierde men in de lente-nigva.
de geboorte van den god in de idaeïsche grot en
de daaraan grenzende weidelanden, en in den herfst
zijn dood bij zijn graf. Op het feest der geboorte
vertoonden gewapende jongelingen, die de Cureten moesten verbeelden, onder een wilden dans
en verdoovende muziek de mythe van de geboorte van Zeus. Als een bijzondere eigenschap
vermeldt men, dat deze mysteriën in 't openbaar
onder den blooten hemel (cpayspcu;), niet zooals
anders in 't geheim (µaart th) gehouden werden.
Van vreemden oorsprong waren de myst. van
Dionysus, die afkomstig waren van de thracische en phrygische dienst van Dionysus-Bacchus,
Zagreus, Sabazius. Deze werden bij voorkeur met
een wild, razend fanatisme gevierd, dat zelfs ontaardde in ligchaamsverminkingen en walglijke
ontucht. 1)e meer beschaafde en betere Grieken
en Romeinen zochten zich van die ontaarding
van aziatische brooddronkenheid en zinsbedwelming
vrij te houden. Met hetzelfde woeste fanatisme
werden de aziatische mysteriën van Cybele gevierd, die in den lateren griekschen en romeinschen tijd tot de meest algemeen verspreide behoorden. Reeds zeer vroeg vond deze dienst bij
de aziatische Grieken ingang (HDT. 4, 76.), later
ook te Thebe, Athene en in andere grieksche
staten, alsmede te Rome. Verder kende men nog
inwijdingen van Hecate, Aphrodite, Isis en
Mi t h r a s. Uit de dienst van den thracischen
Dionysus ontwikkelde zich door bijvoeging van
een veelzijdig bijgeloof de zoogenaamde o r p h is c h e mysteriën, die te Athene reeds ten tijde
van Pisistratus in zwang kwamen. Zij schijnen

van leven en dood. Zoo ontwikkelden zich dan met de eleusinische veel overeenkomst gehad te
de mysteriën, terwijl men op hunne oude gebrui- hebben. De ingewijden, die zich met de studie
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der orphische schriften moesten bezig houden, waren aan strenge leefregels en de waarneming van
mystische gebruiken, volgens de wijze der aegyptische priesterschap, gebonden en vormden een
eng gesloten gezelschap, waardoor zij hunnen uitgebreiden invloed tot in late tijden handhaafden.
Deze buitenlandsche mysteriën zijn binnengeslopen,
meestal in onrustige en hevig bewogen tijden des
openbaren levens, te Athene vooral gedurende den
peloponnesischen oorlog, te Rome in het middelste
gedeelte van het tijdvak der keizers, hoewel in den
beginne slechts door afgescheiden vereenigingen
uitgeoefend; zonder door den staat erkend en beschermd te worden, maar daarentegen dikwijls
vervolgd, kregen zij langzamerhand zulk eene uitbreiding, dat zij de inheemsche eerdienst dreigden
te overschaduwen en te verdringen.
Mythologia, tuDoXo; ía, is de leer der mythen van de oude heidensche volken, inzonderheid
der Grieken, bij welke de mythe zich op de veel
meest onbeperkte wijze heeft ontwik--zijdgsten
keld; dikwijls verstaat men er echter ook onder den
gezamenlijken voorraad der mythen zelve. Mu4}oy beteekende oorspronklijk bij Homerus rede,
verhaal; later echter gebruikte men het woord
voor vertellingen wier inhoud betrekking heeft op
den voorhistorischen tijd. „ Wat de grieksche
geleerden noemden en in verzamelingen, zooals de bibliotheek van Apollodorus, als een gelijksoortige stof bijeenbragten, bestaat in een rijke
hoeveelheid vertellingen van de daden en lotgevallen van afzonderlijke personen, welke in hun
zamenhang en onderling verband gezamenlijk behooren tot een vroegeren tijd, die van de eigen
geschiedenis van Griekenland vrij naauwkeurig-lijke
gescheiden is" (K. 0. M u 11 e r). De inhoud dezer
mythen is zeer verschillend; men kan zeggen, dat
die vroegere menschen hunne geheele wereldbeschouwing, al hun weten en denken daarin hebben
neergelegd; men kan echter gemaklijk twee hoofd
daarvan onderscheiden, namelijk de zoo--sorten
danige die zich werklijk om eene godheid bewegen,
en dezulke, wier middelpunt de oudste menschen,
de heroën van het land zijn: dienovereenkomstig verdeelen wij in lateren tijd den mythus zoo,
dat wij de eerste soort in 't bijzonder mythus
noemen, de andere sage. Beiden hebben dit gemeen dat feiten en verzinsels, het bestaande en
denkbeeldige er naauw in verbonden en zaamgevloeid zijn. In den mythus in engeren zin, vooral in de cosmogonische en theogonische, treedt
het denkbeeldige op den voorgrond, hij behelst
meestal onder den vorm van een bestaand of voor
feit denkbeelden uit de natuurlijke en ze--gevaln
delijke wereld, voorstellingen over de natuur en
de magt der goden, over de betrekking der goden
onderling en van de menschen tot de goden enz.
(b. v. Ge baarde Uranus, Zeus verwekte bij Themis de Horen, Zeus verslond Metis, opdat zij hem
in zijn binnenste wat goed en kwaad is zou ver
sagen hebben meestal-kondigeBr.)D
een wezenlijk geschiedkundigen grondslag, doch
deze is veelzijdig verwrongen, opgesierd en met
fictie vermengd. Zij spreken van de afkomst en
de daden der landsheroën, van verhuizingen, stichting van steden, enz. de fictie echter die er ingeweven is, is vooral geput uit den voortdurenden
invloed der Goden, denkbeelden van regt, van gewoonte enz. Zoo vertoont zich dan de godsdienst
als een hoofdbestanddeel in de mythologie, zoodat
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men onder mythologie ook verstaat de gezamenlijke
godsdienstleer in 't algemeen : echter zijn godsdienst en mythologie geenszins begrippen van vol
gelijke beteekenis. Het eerste ontstaan der-komen
mythen moet in den oudsten tijd des volks gezocht worden; ofschoon men aannemen moet dat
bij hun ontstaan godsdienst en taal reeds een
zekere mate van ontwikkeling hadden. De mythologie berust in der daad op den bijzonderen aard
der godsdienst als natuurgodsdienst, die de in de
natuur als godlijke erkende krachten tot personen
maakt en als inenschlijke wezens laat optreden en
handelen. Hierbij is de verbeeldingskracht van den
geest voornamelijk werkzaam, die van elk wezen
een persoon en van elk verschijnsel eene handeling maakt. Deze scheppende werkzaamheid van
den geest openbaarde zich niet alleen bij enkele
door geestesgaven uitmuntende personen, maar
ook bij het geheele volk en wel onmiddellijk zonder zich zelf daarvan bewust te zijn of zich rekenschap te kunnen geven. Het beschouwde zijne
eigene scheppingen als iets werklijk bestaande,
schonk er geloof aan en plantte ze bij mondelinge
overlevering van geslacht tot geslacht in voortdurende uitbreiding, verandering en omwerking eeuwen lang voort. Deze mythenschepping kan men
eene onbewuste, natuurlijke poësie noemen, die
gedurende een zeker tijdvak onder het volk bij
opgewekt en werkzaam moet geweest zijn.-zonder
Het was het grieksche volk dat zich in dit opzigt
van alle andere volken onderscheidde, zoowel ten gevolge van zijn gelukkiger, natuurlijken aanleg, als
door andere gunstige uitwendige omstandigheden
van land en klimaat, van vrijen regeringsvorm en
zelfstandige volksontwikkeling, waardoor het eene
mythologie heeft in 't leven geroepen, die om
hare poëtische schoonheid en diepen zin volmaakt
mag genoemd worden , terwijl de in het Oosten
heerschende priesterkasten wel eene soort van mythologische systemen hebben zarnengesteld, maar
het onder voogdij staande volk niet in staat was om
in zijn zwaarmoedig gevoelsleven en overdreven
phantasie tot eene heldere voorstelling zijner godheden en godsdienstleer te geraken. De italische
volken daarentegen rigtten hunnen geest meer op
de practische zijde, op de uiterlijke plegtigheden
der eerdienst, waardoor zij hunne mythologie wei
ontwikkelden, vooral ook omdat hunne zelf-nig
nationale ontwikkeling door wederkeerige-standige
overheersching en door inmenging van buitenland
meer beschaafde volken belemmerd en tegen-sche,
werd. Doch de Griek was zelfs in staat-gewrkt
om met behulp van zijnen krachtigen aanleg ook
datgene wat in dien ouden tijd uit den vreemde
tot hem kwam, eigenaardig te bewerken en tot
nationaal eigendom te maken. — De groote mythenkring die in den ouden mythenscheppenden
tijd onder het volk ontstond was geen afgesloten
en voor alle tijden afgewerkt geheel. Van nature
heeft de mythus eerie groote buigzaamheid, waar
hij geschikt is om de meest verschillende-dor
voorstellingen en gemoedsstemmingen in zich op
te nemen. Inzonderheid was het de dichtkunst
die zich den mythus toeeigende en hem naar de
heerschende denkbeelden des tijds kneedde en omwerkte. -- Zoo heeft Homerus den tot hein gekomen voorraad van mythen volgens de wijze van
beschouwing van zijnen tijd behandeld en in verscheiden mythen een geheel anderen geest gebragt,
dan hun oorspronklijk eigen was. Homerus is voor
Y
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de mythologie en de godsdienstleer der Grieken reeds in de poësie in hare poëtische opvatting op
van buitengewoon groot gewigt, niet alleen omdat
zijne werken voor elk mythologisch onderzoek de
oudste bronnen zijn, maar ook omdat hij, terwijl
hij het werk van eene lange reeks van elkander
opvolgende epische dichters voortzet en besluit, de
oorspronklijk met de natuur verbonden grieksche
godheden tot duidlijke, volkomen ontwikkelde personen, tot zedelijke, vrije wezens gevormd heeft;
omdat hij in 't algemeen de mythologische en godsdienstge opvatting van zijnen tijd tot rigtsnoer
voor de naastvolgende eeuwen van den echt hel
tijd gemaakt heeft ; omdat hij, de tot-lensch
dusver bestaande scheidsmuren tusschen de verschillende landschappen omverrukkende, eene nationale eenheid in godsdienstige overtuiging tot
stand gebragt en de daartoe behoorende mythenwereld geordend heeft. Daarom zegt Herodotus
(2, 53.) dat Homerus en Hesiodus voor de Hellenen de mythologie en theogonie gemaakt hebben.
Hesiodus is voor de mythologie niet minder belangrijk dan Homerus. Terwijl Homerus de hero sche mythologie, waarin echter de goden van het
volksgeloof op velerlei wijze zijn ingeweven, ver
eigenlijke verkondi--tegnwordi,sHue
ger der cosmogonische en theogonische mythologie, door aan te toonen hoe het heerschende godengeslacht door vermenging en voortteling uit
een vroeger, dat der Titans, ontstaan is en hoe
deze uit het oudste, oorspronklijke wezen der natuur zijn voortgekomen. — De mythologie blijft
in den volgenden tijd een voorname bouwstof voor
de dicht- en beeldende kunst, alsmede voor wetenschaplijken arbeid des griekschen volks. Het
heldendicht na Homerus en Hesiodus stelt zich
meestal ten doel, mythologische stof te verzamelen
en tot afzonderlijke cyclen zaam te voegen. De lierdichters bewerken de mythische stof op vrijere wijze,
door haar overeenkomstig de godsdienstige voorstellingen van hunnen tijd, naar de eischen eener
hoogere zedelijkheid en naar het bijzondere doel
hunner liederen om te werken, uit te breiden of
te besnoeijen. Pindarus b. v. twijfelt wel niet aan
het feitlijke van den mythus ; doch waar hem een
feit met de zedelijkheid of de waardigheid der goden en heroën in strijd schijnt, daar verandert hij
den mythes, overtuigd dat onverstand of booze
wil van den verhaler hem misvormd hebben (oL.
1, 47.). Ook de treurspeldichters gebruiken meer
vrijheid in het behandelen van den mythus; zij
kiezen er uit en veranderen er in naar gelang van
hun publiek en naar de eischen der tragische poësie,
terwijl zij den nationalen trots der Atheners trachten te vleijen, de stof afronden en er de tragische
zijde van op den voorgrond plaatsen. Aeschylus,
die tot bespiegelende en godsdienstige gezigtspunten overhelt, en Sophocles, die meer het feitlijke
en historische aangrijpt, houden zich veel strenger
aan de overlevering dan Euripides, die reeds in
het tijdvak van godsdienstige verlichting staat en
tot eene zwevende, onzekere wijsgecrige bespiegeling vervallen is. De alexandrijnsche en de daarmede zamenhangende romeinsche dichters zochten
voornamelijk te pronken en te boeijen door het
opzoeken en opwarmen van minder bekende stof
vooral uit de lokale mythologie. De beeldende
kunst ontleende aan -de mythologie zoowel de algemeene stof voor versieringen van vazen en ander huisraad als van gebouwen in den ruimsten
zin, zoodat de geheele mythologische stof, die

allerlei wijze behandeld was, nu ook kunstmatig
plastisch werd voorgesteld en eene in ruimte en
vorm aanschouwlijke opvatting ontving; daarenboven beijverde zich de kunst om in het versieren der
tempels niet standbeelden hare scheppende kracht
ten toon te spreiden, door de idealen van godlijke
volkomenheid, waarvan zich door de poësie van
Homerus in 's menschen geest een helder beeld afspiegelde, ook voor het zinlijke oog van het volk
ligchaamlijk voor te stellen. Onder de prozaschrijvers zetten de logographen en oudere geschied
werk der cyclische dichters voort,-schrijvet
door de sagen die uit de plaatslijke mythologie
en de epische gedichten geput waren in een kort
bestek te rangschikken en zamen te vatten, een
arbeid, later nagevolgd door de mythographische
verzamelaars (Apollodorus), door de uitleggers der
dichters en de periegeten (Pausanias). Herodotus
en Thucydides behandelen nu en dan waar het te
pas komt mythische verhalen en trekken daaruit
geschiedkundige resultaten, doch zonder eene eigenlijke wetenschaplijke methode. Bij de volgende
geschiedschrijvers, b. v. Ephorus en vooral Buhemerus, waarbij zich Diodorus Siculus aansluit,
kwam de behandeling der mythen als geschiedkundige allegorie (d. i. het streven om de mythen tot
geschiedenis te maken) in zwang, waarvan men do
beginsels alreeds bij eenige logographen aantreft.
De wijsbegeerte plaatste zich van den beginne af
op een dubbel standpunt tegenover den mythus:
zij zocht dien of zedekundig allegorisch te verklaren en hem daardoor te versterken, of zij verklaarde zijn inhoud kortweg voor onwaarheid. Deze beide rigtingen gaan de geheele oudheid door
te zamen gepaard, doch kiezen zich tegen het einde van het verval des heidendoms ieder een
afzonderlijken weg : vooral waren het de nieuw
gnostici, die om hunne theologische-platonice
leerstellingen te schragen de allegorische mythenverklaring op de meest willekeurige wijze handhaafden, terwijl tegenover dit geestelooze en overdreven spel der verbeelding de bespiegeling zich
meer en meer uitbreidde en deed gelden. Daarbij
vestigde zich in dezen tijd van achteruitgang en
verval op het gebied van mythologie en volksgeloof, door allengs binnengedrongen vreemde, voor
eerdienst en mythensystea,en, een-alosterch
steeds toenemend bijgeloof en eene schroomlijke
vermenging en verwarring van allerlei stelsels, wier
onzuivere en belachlijke mythen aan de verdedigers des Christendoms rijke stof en gelegenheid
aanboden om ze aan te vallen en met goed gevolg te bestrijden. — Wat de wetenschap der
mythologie in den nieuweren tijd betreft, men heeft
in de 17. en 18. eeuw de mythen deels pragmatisch even als de geschiedenis behandeld, deels
plaatste men zich bij het beoordeelen der godsdienst der ouden op een zeer eenzijdig standpunt
en zag er nu eens een voorbereiding, dan eens eerre
verwringing van het Christendom in. Sedert het
begin onzer eeuw kwam, door den invloed eerier
bepaalde rigting der wijsbegeerte, in de mythologie een heerschend denkbeeld tot stand van een
oorspronklijk volk in het Oosten (Indië, Aegypte,
Hoog Azië, enz.), dat eene zuivere kennis van God
zou gehad hebben. Van daar zouden deze oor
zuivere begrippen door priesters on--spronklij
der de ruwe volken der aarde verspreid en met

name ook bij de onbeschaafde grieksche stammen
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ingevoerd zijn, en wel wegens den lagen trap van
kennis en ontwikkeling van dat volk in den vorm
van mythus op allegorische wijze en dus in opzetlijk verzonnen beeldspraak zijn voorgesteld, terwijl
de zuivere godsdienst in abstracte leerstellige begrippen voor eenige uitverkorenen in de mysteriën
bewaard bleef. Tot de vertegenwoordigers dezer
rigting behooren: Fr. Schlegel, Gorres, Schel1 i n g, C r e u z e r en in zeker opzigt ook H e y n e,
Creuzers voorganger. Tegenover deze kan men een
andere reeks van ongeveer gelijktijdige mythologen
(Vost, Lobeck, G. Hermann, --- Buttman,
Welcker, K. 0. Muller, van Limburg Brouwe-r) stellen, die wel onder elkander verschillen,
doch over 't geheel daarin overeenstemmen dat zij,
zorgvuldig de baan van oncritische- methode en onhistorische onderstellingen vermijdende, hun onder
streng wetenschaplijk en grondig op bestaande-zoek
feiten opbouwen, dat zij dieper in den aard en
het wezen van den mythus indringen, die geen
opzetlijk gevormd verdichtsel is, maar als de natuurlijke uitdrukking van het geloof en het bewustzijn van een zeker tijdvak moet beschouwd
worden, terwijl zij daarbij tevens hebben aangetoond dat de oorsprong en de ontwikkeling der
grieksche godsdienst en mythologie zuiver nationaal geweest is. In dit opzigt hebben C.
Braun, P. F. Stuhr, L. Preller en onze landgenoot M. S. Polak zich in den laatsten tijd
nieuwe verdiensten verworven omtrent dit moei
maar zeer belangrijke gedeelte der oudheid.-lijke,

Mytiléne, Mur X jvrl, beter dan Mt uXr'^vr^,
de grootste en belangrijkste stad van het eiland
Lesbos op de oostzijde, t. Metelin, met sterke
vestingwerken uit de tijden van den peloponnes.
oorlog (Txue. 3, 2.) in een bekoorlijk oord (cie.
LEG. AGR. 2, 16. AD FAM. 4, 7. HOR. OD. 1, 7, 1.
EP . 1, 11, 17.), beroemd door hare fijne bescha-

ving en buitengewone voortbrengselen van kunst
en letterkunde (geboorteplaats van Alcaeus, Sappho, Hellanicus en a.). Ten tijde van Alexander
den G. had de stad veel te lijden door de inneming der Perzen en de kort daarop gevolgde
herovering door de Macedoniërs (ARR . 2, 1, 1.
3, 2, 6.). Echter herstelde M. zich van deze en
andere rampen spoedig.
Myns, Mvo"vy, stad in Carië aan den zuidelijken oever van den Maeander, tot het ionische
verbond behoorende, maar reeds ten tijde van
Strabo zoo onbeduidend, dat de bevolking zich
tot Miletus rekende en later derwaarts verhuisde,
waarschijnlijk ten gevolge van de menigvuldig;
overstroomingen (volgens Pausanias om de menigte vliegen). Myus behoorde tot de steden die
door Artaxerxes` aan Themistocles geschonken
werden NEP. THEM . 10. verg HDT . 6, 8. THUC. 3,
19.). De vorm der kusten was al in de oud
aan verandering onderhevig, zoodat Myus-heid
oorspronklijk aan zee gelegen, ten tijde van Strabo
reeds 30 stadiën daarvan verwijderd was. De
ruïnen t. Pallantia.
.

Pi.
Naar maieha, het grootste verbindings- rakter geenszins een afkeer van strooptogten in
kanaal tusschen den Euphraat en Tigris, bij de de " naburige landen, gelijk zij ook hun gebied
Grieken 6 Ç3aa(Xeto toraµós, rl C3ua. &cchpu-, bij de naar het Z zochten uit te breiden (Juv. 11. 12 6.
Romeinen regium flumen geheeten, een vertaling OVID . MET. 1. 61.) en in het N. zelfs tot aan den
van den inheemschen naam; nog teg. het Nahr Euphraat doordrongen. Tegenover het aanzien
el Malk. Het wordt zeker ook reeds door Heroaantal vreemde volken die hun onderworpen-lijk
dotus (1, 193.) bedoeld.
waren, bezaten zij slechts weinig slaven. Hunne
Nabalia, volgens Tacitus (RIST. 5, 26.) een godsdienst was 7le in Arabië tot op Mohammed
rivier in het N. van Germanië, die sommigen voor heerschende sterredienst. Hunne hoofden worden
de fossa Drusi, anderen voor den oostelijken door de ouden koningen genoemd, wier magt inRijnarm houden, aan welks mond het door Pto- tusschen zeer beperkt was. De eerste van hen
lemaeus (2, 11, 28 ) vermelde kasteel NauuXk, schijnt ten tijde van Antiochus IV. Aretas I. geNavalia, lag, door sommigen gehouden voor het weest te zijn, die vriendschapsbetrekkingen aantegenw. Kampen aan den IJssel.
knoopte met de Maccabaeërs, totdat een hunner,
Nabataei, Nu uruiot, het hoofdvolk van Jonathan, zelf een krijgstogt tegen de Maccabaeërs
Arabia Petraea, bezetten de vroegere woonplaatsen ondernam. Verscheiden vorsten van denzelfden naam
der Midianiten, Amalekiten, Edomiten, doch ver volgden hem op en voerden gedeeltelijk gelukkig oor
zich later ook over gelukkig Arabië.-spreidn
tegen de laatste Maccabaeërs; echter lokten deze-log
Hunne hoofdstad en tevens die van petraeïsch oorlogen eindelijk een aanval der Romeinen uit,
Arabië was Petra, in het 0. V. Sela of Joktheel, bij welken Pompejus in 't jaar 65 (PLUT. POMP.
een bijna geheel uit rotsen uitgehouwen stad van 41.) tot aan Petra doordrong. Malchus II. on2 mijlen in omvang, 11 geogr. m. ten Z. 0. van de dersteunde daarop Caesar in 't jaar 47 (CAES. B.
doode zee, rijk en magtig. Onder de opvolgers AFR. 1.), doch werd later, toen hij zich bij de
van Alexander den G. worden zij reeds vermeld Parthen had aangesloten, door de Romeinen geals een magtig en krijgshaftig volk, tegen hetwelk tuchtigd en verbond ziele dientengevolge met 0eonder anderen Demetrius Poliorcetes een vruchte- tavianus (PLUT. ANTON . 61.). Tegen de aanmaloozen krijgstogt ondernam, 309 v. C. (PLUT. tigingen van den magtigen koning Herodes verDEMETR . 7.). Hunne talrijke kudden, de deels zette zich zoowel Malchus, als zijn opvolger Obozeer vruchtbare bodem van hun gebied, de kost- des, overigens een onbeduidend vorst, die den
bare specerijen en kruiderijen, welke zij uit ge- Romeinen op hunnen togt naar Zuid- Arabië onlukkig Arabië haalden, en een uitgebreid handels- der Aelius Gallus hulp moest verleenen. Een
verkeer verschaften hun rijkdom en welvaart. zijner opvolger& wreekte zich over eene beleediDaarbij hadden zij overeenkomstig hun volkska- ging zijner dochter door Herodes, die met haar
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gehuwd was, door hem en de met hem verbonden
Romeinen te verslaan in 't jaar 37 v. C., bij welke
gelegenheid hij zelfs tot in Syrië doordrong. Allengs verminderde de magt der Nabataeërs, die
eindelijk door Trajanus vernietigd werd, wiens
veldheer Palma hunne hoofdstad Petra innam.
Nabis, NOtg, maakte zich, kort nadat Machanidas door Philopoemen gedood was (207 v. C.),
van de heerschappij te Sparta meester. Als vriend
der Romeinen werd hij in den vrede met Philippus
van Macedonië mede opgenomen, 205 (Liv. 29,
l2.). Hebzuchtig en wreed, beijverde hij zich om
alle oudspartaansche instellingen geheel en al uit
te roeijen: Toen Philippus den oorlog weder begon, haalde hij Nabis door afstand van Argos tot
een bondgenootschap over (Liv. 30, 38.). Na het
overwinnen van Philippus en de vrijverklaring van
Griekenland trok Flamininus tegen hem op, ontnam hem Argos wel, doch liet hem de heerschap
behouden, 195 (LIV. 34, 12. PLUT.-pijnSart
FLAM. 13.). Kort daarna begon Nabis een oorlog
tegen de toenmaals met Rome verbonden Achaeërs.
Na eerst ter -zee een overwinning behaald te hebben, werd hij door Philopoemen bij Gythium geslagen en spoedig daarna vermoord door Alexamenes, den aanvoerder der hem te hulp gezonden
Aetoliërs, in 't jaar 192 (Liv. 35, 35.).

Nabonassar, Nabonêdus, 1V abopolassar, z. Nebucadnezar.
Naeni'a, ook nenia geschreven, verklaart Festus door carmen quod in funere laudandi gratia
cantatur ad tibiam; insgelijks Cicero, slechts met
de beperking tot honorati viii (LEGG. 2, 24, 62.).
In den oudsten tijd, toen de afgestorvenen nog in de
bijzondere woningen werden bijgezet, zongen de
gasten bij het doodenmaal deze lofzangen; doch
toen de begrafenis buitenshuis plaats vond, werden
de naeniën of gedurende de lijkstatie, of op , de
begraafplaats zelve gezongen, en wel in den beginne alleen door de nagelaten bloedverwanten.
Overblijfselen van zulke naeniën zijn welligt de
bekende grafschriften op de Scipio's. Waren er
geene naastbestaanden aanwezig, dan werden zij
door gehuurde treurvrouwen (praeficae) gezongen,
die er later bij het verval der pieteit geheel mede
belast werden. Van lieverlede verkreeg het woord
een ruimeren zin (HOR. OD. 2, 1, 38.), doch meestal met eene bijbeteekenis van geringschatting. Ook
werd Nenia gepersonifieerd en had als treurgodin
een heiligdom te Rome voor de viminaalsche poort,
verg. funus.

Naevius, romeinsche geslachtsnaam van een
plebejische Bens Naevia, die zich reeds vroegtijdig
te Rome gevestigd had. Merkwaardig daaruit zijn:
1) Cn. Naevius, navolger van Livius Andronicus , voorganger van Ennius en oudere tijdgenoot
van Plautus. Uit Campanië geboortig, kwam hij
in zijn jeugd naar Rome en maakte zich zoo zeer
de taal en leefwijze van Rome eigen, dat hij door
Cicero (DE OR. 3, 12, 44.) als een model van de
ouderwetsche, zuivere taal geroemd wordt. Hij
nam een werkzaam deel aan den eersten punischen
oorlog en vertoonde in 't jaar 231 v. C. zijn
eerste stuk. Naevius was met hart en ziel plebejer en naar de wijze der grieksche dichters, zooals
Gellius (3, 3, 15.) zegt, rigtte hij zijne aanvallen
met onbeperkte vrijmoedigheid tegen de eerste
mannen van den staat, zooals de Metellussen en
Scipio's. Metellus klaagde hem aan; hij werd ver
gevangenis gestraft. Door hulp-orcieldnmt

der volkstribunen in vrijheid gesteld, verviel hij
spoedig weer in zijn ouden trant en werd in 't jaar
207 of 206 door de aristocraten verbannen en
stierf te Utica in 204 (CIc. BRUT. 15, 60.). Daar
hij zijn episch gedicht over den punischen oorlog
eerst op meer gevorderden leeftijd vervaardigde
(cic. DE SEN. 14, 50.), moet hij in vrij hoogen ouderdom gestorven zijn en is dus waarschijnlijk geboren tusschen 274-264. Zijn dichterlijke werk
uitsluitend aan het too--zamheidwsgrotnl
neel gewijd, hoewel hij in het treurspe 1 niets
van belang schijnt geleverd te hebben, zoodat men
liet zelfs in twijfel heeft getrokken of hij wel treurspelen gemaakt heeft. Evenwel zijn sommige nog
bewaarde titels zonder twijfel op treurspelen toepaslijk. Des te vruchtbaarder was hij als blijspeldichter. Van oorspronklijk romeinsche stukken
(fabulae togatae) zijn nog maar weinige sporen
voorhanden. Door dergelijke stukken schijnt hij
zich echter hoofdzaaklijk gehaat gemaakt te hébben, daar hij er menige hevige uitvallen tegen
personen en toestanden van zijnen tijd inmengde.
Van comediën naar grieksche modellen bewerkt
(fob. palliatae) zijn vrij wat titels en ook fragmenten bewaard gebleven. Zij waren eene navol ging van de nieuwgrieksche comedie, waaraan hij
de vaste personen en den algemeenen inhoud ontleende, waarbij hij echter ook wel twee stukken
tot een versmolt en de zoogenaamde contaminatio
in toepassing bragt (TER. ANDR. PROL. 7.). Naevius was echter geen bloot vertaler; hij verwerkte
de grieksche stof die hij voornamelijk uit Menander putte in ronleinschen geest en gaf haar een
locale kleur. In toon, in kernachtige wijze van
uitdrukking, in den echten volkshumor en in levendige zamenspraak schijnt hij veel overeenkomst
met Plautus gehad te hebben, van wien hij echter
wezenlijk verschilde door eene zekere politieke
strekking. Nog in Cicero's tijd werden de stukken
van Naevius ten tooneele gevoerd. Het vermelde
epos over den punischen oorlog was in saturnische
versmaat geschreven en behelsde in de beide eerste
boeken de geschiedenis van den mythischen oorsprong van Rome en Carthago, waarna hij dan
in het 3. boek terstond op den eersten punischen
oorlog oversprong. Door dit gedicht is Naevius
de eerste romeinsche heldendichter, want in de
Odyssea van Livius was wel de taal, maar niet de
vorm en stof romeinsch. Verg. over Naevius cie.
19, 71. DE OR. 2, 65, 255. 3, 12, 44. GELL.
17, 21, 45. - 2) Q. Naevius Crista, onder

BRUT.

jaar 214 v. C. de stad Apollonia te--steundi'
gen de Macedoniërs (LIV. 24. 40.). -- 3) M. Na ev i u s, daagde als volkstribuun den ouden Scipio,
wiens bestrijder hij was, voor het geregt. — 4)
Q. Naevius Matho, bestuurde als praetor in
184 Sardinië. -- 5) S ext. Na e vius , een man van
lage afkomst en weinig beschaving, wist zich bij
de aanzienlijken der sullaansche partij bemind te
maken (cie. QUINCT. 22, 70. 30, 95), en verwierf
zich alzoo een aanzienlijk vermogen. Met P.
Quinctius geraakte hij in twist, omdat hij vorderingen tegen hem van diens overleden broeder
Cajus afkomstig instelde, terwijl Publius van zijne
zijde hetzelfde tegen Naevius deed. Nadat beiden
na eenig dralen van Naevius van hunne eischen
afstand hadden gedaan en Publius zich naar Gallië had begeven, trad Naevius onverwachts tegen
hem op en vond ondersteuning bij den praetor
Burrienus. Toen nu Publius Daar Rome terug-

Naharvali—Narcissus.
keerde, wist Naevius hem met behulp van den
praetor Dolabella in een zeer moeilijken toestand te
brengen. P. Quinctius werd daarop door Cicero ver
bestaande redevoering pro Quin--deigno
ctio. Hoe het proces is afgeloopen weten wij niet. —
6) P. Naevius T u r p i o, een handlanger van
Verres, wordt door Cicero (VERR . 2, 8, 22. 5, 41,
108.) deerlijk gehavend. -- 7) Naevius S e r t or i u s Macro, opvolger van den minister Sejanus
in 't jaar 31 n. C. en gunsteling van Tiberius,
wien hij tot elke wandaad behulpzaam was. Toen
deze evenwel zijn einde voelde naderen, sloot
Naevius zich bij Caligula aan, om wiens wille hij
(TAC. ANN . 6, 50.) Tiberius zou uit den weg geruimd hebben, verg SUET. CAL. 12, 26. TAC. ANN.
6, 38, 46. Later werd hij door Caligula verbannen en tot zelfmoord gedwongen. -- Z. ook N a v i us.
Naharvali, een volk tot den lygischen stam
behoorende in liet N. 0. van Germanië aan de
oevers der Vistula (Weichsel), in wier gebied
(misschien bij het tegenw, Rawa) zich een heilig
woud bevond, waarin de dubbele godheid Alcis
(door TAC . GERM . 43. met Castor en Pollux vergeleken) door priesters in vrouwenkleeren ver.

eerd

werd.

Natas en Nays, z. vuN yat.
N a i 6 ta, ook ri pwa, een soort van grafteekens
in den vorm van kleine tempels. Behalve deze
komen, buiten de enkel van steen en aarde opgeaT, xoXwvac, ^rUp.Pot), nog
worpen heuvels (wla
voor: pilaren (a'rrjXat , een soort van regtopstaande
steenen tafels, waarop een bovenstuk in den vorm
van een gevel- of koepeldak ((l}rlµa) stond,
verder eigenlijke zuilen (i(ovs5), en eindelijk lig
pracht door de-gendrafst(Tpá^c).De
Atheners daaraan ten koste gelegd was zoo groot,
dat men het noodig vond haar door wetten te beperken. Behalve de namen des afgestorvenen vond
men op de grafteekens menigvuldige berigten over
het leven van den overledene, lessen voor de achtergeblevenen, ook vervloekingen tegen hen, die het
graf zouden willen storen. — De grafteekens waren het eigendom der familie, en niemand, die geen
lid er van was, mogt er in opgenomen worden.
Naïsus, N uï 6 , stad in Boven -Moesië aan
)

een oostelijke bijrivier van den Margus, t. Nissa,
aan de rivier Nissanoa. Zij was de geboorteplaats
van Constantijn den G., die zich daar dikwijls
ophield en de stad verfraaide. Door Attila verwoest, werd zij later herbouwd.
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het tegenw. Wallis) (CAES. B. G. 3, 1.). Volgens
Caesar (B. G. 4, 10.) stroomde de Rhenus door hun
gebied.
Napus of Nannus, vdvo; en vdvvoc, ook
puniilio, een dwerg. Dwergen waren te Rome als
een zeldzaamheid gezocht en werden b. v. gebruikt
bij pantomimische voorstellingen. Dientengevolge had men afzonderlijke kasten (dwerghokken)
opgerigt, om den groei van kinderen tegen te
gaan en zoo kunstmatige dwergen te verkrijgen.
De dwerg van Julia, Conopas geheeten, was slechts
21 voet lang. Nog gezochter dan deze kleine
maar regelmatig gevormde, waren leelijke, misvormde, spitshoofdige, dikneuzige, langoorige dwergen. Hoe dommer en onnoozeler zulke nioriones
waren, des te aardiger werden ze gevonden en
hadden des te meer waarde. Men leerde hen
dansen en daarbij de castagnetten slaan ; Domitianus liet hen zelfs in het theater tegen vrouwen
vechten. Onder de bronzen van Hérculanum en
Pompeji vindt men vele dergelijke kleine figuren.
Van hen waren onderscheiden de niet volwassen
pueri minuzi, deliciae, die bij de Romeinen naakt
in huis rondliepen en door ligchaamsschoonheid
en dartele stoutheid uitmuntten.
Napaeae, z. v cí µ cQ a t.
Naparis, Nditapts, noordelijke bijrivier van
den Ister in het land der Scythen (HDT. 4, 48.).
Napata, Nchta-ra, de bloeijende hoofdstad
van het aethiopische rijk, ten N. van Meroë, aan
den Nijl; tot zoover drongen de Romeinen onder
Petronius door en plunderden de stad. Hare lig
-gins
niet geheel zeker op te geven.
Naplitha, ó vtyaaQ en vayaa, een berghars
dat nog zoo heet, die volgens Plinius in Babylonië en Parthië gevonden werd, inzonderheid echter in de omstreken van Mennis, 4 dagreizen ten
Z. van Arbela. Zij werd in fijne en grove soort
onderscheiden, de eerste was wit, de andere zwart.
In den oorlog werd zij ook aangewend tot het
vernielen van belegeringswerken.
Nar, Nclp, t. Nera, bijrivier van den Tiber,
die op de grenzen van Umbrië en Picenum op
den 31. Fiscellus ontspringt, den Velinus (t. Velino)
en Tolenus (t. Turano) opneemt, voorbij Interamna stroomt en niet ver van Ocriculum in den
hoofdstroom valt. Van de vele zwaveldeelen heeft
zij een ligt geele kleur (VIRG. AEN . 7, 517. cie.
AD ATT. 4, 15. TAC. ANN. 3, 9.).

Naragára, Napá7apa, belangrijke stad in
het hart van Numidië, niet ver van Zama, bekend
Nainatiánus, Numatianus, C l a u d i u
R u t i l i u s, etn dichter van lateien tijd, zeker af- door de daar plaats gehad hebbende zamenkomst
komstig uit Gallië, bekleedde te Rome verscheiden van Hannibal en Scipio kort voor den slag bij
ambten en begaf zich, toen de Gothen een inval Zama; t. ruïnen bij Cassir Jebbir.
in Italië deden en dat land verwoestten, naar
Narbo, • NapÇ3wv, t. Narbonne, bloeijende
Gallië terug, 416 n. C. Hier maakte hij eene handelstad der Volcae Areconiici in de romeinsche
dichterlijke beschrijving van zijn reis van Rome provincie Gallia Narbonensis, aan de rivier Atar.
naar Gallië over zee, waarvan wij nog het eerste Sedert 118 v. C. was zij romeinsche colonie met
boek en het begin van het tweede bezitten. Het den bijnaam Marcius, vervolgens de hoofdstad
gedicht heet nu eens Itinerarium, dan weder de der provincie.
reditu suo en bevat eenige lieve schilderingen, hoeNarbonensis Grallia, z. Gallia.
wel het overigens weinig waarde bezit.
Narcissi fons, N apxCóaou bron te
Namnétae, -es, NaTat, celtische volk- Donacum bij Thespiae in Boeotië, waar nog hestam van Gallië aan den noordelijken oever van den ten dage narcissen in menigte gevonden worden Liger met de hoofdstad C o n d i v i n c u m (t. den (OVID. MET. 3, 407.).
Nantes). Zij waren bondgenooten der Veneti
Narcissus, Ndpxtaaos. z. Echo.
(CAES. B. G. 3, 9.).
Narcissus, gunsteling en vrijgelatene van
Nanno, z. M i m n e r m u s.
Claudius, 41-54 n. C., maakte van zijn invloed
1V antuátae, -es, NavTrouáTac, celtisch Alpen- gebruik om zich zelven te verrijken en Rome t e
volk op de grenzen der provincie (landstreek van verdrukken, veroorzaakte den val van Messalina,
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haalde zich echter later den haat van Agrippina
op den hals (TAC . ANN. 12, 57.), die hem, toen zij
het plan had gevormd om Claudius te vermoorden,
uit Rome verwijderde en spoedig daarna liet ter
dood brengen (t. a. p. 13, l.), nadat hij nog vooraf zijne briefwisseling met Claudius vernietigd had,
om niet door de ontdekking daarvan anderen in
het ongeluk te storten.
Nardinum, nardusolie of zalf, uit een vooral
in Arabië groeijende plant (nardus) getrokken en
te Rome zeer gezocht.
Narisei (TAC . GERM . 41, 42.), misschien juister Varisci (PTOL . Ouaptarof), een dapper germaansch volk van suevischen stam, tusschen de

Marcomannen in het 0. en de Hermunduren in
het W., in de omstreken van het Fichtelgebergte
en de Boven -pfalz (het Voigtland der middeleeuwen, waarin ook het Fichtelgebergte begrepen
was, heette provincia Varisiorum). Onder de regering van M. Aurelius Antoninus kwam een gedeelte van het volk (3000 m.) in het romeinsche
rijk afzakken. Sedert den Marcomannenoorlog
verdwijnt de naam geheel.
Narnia, stad aan den zuidelijken oever van
den Nar in Umbrië, op een steile rots gelegen,
alleen van de 0. en W. zijde toeganklijk, en van
deze nog slechts door een geweldige brug, waardoor
Augustus de bergen van beide oevers verbond.
De Romeinen hadden de vesting in 301 v. C. aangelegd op de plaats van het oude Nequinum (LIV.
10, 9. 27, 40. TAO . ANN . 3, 9, 10 . EIST . 3, 50.).

Naróna, stad . van Dalmatië, 20 mijlpalen
van den mond der rivier Naro, voorname handels
-platsoden
weg naar Dyrrhachium.
Narfhacium, Napadxtov, berg met een gelijknamige stad aan zijn voet, ten Z. van Pharsalus en de rivier Apidanus (t. Fersaliti), wordt
vermeld in de gevechten van het jaar 394 v. C.
tusschen koning Agesilaus, die uit Azië terugkeerde
en de Thessaliërs, die door de Thebanen waren
opgeruid

(XEN. HELL. 4, 3, 9.

verg

.

AGES. 2, 5.).

N d p 4 rj e, ferula (z. a.), een hooge met een
breeden kroon voorziene plant, die vooral in
Griekenland, op Cyprus en Sicilië, alsmede in
Apulië in menigte groeide. Zij had een knoestigen met merg gevulden stengel, waarin Prometheus, volgens de mythe, het vuur van den hemel
haalde (HESIOD. THEOG . 567 .). Van dit holle roer
vervaardigde men ook doosjes voor zalf, geneesmiddelen en blanketsel (vaphrjxta). In een dergelijk kostbaar kistje, dat onder den buit van den
perzischen koning Darius Codomannus den overwinnaar Alexander den G. in handen kwam, liet
deze vervolgens de door Aristoteles vervaardigde
uitgaaf van den tekst van Homerus bewaren (rl
x 'rot) vap4ii1xo; Ëx^Oat;).

lv'asïca, z. Cornelia gans.
Nasidiénus, welligt een naamsverandering
door Horatius gemaakt van den waren naam eens
persoons, dien hij (SAT. 2, 8.) ten toon stelt; hij
verschijnt daar als een uit de laagste volksklasse
opgekomen parvenu, die, rijk en staatspachter geworden, zich gaarne wil doen gelden, zich een
schijn van voornaamheid en aanzien wil geven,
maar daarbij toch zijne afkomst en gemeenen aard
niet kan verloochenen.
Nasidii, 1) N a s i d i u s, romeinsch ridder,
aanhanger van Pompejus, werd in 't jaar 49 door
Brutus bij Massilia geslagen (CAES . B. C. 2, 3 en
v.) en was later een tegenstander van Antonius
(CIC. PHIL . 7, 8.). -- 2) Q. N a s i d i u s, zoon des
vorigen, een trouw aanhanger van den jongen
Pompejus, na wiens dood (35 v. C.) hij zich bij
Antonius aansloot en als diens vlootvoogd door
Agrippa geslagen werd.
Nasop z. Ovidius.
l^ï isus, Nraos, 1) eilandje der Oeniadae in
den Acheloos in Acarnanië, met een kasteel
(LIv . 26, 24.). - 2) N a a o, een wijk van Sy-

racuse (z. a.).
Natalis dies, sacra natalicia, verg. yev90Xto;
die door de ouden feestlijk, vooral met een vriendenmaal (nataliciae dapes)
gevierd werd. Huis en haard werden bekranst, er
werd geplengd en wierook gebrand, om tevens
den geleigeest, onder wiens bescherming het gesternte van den geboortedag stond (verg. HOE. EP.
2, 2, 187.), te verzoenen. De feestvierende verscheen in feestgewaad en ontving gelukwenschen
en geschenken; zelfs de geboortedagen van afwezigen en afgestorvenen werden feestlijk herdacht.
Later werden ook de geboortedagen van Caesar,
Augustus en der overige keizers met openbare
feesten gevierd, die zich niet enkel tot Rome bepaalden.
Nalat o, het zwemmen, werd vooral bij de
Romeinen als een gymnastische kunst beoefend,
omdat het in den oorlog en elders noodig en
nuttig was en ook de gezondheid bevorderde.
Een vijver in de 12. regio (piscina publica) was
voor de eerstbeginnenden bestemd, een plaats in
den Tiber bij het Marsveld voor de meer geoefende
zwemmers. Als behoedmiddel tegen het zinken,
gebruikte men gevlochten biezen of kurk onder
de borst. Later had men op de buitenplaatsen
afzonderlijke zwemvijvers.
N a u a p y o t waren te Sparta vlootvoogden, die
aangesteld werden, toen het ten gevolge der uitgebreide oorlogen voor de koningen onmooglijk
was op verschillende plaatsen zelf het bevel te
voeren. Als een soort van controlerende ambtenaren stonden hun vaak de i n t T o X s t S (z. a.)
ter zijde. Te Athene hadden de strategen ook
het opperbevel over de vloot; de titel vauapxos
is bij hen waarschijnlijk in 't geheel niet voorgeil.L pa, de geboortedag,

Naryeus, Napuxoc, N4u4, stad der opuntische Locriërs aan de euboeïsche zee, de geboorte
bij het tegenw.-platsvidenocrhAjax,
Talanti. ' Het door de ouden (verg . VIRG . G. 2, komen.
438.) vermelde narycische pek behoort te huis bij
%Taubolus, Na6poXo-, z. I p h i t u s.
de Locri in Bruttium, daar deze ook als een volk Nauclidas, NavxAsídas, spartaansch ephoor,
planting der Locri van Narycus beschouwd wer- die Pausanias (403 v. C.) naar Attica vergezelde
den.
met wien hij de onderhandelingen voerde met het
Nasamónes, Nuaaµwve;, ruw, magtig volk weder bevrijde Athene (XEN. HELL . 2, 4, 36.),
van Binnen- Africa, ten Z. W. van Cyrenaïca tot waarschijnlijk dezelfde, die om zijn zwelgerij door
aan de groote Syrte (EDT. 2, 32. 4, 172.), later Lysander aangeklaagd en ter verantwoording gedoor de l omeinen tot diep in Marmarica, erug- roepen werd.
gedrongen. Hunne zeden en gebruiken worden
Nauerates , Nauxp ris, 1) uit Sicyon, vader
door Herodotus (t. a. p.) uitvoerig beschreven.
an Damotimus (THUG . 4, 119.). --- 2) Leerling

Naucratis-- Nausicaa.
van den rhetor Isocrates, hield met Theopompus en Theodectes een rhetorischen wedstrijd ter
eere van den overleden koning Mausolus vanCarië.
Nauerátis, Navxpatts, belangrijke handelstad
van Beneden-Aegypte, gesticht door Milesiërs omstreeks 550 v. C., aan den canobischen Nijlarm,
die ook Naucraticum Ostium heette; hier alleen
mogten zich Grieken vestigen en handel drijven
(HDT . 2, 179.). Naucratis was de geboorteplaats

van Athenaeus, Phylarchus, Julius Pollux.
Naueydes, Nauxvarls, z. beeldhouwers, 4.

kol. o.
N a u x p a p (a, eene reeds voor Solon bestaande
verdeeling van het atheensche volk, onbetwistbaar
van administrativen aard, bij de oude indeeling
in geslachten behoorende en wel in een tijd dat
deze ter handhaving van een krachtig bestuur
niet meer toereikende was, omdat zij in den loop
der tijden haar locaal karakter verloren had. Elke
stam had 12, de geheele staat dus 48 naucrariën.
Elke moest een schip (vandaar de naam) en 2
ruiters leveren. De hoofden der naucrariën, de
Naucraren, worden met de latere demarchen vergeleken. Het verband tusschen deze indeeling en
de oud-ionische, waaraan zij toegevoegd was, is
niet geheel duidlijk. Wij vermoeden dat de naucrariën een instelling van Draco waren, met het
doel om door een krachtig bestuur, dat slechts
bij een locale indeeling mooglijk is, de oude aristocratische staatsregeling, die volgens haren aard
op eene verdeeling in geslachten, welke oorspronklijk tevens eene locale was, berustte, voor verval
te behoeden. Zij moest dan ook wel ten onder
neigen, toen langzamerhand door verhuizing-gan
een plaatslijke scheiding tusschen de oorspronklijk te zamen wonende geslachtsleden was binnen
gedrongen. — Aan het hoofd der Naucraren stonden de 7cPuTdvst; Tcuv vauxpapwv, oht p'vu
s.ov tots
(ten tijde van den cylonischen opstand) Tás + 'Aasva-,
(HDT. 5, 71.). — Misschien waren deze prytanen
tevens een regterlijke overheid die over tyrannie,
d. i. over aanslagen tegen de bestaande staatsregeling, regt spraken. (De prytanen (puraysïov),
die in de wetten van Solon bij Plutarchus (soL.
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loopen en op dezelfde plaats een landgevecht leveren. Nog uitgebreider scheepsgevechten gaf Domitianus (SUET. DOM. 4.). Het water daartoe werd
gewoonlijk uit den Tiber afgeleid. I)e voor deze
gevechten bestemde personen (naumachiarií) waren
gladiators, gevangenen of ter dood veroordeelde
misdadigers. Eerst later bood men zich vrijwillig
voor die gevechten aan. Ook de plaats van zulk
een strijd heette naumachia.
Naumaeltius, Navµaxcos, 1) een latere grieksche dichter, van wien bij Stobaeus eenige hexameters van een gnomisch gedicht bewaard zijn,
te zamen 73 verzen, betrekking hebbende op de
pligten der vrouw, vandaar met het opschrift yalMZ 7Capa ' ?4Luta. — 2) Een arts uit Epirus,
tijdgenoot van Galenus.
Naupactus, Nau7raxtos, versterkte havenstad
der ozolische Locriërs met een voortreflijke, ruime
haven aan de noordzijde der corinthische golf, bij
een steile rots ten 0. van kaap Antirrhium (TRUC.

1, 103. 3, 102 . LIV . 36, 34 . CAES . B. C. 3, 35.).
Ongetwijfeld ontving zij haren naam van de vloot,
welke de Heracliden hier bouwden. Bijzonder nam
zij in bloei toe door eene volkplanting van Messeniërs, die de Atheners na den derden messenischen oorlog derwaarts voerden, terwijl zij hier een
gedeelte hunner vloot legerden en een wapenplaats
oprigtten (THuc. 2, 69, 91.). Na den slag bij Aegospotamus kwam de stad in de handen der Locriërs, vervolgens der Achaeërs die haar aan Epaminondas moesten afstaan. Nadat Philippus van
Macedonië Naupactus bij Aetolië gevoegd had,
kwam het onder de romeinsche heerschappij weder
bij Locris; t. Lepanto.
Nauplia, NuuîtXka, stad in Argolis, niet ver
van Tiryns aan de argolische golf, in de oudheid
was zij niet zeer belangrijk daar de inwoners reeds
ten tijde van den messenischen oorlog door de
Spartanen voor 't grootste gedeelte naar Methone
werden verplaatst; nog t. Nauplia (HDT. 6, 76.).
Naup1ius, Nalint to;, 1) zoon van Poseidon
en Amymone, vermaard argivisch zeeman, stichter
van Nauplia, vader van Proetus en I?amastor.
Een nakomeling van hem in het vijfde geslacht
was 2) de Argonaut Nauplius, een in zeevaart- en

19.) onderscheiden worden van den Areopagus en
de Epheten, waartoe het latere 8maa c ^pnn' &zl sterrekunde zeer ervaren heros. — 3) Koning
IIpuTaysfw behoorde). De naucrariën bleven ook op Euboea, man van Clymene (z. C a tr e u s) of
nog na Clisthenes voortduren, die ze zonder staat van Philyra of van Hesione, vader van Palamedes,
welke op de demen overging,-kundigebts, Oïax (en Nausimedon). Nadat zijn zoon Palameals besturende overheid liet in stand blijven, totdat des (z. a.) voor Troje onregtvaardig ter dood was
-

zij ook in dit opzigt door de instelling der trierarchic (verg. A e c r o u y í a) vervangen werden.
Nauft chus,
ai.>XoXog, stadje en haven o p
het oostelijke gedeelte der noordkust van Sicilië,
tusschen Mylae en Peloris, t. kasteel Spadafera

g

(SUET. AUG. 16.).

Naumachia, vauµayla, een spiegelgevecht
niet schepen tot vermaak en genoegen der Romeinen
vertoond, vooral in zwang sedert J. Caesar. Deze
liet namelijk het eerst op den campus Martius een
vijver daarvoor graven, dien hij vervolgens weer
liet droogloopen om er een tempel voor Mars op te
bouwen (SUET. CALS. 44.). Augustus vergastte het
volk op hetzelfde schouwspel (SUET . AUG . 43 . TAC .
ANN. 12, 56.) , De daarvoor gegraven vijver was
200 v. breed en 1800 v. lang. Claudius rigtte het
meer Fucinus voor eene naumachie in en liet het
rondom met zitplaatsen voor de toeschouwers bezetten (TAC . t. a. p.). Nero koos daartoe het
amphitheater, liet het water vervolgens weer af-

gebragt, zond hij, met het plan om zich te wreken, zijne overige zonen tot de vrouwen der voor
Troje strijdende helden, om haar door valsche
berigten te verontrusten, en toen de Grieken, op
hun terugtogt van Troje, in een stormachtiger
nacht langs Euboea stevenden, stak hij op de caphareïsche rots fakkels aan, waardoor zij van den
koers geraakten en schipbreuk leden. Velen vonden hun dood in de golven, anderen werden door
Nauplius afgemaakt.
Naup ortus , Naunop roc, t. Ober-Laybach,

bevaarbare bijrivier van den Savus in Boven-Pannonië, t. Laybach. Aan haar lag een gelijknamige
stad van de Taurisci, die een belangrijken handel
dreef met Aquileja. De naam is afkomstig van
de sage, dat de Argonauten op hunne. terugreis
tot hiertoe gestevend waren en van daar hun schip
op de schouders over de Alpen in de adriatische
zee hadden gedragen.
Nausic a, Nauac4 a, de schoone dochter van
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Alcinous, koning der Phaeaciërs. Toen zij eerlang Twijfelachtig is het of zij, zooals uit eenige behaar bruiloft zou vieren, begaf zij zich met hare vrien- rigten der grammatici zou moeten worden opgedinnen naar de rivier in de nabijheid der zee om maakt, slechts de regters ter instructie (siu wy ic)
hare kleederen te reinigen ; daar ontmoette zij Ulysses, die schipbreuk geleden had en hier op het
strand was geworpen. Hij werd door haar van kleederen voorzien en naar het paleis van haren vader
gevoerd. De schoone held maakte een diepen indruk op het edele hart van het meisje, zoodat zij
in stilte hem tot haren echtgenoot wenscht. Toen
hij zich tot de afreis gereed maakte, begaf zij
zich alleen tot hem en bad hem met reine schaamte, dat hij tot tie zijnen teruggekeerd soms nog
eens aan haar zou denken, die hem het leven gered had (HOM. OD. 6, 15 en v. 8, 457 en v.). Hare
ontmoeting met Ulysses maakt een der fraaiste
episoden van de Odyssea uit en schonk ook aan
de dramatische poësie (Sophocles maakte eene
Nau6n c u) en aan de beeldende kunst stof ter be-

handeling.
Nausieles, NuuatxXrj;, invloedrijk demagoog
en veldheer te Athene gedurende het philippische
tijdvak. Eerst met Aeschines bevriend, vocht hij
later in de rijen der vrijheidlievende patriotten, en
bleef ook na den ongelukkigen slag bij Chaeronea
een trouw aanhanger van Demosthenes (AESCH. IN
CTES . 159. verg . PLUT. DEMOSTH. 51.).

Nausipliánes, Navatcpdvr, uit Teos, grieksch
wijsgeer uit de school van 1)emocritus. I)iogenes
Laertius noemt hem een leerling van Pyrrho en
der Sceptici; ook zou Epicurus zijn leerling geweest zijn. Van zijne werken en leer is niets naders bekend (CIC. N. D. 1, 26, 73. 33, 93.).
Naussitlióus, N auóWoo;, 1) zoon van Poseidon en Periboea, dochter van den Gigantenkoning
Eurymedon, vader yan Alcinous en Rhexenor, koning der Phaeaciërs, die door hem uit Hyperea, uit
de nabijheid der hen bedreigende Cyclopen, naar
Scheria gevoerd werden (Hoax. OD. 6, 4. en v. 7,
56 en v.). -- 2) Zoon van Ulysses en Calypso,
broeder van Nausinous (HESIOD. THEOG . 1017.).3) Stuurman van Theseus (PLUT. TRES . 17.).
Nauti ca, Naurraxa, stad in Sogdiana, niet
ver van den Oxus waarschijnlijk het teg. Naksheb
(ARR . 3. 28- .).

Nautae, z. zeewezen.
Nautti, een oud patricisch geslacht, welks afkomst eerst in lateren tijd van een togtgenoot
van Aeneas werd afgeleid, hoewel het eigenlijk van
etruscischen oorsprong schijnt geweest te zijn. De
voornaamste leden er van zijn : 1) S p. N a u t i us,
een der afgevaardigden van den senaat aan het
op den heiligen berg uitgeweken volk, nadat hij
de oneenigheden onder de vaderen zelve had bij
Als consul in 't jaar 488 v. C. tegen Co--geld.
riolanus rigtte hij niet veel uit (LIV. 2, 39.). —
2) C. Naut. R u t i l u s was in 475 consul en streed
tegen de Volsten en Aequers (LIV. 2, 53.). In
't jaar 458 was hij weder consul en voerde een
leger tegen de Aequers en Sabijnen, welke laatsten
hij bij Eretum versloeg (LIV. 3, 26 en v.). — 3)
Sp. N a u t i u s, vocht als legaat van den consul
Papirius Cursor in 't jaar 293 met roem tegen de Samniten, die hij door misleiding schrik
aanjoeg.
N a u T o $ i x a t, door liet lot benoemde overheden
te Athene die in handelszaken (6ixat &µ7tópwv)
regtsmagt uitoefenden, alsmede in de processen
van svta tegen hen, die, zonder van burgerouders
af te stammen, zich het burgerregt aanmatigden.

waren, of zelf regt spraken, daar Demosthenes de
a. &µ7t6pwv uitdruklijk aan de thesmotheten als
regters ter instructie opdraagt, zooals ook de
a. ^evías tot de bevoegdheid der thesmotheten behoorde. Derhalve waren de riautodicen of ten allen
tijde regters, de thesmotheten slechts regters ter instructie in genoemde regtsgedingen, Of de nautodieen hadden in vroegeren tijd de instructie daar
tijde van Demosthenes op de-van,dieltr
thesmotheten overging.
Nava, westelijke bijrivier van den Rhenus in
Gallië, de teg. Natie, valt bij Bingen in den Rijn
(TAO. MIST. 4, 70.).

Navalia, z. Nabalia,
Naval ia, Navis, z. zeewezen.
l^avius, ook Naevius, z. A t t i u s.
Maxus, -os, Ná o^, 1) het grootste eiland der
Cycladen (5 [3 ni.) ten O. van Paros en evenals
dit, grootendeels uit schoon wit marmer bestaande.
Het eiland was (en is) zoo vruchtbaar, dat het
µtxpa ImF.Mu genoemd werd. Vooral muntte het
uit door voortreflijken wijn, vanwaar de talrijke
daar te huis behoorende Dionysassagen. Vanhier voerde de god de door Theseus achtergelaten Ariadne met zich mede. De geschiedenis
noemt als bewoners de uit Attica verhuisde Ioniërs (HDT . 8, 46.). Later overwon Pisistratus de
Naxiërs en stelde daar Lygdamis tot tyran aan
(HDT . 1, 64.). Eene onderneming der Perzen, die
door de verjaagde oligarchen in 501 te hulp werden
geroepen, mislukte (HDT. 5, 30-34.), waarop het
eiland in 490 door *de vertoornde Perzen tot straf
te vuur en te zwaard verwoest werd (HDT. 6, 96.).
Daardoor had het anders zoo bloeijende eiland
veel geleden, hetwelk behalve vele oorlogschepen
8000 hopliten kon leveren, en waarvan Herodotus
(5, 28.) zegt: i Nado; su^atµovi ^rwv vwv 7rpofpsps. In den slag bij Salamis streden zijne 4
schepen, als contingent voor de perzische vloot
bestemd, echter op de zijde der Grieken (HDT. 8,
46.). Toen later Naxos als lid van het atheensche
zeeverbond zich tegen de geweldenarijen van Athene verzette, werd het in 471 niet geweld ten onder gebragt en verloor zijne vrijheid (THUC. 1,
98, 137. PLUT. PER. 11.) . Van dien tijd af blijft
Naxos van weinig belang. In 't jaar 376 behaal de Chabrias bij Naxos eene schitterende overwin ning op de Spartaansche vloot. — 2) De eerste
grieksche nederzetting op Sicilië, op de oostkust
ten Z. van den berg Taurus, door Chalcidiërs gesticht in 735 v. C. (TRUC . 6, 3.). Weldra zond
zij zelve coloniën uit raar Leontini, Catana en
misschien ook mede naar Zancle. Daarop was zij
een tijdlang onderworpen aan Hieronymus van
Gela (HDT . 7, 154.), voegde zich bij de eerste

onderneming der Atheners tegen Sicilië op hunne
zijde (TRUC . 4, 25.), doch werd in 403 door Dionysius ingenomen en verwoest; in 't jaar 358 ver
bevolking om-zameldAnrochuste
zich en stichtte in de nabijheid der oude stad op
den berg Taurus een nieuwe volkplanting met

name Tauromenium, t. Taormina.
Neaera, z. H e l i u s.
Neaetlius , NfatDos, rivier in Bruttium, valt
ten N. van Croton in zee; hier zouden de gevangen trojaansche vrouwen de schepen der Grieken in brand gestoken hebben, om zoo aan de ge-

Neanthes--Necho.
vangenschap te ontkomen t. Nieto (OVID . MET .
15, 51 . PLIN . 3, 11, 15).

Neantliess, Nedv &, uit Cyzicus, rhetor en
geschiedschrijver ten tijde van Attalus I., leerling
van Philiscus uit Milete, schrijver van eene menigte hoog geachte en door de ouden dikwijls
vermelde historische werken.
Neapolis , NedroXts . De beroemdste onder
de talrijke steden van dien naam lag in Campanië
op de westelijke helling van den Vesuvius en aan
de rivier Sebethus. Chalcidiërs -lit Cyme hadden
haar gesticht op de plaats van een reeds bestaande stad P a rt h e n o p e. Volgens Livius (8, 22 .)
bestond de stad uit 2 door een muur gescheiden
deelen, doch die door gemeenschaplijke regten verbonden waren, Palaeopolis en Neapolis. In 't jaar
327 v. C. bezetten de Samniten Neapolis met 6000
man (LIV. 8, 23.), later, in 290, kwamen de Romeinen in het bezit der stad, die haar evenwel
de grieksche staatsregeling en zeden lieten behouden (LIV . 35, 16. TAC . ANN . 15, 13.), totdat
zij later romeinsch municipium werd (Cie. AD FAM .
l3, 30 . BALB . 14.). Sedert den romeinschen tijd
verdwijnt de naam Palaeopolis; in de vereenigde
stad hielden echter de grieksche zeden zich nog
zeer lang staande, weshalve Napels een geliefkoosd verblijf der beschaafde Romeinen was. Onder Titus werd zij door een aardbeving bijna geheeI verwoest, doch in romeinschen smaak herbouwd. Hier stierf de laatste, afgezette romeinsche
keizer Romulus Augustulus. In de nabijheid bevonden zich warme baden, de beroemde villa van
Lucullus, waar Tiberius stierf (SUET . TIB . 73.),
alsmede de villa Pausiliplpi, wier naam nog bewaard is in de beroemde grot di Posilipo, tusschen
Napels en Puzzuoli, en waar men nog altijd het
vermeende graf van Virgilius toont. 1)e oude
stad schijnt voornamelijk gelegen te hebben rondom de haven van het teg. Napels, van het teg.
koninklijke slot tot aan het kasteel Vecchio. —
Ook een gedeelte van Syracuse (z. a.) heette Neapolis. In Azië lagen 9 steden van dien naam, in
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opperbevel over de vloot en stond zijn vroeger
stadhouderschap vrijwillig aan Antigonus af. Ten
laatste vinden wij N. onder de raadslieden van
den jongen Demetrius (PLUT. EUM . 18.). -- 3)
Pythagorisch wijsgeer uit de 3. eeuw v. C., die
na de inneming van Tarente zeer bevriend werd
met den ouden Cato en hem in de wijsbegeerte
onderwees (C1C. DE SEN. 12, 41. PLUT. CAT. MAJ. 2.).
Nebbródes monter, Neupw dpi, de

bergketen. die van het O. naar het W. door het
geheele eiland Sicilië loopt, t. Madonia. Behalve
de Aetna, die eigenlijk niet tot dit bergstelsel
behoort, zijn afzonderlijke deelen er van in het
O. bij Messana de Neptunius naons, XaXxt$txóv
opoe, en in het W. de Cratas.
Nebueadnëzar , i r 3ovxo^ovocr6po; . De
Chaldaeërs in Babylon werden sedert het midden
der 13. eeuw v. C. door assyrische stadhouders
geregeerd. Zonder staatkundige beteekenis is
N a b o n a s s a r, een stadhouder of hoofd van een
vrijheidsverbond. lie aera Nabonassari (26 Febr.
74 7) beteekent het begin eener nieuwe astronomische tijdrekening in Babylon, het veranderlijke
zonnejaar in plaats van het vaste maanjaar. Nadat Medië van Assyrië was afgevallen, beproefde
ook Merodach Baladan, Babylon vrij te maken,
doch de opstand werd na 5 jaren weder onder
704-699 . N abo p o l a scar echter, stad -drukt,
te Babylon, 625-604, •ien van den be--houder
ginne af zijn zoon Nebucadnezar ter zijde
staat, veroverde en verwoestte met Cyaxares, koning van Medië, Ninive in 606, en verkreeg daardoor het assyrische rijk aan de regterzijde van
den Tigris, waarna het babylonische rijk veroveringen naar het W. ondernam. Nebucadnezar
sloeg Necho, die Syrië veroverd had en tot den
Euphraat was doorgedrongen, bij Carchemis (Circesium) 604 en voltooide gedurende zijne regering
604-561 de onderwerping van Syrië. Na twee
krijgstogten 600 en 597 vérov erde hij Jeruzalem
en vernietigde het rijk van Juda in 586. In het
volgende jaar begon hij het beleg van Tyrus en
belegerde dit 13 jaren zonder den koning Ithobal
Africa 3.
Nearchus, Ndapyos, 1) Athener, zoon van en de bewoners der eilandstad tot overgaaf te
Sosinomus, 340 v. C., gezant bij koning Philip- kunnen dwingen, echter moesten de Tyriërs bij
pus (DEMOSTH. DE COR. p. 283.). - 2) Zoon van

Androtimus van Creta, in Amphipolis gevestigd, een
der jeugdige vrienden van Alexander, door Philippus uit Macedonië verbannen, doch door Alexander terstond na zijne troonheklimming teruggeroepen. Met den jongen koning trok hij naar

Azië (PLUT. ALEX . 10.) en werd stadhouder van
Lycië en het aangrenzende gebied. Vervolgens
vergezelde hij Alexander op zijnen veldtogt naar
Indië, 327 v. C. Bij den terugtogt ontving Nearchus het opperbevel over de gezamenlijke vloot,
en later ondernam hij op verlangen van Alexander een zeereis, om een zeeweg tusschen den
Indus en Euphraat te vinden en berigten in te
winnen over de naburige landen (ARR . 7, 20.).
Het over deze reis door hem gegeven verslag
(ituperÀov) heeft Arrianus in een uittreksel mede
ook Strabo maakte van zijne berigten-gedl;
gebruik, welker geloofwaardigheid door nieuwere
ontdekkingen bevestigd zijn. Alexander heloonde
hem rijk en koninklijk voor deze onderneming en
droeg hem nog kort voor zijn dood een ontdekkingsreis op, waarvan echter niets kwam (ARR.
i, 19, 25. PLUT. ALEX. 75.). Na den dood van
Alexander behield Nearchus waarschijnlijk het

een verdrag de oppermagt van den koning van

Babylon erkennen. Nadat hij de zegeteekenen
zijner overwinning in den tempel van Baal had
neergelegd, legde hij zich met ijver er op toe,
om den landbouw en den handel van zijn rijk uit
te breiden en Babylon door prachtige gebouwen te verfraaijen. N i t o c r is waaraan Herodotus (1 . 184 -188.) deze gebouwen toeschrijft, kan
slechts zijne vrouw Anytis, de dochter van den medischen koning Cy axares wezen, die misschien, gedurende eenige jaren dat Nebuc. krankzinnig was,
de teugels van het bewind voerde. -- Zijne opvolgers verschilden zeer van hem in bekwaamheid.
Zijn zoon Evil-Merodach, 562-559, werd vermoord
door zijn zwager Neriglissar, 559-555, wiens
zoon Labosoarchad door zaamgezworenen uit den
weg werd geruimd, waarna N a b o n e d us (een
naam die door de opschriften gewettigd wordt
tegen dien van Labynetus door Herodotus opgegeven en zeker dezelfde als in het O. V. Belsasar) ten troon werd verheven, die in 538 tegen
de Perzen bezweek.
Neeessitas, z. Moira.
Neelio, Nzxw;, koning van Aegypte, 616-600 .
Om de zeevaart op de Middellandsche zee met de
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Nectanabis--Nemea.

t. Boezi.
Nefasti dies, z. dies.
Negotiator, de handelaar in 't groot, bankier, die naar de provinciën ging en daar kapitalen tegen hooge interest uitzette of koren opkocht,
gewoonlijk een ridder of bemiddeld plebejer; verg.

Neleus, NriXev;, zoon van Poseidon en Tyro,
dochter van Salmoneus, broeder van Pelias (HOM.
OD. 11, 235 en v.). Tyro legde de knapen te
vondeling en trouwde vervolgens met Cretheus,
koning van Iolcos. Hare beide zonen, die door
herders gevonden en opgevoed werden, geraakten
na den dood van Cretheus in twist over den troon
van Iolcos, ten gevolge waarvan Neleus met Melampus en Bias en eenige andere Achaeërs, Phthioten en Aeoliërs naar Messenië trok, waar zijn
oom Aphareus hem Pylos afstond. Hier trouwde
hij Chloris, dochter van Amphion, uit het minyeïsche Orchomenus (of uit Thebe) en verwekte bij
haar 12 zonen (waaronder Nestor, Chromius, Periclymenus) en Bene dochter Pero (HOM. OD. 11,
281 en v. IL . 11, 692.). Pero wordt de vrouw
van Bias (z. M e 1 a m p u s). Toen Hercules eens
bij Neleus kwam, om van den moord van Iphitus
gereinigd te worden, sloeg Neleus dit verzoek af,
omdat hij met den vader van Iphitus, Eurytus,
bevriend was. Hierdoor beleedigd trok Hercules
later tegen Pylos op en doodde de zonen van
Neleus, op Nestor na. Door deze nederlaag verzwakt, had Neleus van de Epeërs en hunnen koning veel te lijden. Onder anderen ontroofde
Augias aan Neleus een vierspan, dat deze naar
de wedrennen te Elis gezonden had. Nestor
rooft daarvoor de kudden der Epeërs weg; toen
deze nu een inval deden in het land van Pylos
en Phryoëssa aan den Alpheus belegerden, worden zij door Nestor verslagen (HOM. IL. 11, 670
en v.). Volgens Pausanias herstelde Neleus met
Pelias de olympische spelen en stierf te Corinthe,
alwaar hij op den Isthmus begraven werd (5, 8,
1. 2, 2, 2.). Volgens anderen werd hij met zijne
zonen door Hercules gedood. -- 2) N e 1 e u s, Nri Xeu;
of Nat F-6,-., zoon van Codrus, den laatsten koning
van Athene, en een afstammeling van den vorigen
(de Neleïden, uit Messenië door de Heracliden
verdreven, hadden zich grootendeels naar Athene

mercatura.

begeven), trok, door zijn broeder Medon verjaagd,

huid" (FLUT . Is. 9.). Herodotus (2, 175.) beschrijft haren tempel te Saïs, waarin zich het graf
van Osiris bevond, alsmede van de koningen die
van Phtha afstamden (2, 169, 170.). De afbeeldingen der godin hadden een menschenhoofd of
den kop van een gier of een leeuw. In geheel
Aegypte vierde men ter harer eer een lampenfeest,
waarop men in met olie en zout gevulde schalen
een pit aanstak en die den geheelen nacht liet branden (HDT . 2, 62.). Diensvolgens schijnt zij eer,
vuur- en lichtwezen te zijn. Om van andere
verklaringen niet te gewagen, men houdt haar,
met betrekking tot het bovenvermelde opschrift,
ook voor de scheppende kracht der natuur, voor
het grondwezen des heelals.
Ne%POP' cvTzta}z, divinatio, 3. kol. m.
Nexuop.otwrela

grootheid.

arabische golf te verbinden, liet hij een kanaal
graven, dat echter niet voltooid werd, ook liet hij

Africa door phoenicische zeelieden omvaren (HDT.

2, 158 en 159. 4, 42.). Hij zette de veroverin-

gen van zijnen vader in Syrië voort, versloeg den
koning van Juda, Josias, bij Megiddo in 608, en
onderwierp dat land (Cadytis, welligt Jerusalem,
HDT . 2, 159.) en de phoenicische steden; na
een oorlog van verscheiden jaren was geheel Syrië
in zijne raagt. Tot in Mesopotamië doorgedrongen werd hij echter door Nebucadnesar bij Carchemis geslagen, 604, waardoor al zijne veroveringen behalve het gebied der Philistijnen weder ver
gingen.
-loren
Neetanábis -bus, N erravn3Ls of -(3cus, een
zusterskind van den aegyptischen koning Tachus,
die door Chabrias en Agesilaus ondersteund, zich
tegenover de Perzen staande hield, werd in 360
V. C. door de Aegyptenaren zelve tot koning uitgeroepen. Agesilaus voegde zich terstond op zijne
zijde en bewees hem belangrijke diensten tegen
Tachus, alsmede tegen een ander overweldiger.
Hij handhaafde zich in de heerschappij, totdat hij
in 350 v. C. door Artaxerxes III. overwonnen en
genoodzaakt werd naar Aethiopië te vlugten (PLUT.
AGES . 37--40.). — Een ander N e c t a n.ab is was ko-

fling van Aegypte van 378-360 v. C. en handhaafde met gelukkig gevolg de vrijheid des lands
tegen de Perzen. •
Nectar, z. ambrosia.
Neda, Nina, rivier van den Peloponnesus,
ontspringt op den berg Lycaeum, stroomt vervolgens in vele bogten naar het W. en vormt de
grensscheiding tusschen Messenië, Arcadië en Elis;

Negotiórum gestio, het vrijwillig waar- uit Attica naar Ionië en stichtte aldaar Milete,
nemen van eens anders zaken. De waarnemer Erythrae en a. steden.
Nemausus, Niµuu os, hoofdstad der Areheette procurator of amicus voluntarius (CIC. BRUT.
comici en rom. colonie in Gallia Narbonensis, aan
5. CAES. 5.).
%eiais, Nihil, N4Di^, NriuD, aegyptische godin, den weg die uit Italië naar Hispanië voerde, op
inzonderheid te Samos verëerd, die men voor de de zuidelijke helling van den mons Cevenna. Zij,
grieksche Athene hield. Men stelde haar voor benevens 24 aan haar behoorende vlekken, hadden
als een gier en een kever om hare dubbele na- het latijnsche regt, doch waren niet onderworpen
tuur, manlijke en vrouwlijke, te kennen te ge- aan de bevelen van den romeinschen stadhouder.
ven. Hare standbeelden droegen het opschrift: Het tegenes. Nimes toont in een grootendeels nog
„ ik ben allen wat was, wat is en wat zijn overgebleven amphitheater, een oude waterleiding
zal, mijn gewaad is nog door geen sterveling ont- enz. nog belangrijke overblijfsels van vroegere
Neméa, NsµÉa, was vooreerst de naam van
een dal tusschen Cleonae en Phlius in Argolis
( 1/4 stad. breed, 1 stad. lang); hier zou Argus Io bewaakt, en Hercules (z. a.) den nemeïschen leeuw
gedood hebben; 15 stadiën van daar in het gebergte T r e t u s toonde men het hol van den leeuw.
In een woud van Zeus Nemeïus, wiens heiligdom
zich hier bevond, werden de n e m e ï s c h e spelen
gevierd. De plaatslijke gesteldheid wordt door
Pindarus op vele plaatsen dichterlijk beschreven
(NEaI . 2, 4, 5. 3, 18. 6, 45. OL. 9, 87 en op m.
p.). — De zeven zouden op hunnen togt tegen
Thebe ter eere van Achemorus deze spelen heb
ingesteld. In den historischen tijd komen de-ben
Nemeën eerst laat als nationale spelen voor : eerst

niet de 51 . Olymp. (577 v. C.) schijnt de telling
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Neneïsche leeuw --Neon.
(Ier Nemeaden begonnen te zijn; en eerst 20 Olympiaden later kregen zij meer beroemdheid. De
feestviering was triëterisch, d. i. vond in elk derde
of om het andere jaar plaats (in het 2. en 4, jaar
van elke Olympiade) de eene keer in de lente, de
andere in den herfst of winter. De spelen bestonden
in muzikale, gymnisehe en hippische wedstrijden
(ayw' v µouacxó;, 7vl^vcx6,, ht txo;). Onder de gymnische oefeningen worden genoemd de wedloop, ,
het worstelen, de pentathlon en pancration. De
prijs was een krans, volgens sommigen van olijven takken, volgens anderen uit klimop gevlochten.
De nemeïsche wapenschorsing moest even als de
olympische streng gehandhaafd worden, evenwel
gebeurde dat niet altijd, vooral niet door de Lacedaemoniërs. -- N e m e a heette ook een rivier
op de grenzen tusschen Sicyon en Corinthië, die
zich in de baai van Lechaeum ontlastte (Liv. 23,

15 . YEN. HELL. 4, 2, 15.).
Nemeïsehe leeuw, z. Hercules, c.
Nemesiánus, M. Aurelius Olympius,
latijnsch dichter uit Carthago in de 3. eeuw n.
C., wordt vermeld als maker van verscheiden didactische gedichten, Halieutiea, Cynegetica en
Nautica; er bestaat nog slechts een brokstuk van
325 verzen uit de Cynegetica, alsmede eenige ver
uit een gedicht de aucupio. De Halieutica-zen
van Ovidius en 4 eclogen van Calpurnius worden
hem zeker ten onregte toegeschreven; misschien
is echter het gedicht Taus Herculis, dat onder de
werken van Claudianus voorkomt, van hem afkomstig.
N emésis , NsV.Eatg. Bij Homerus is Nemesis
nog geen persoon; bij hem komt het woord gewoonlij k voor in de uitdrukking o (het verdient
geen verwijt, het is niet te berispen). Bij Hesiodus daarentegen is zij eene godin, een dochter
van de Nacht (THEOG. 223.). Het woord vsu.EacS,
van v4,.scv, toedeelen, afgeleid, beteekent oorspronklijk het toedeelen van het wettige deel, de gepersonifieerde Nemesis is derhalve de godin, die den
mensch naar verdienste zijn lot of de hem toekomende maat van geluk en ongeluk toemeet.
Zij komt alzoo in aanraking met de schikgodinnen

het punt van aanraking in den naam Adrastea,
die, van & pcaxw afgeleid, de onontwijkbare beteekent. Nemesis werd afgebeeld als maagdlijke
godin, in de oudste kunstwerken, naar het schijnt,
op Aphrodite gelijkende (PLIN . 36, 4, 4.), later
streng en ernstig, met gebogen arm het gewaad
voor de borst houdende (als teeken van de el,
het maathouden), een zelf beproevenden blik in
den boezem slaande, gevleugeld, in, de hand een
teugel, een zwaard of een geeselroe.
Nemetocenna, hoofdstad der Atrebaten
in belgisch Gallië, later Atrebati, vandaar t. Arras.
De oude weg, die naar de colonie Agrippina
voerde, draagt thans nog den naam van Chaussee
romaine (CAES. B. G. 8, 46, 52.).

Xemetae of Nemêtes, volkstam in bel-

gisch Gallië langs den Rijn in de omstreken van
het tegenw. Spiers, met de hoofdstad Noviomagus.
Nemoorensis lacus, z. A r i c i a.
Nemossus, Nsu waaóy, stad der Arverners in
Aquitania aan den Claver (niet aan den Liger,
zoo als Strabo zegt), het tegenw. Clermont aan
den Allier.
Nenia, z. naenia.
Neóbule, Nso3o+jXi, z. Archilochus, onder iainbograpiii.
Neocaesarêa, NzozataapEta, de door hare
grootte en pracht beroemde, eerst laat gebouwde
(vandaar door PUN . 6, 3, 3. niet genoemde) hoofdstad van Pontus Polemiacus aan de rivier den
' Lycus, bekend door de in 314 a. C. daar gehouden

kerkvergadering.
Neócles, N^oxXrj;, 1) vader van Themistocles. -- 2) Vader van den wijsgeer Epicurus, die
met een volkplalnting naar Samos ging en daar
een school stichtte (cie. N. D. 1, 26, 72.). — 3)

Tegen een zekeren Neocles is eene redevoering
van Isaeus gerigt. --- 4) Schilder van onzekeren
leeftijd, wiens leerling Xenon uit Sicyon door Plinius geprezen wordt.
j N e o 0 a V. w i e t; zijn vrijgelaten Heloten (van
staatswege, daar een bijzonder persoon niet mogt
vrijlaten) die tot de krijgsdienst verpligt en gereg-

tigd waren, doch zeker niet in het bezit kwaof de Moiren; doch verschilt hierin van haar, dat men van liet volle burgerregt (Verg. He to t e s en
terwijl de Moiren den mensch reeds voor zijne :VC0laWVE ).
geboorte, onaf banklijk van zijne verdiensten, zijn
N e w x o p o t, aeditui, tempelopzigters, tempel
lot toespinnen, Nemesis volgens zedelijken maatstaf
waren personen van beiderlei kunne, die-wachters,
hem belooning of straf voor zijne daden toekent. het opzigt en de zorg hadden over den tempel en
In lateren tijd bij Pindarus, Herodotus, de treur - zijn toebehooren (vswxópo; ó Tóv vaw Xoa;i.cuv xa"t
speldichters komt zij meestal eenzijdig als onheil asup by volgens het ETYM. MAGN .). Oorspronkfl k

aanbrengende godin voor; zij vervolgt en straft behoorden zij alzoo tot het personeel der mindere
den overmoedigen mensch, buigt zijn hoogmoed, bedienden van het heiligdom en verschilden van
en zendt hem, dien de fortuin te veel zegen de priesters, hoewel zij soms ook Tapt ►S-, en í^pscx
aanbrengt, ongeluk en rampen toe, opdat de heetten en zelfs onder zekere omstandigheden het
evenmaat weder hersteld worde en de mensch offer verrigten mogten. In lateren tijd werd het
zijn menschlijk lot leere inzien (soPi. PHIL. 518. een wezenlijk eerambt en een voorwerp van beEL. 792. EUR. PHOEN. 183. oR. 1. 362.). Op vele geerte. Vooral sedert het verval der tijden en zeplaatsen van Griekenland werd Nemesis vereerd, den onder de romeinsche keizers, inzonderheid na
inzonderheid in het attische vlek Rhamnus, vain- Hadrianus en de Astonijnen, stelden de steden
waar zij `i'u,i.vou lu heette. Volgens Pausanias van het Oosten er hare hoogste eer in, om vzw%o(1, 33, 2.) was het beeld der rhamnusische Neme- pot van eenen keizer te heeten, dien zij reeds gesis door Phidias uit een stuk parisch marmer durende zijn leven tempels bouwden en godlijke
vervaardigd, dat de verwaten Perzen mede naar eer bewezen. Deze eer der vsw,copka werd dan
Marathon gebrag;t hadden, om er daar een zege door opschriften voornamelijk op munten, waarvan
te laten oprigten. WelIigt een bloot-teknva er nog vele voorhanden zijn, door het bijvoegsel
verdichtsel. Deze rhamnusische Nemesis werd vswxópo; ter algemeene kennis gebrast.
vereenzelvigd met Adrastea (z. a.), hoewel zij
Neón, Nzwv, oude stad in Phocis aan de oosoorspronklijk een van deze geheel verschillende telijke helling van den tot den Parnassus behoogodheid schijnt geweest te zijn. Misschien ligt renden berg Tithorea, werd door de Perzen onder
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Xerxes v erwoest (rtnT. 8, 32.), later, ofschoon niet
juist op dezelfde plaats, onder den naam Tithorea
herbouwd en in den heiligen oorlog op nieuw ver
hoewel Plutarchus haar nog den naam geeft-nield,
van een cppouptov (SULLA l5.). Het water moesten
de inwoners uit de naburige rivier Cachales halen.
Nov T s í o ,, 1) aeolische stad ir. Mysië aan
den noordelijken oever van den Hermus (HDT . 1,
] 49.). — 2) Kasteel in Thracië op de kust, in de
nabijheid van den Chersonesus (XEN. ANAB . 7, 5, 8.).
Neóphron, Nsóppwv, grieksch trenrspeldichter uit Sicyon, van wiens 120 stukken, die hem
worden toegeschreven, niets over is.
%eoplatonici, z. Plotinus.
Neoptolémus, Nso7t r6Xe o;, ,; jeugdig krijgsman," 1) ook Pyrrhus (de blonde) geheeten,
zoon van Achilles en Deidamia, eene dochter van
Lycomedes, koning der Dolopiërs op Scyros, z.
Achilles (ROM. OD. 11, 492 en v.). Hij werd
op Scyros bij Lycomedes opgevoed (IL. 19, 326.)*
en na den dood van Achilles door Ulysses naar
Troje gehaald (oD. 11, 508.), daar er voorspeld
was, dat zonder hem Troje niet kon worden ingenomen. Op de laatst aangehaalde plaats ver
onderwereld aan de schim van-haltUyseind
Achilles, hoe zijn zoon bij iedere gelegenheid, zoowel in den raad als in den strijd onder de eersten
had uitgemunt, hoe hij vele vijanden geveld had,
onder anderen Eurypylus zoon van Telephus. In
het houten paard had hij zich moedig en strijd
gedragen. Met Ulysses was hij ook naar-lustig
Lemnos afgezonden, om van daar Philoctetes naar
Troje te halen (SOPH. PHIL . 1433 .). Bij de inneming van Troje doodde hij Priamus bij het altaar
van Zeus Herceus, nadat hij diens zoon reeds voor
de oogen des vaders geveld had (VIRG . AEN . 2,
547 en v.). Astyanax, de zoon van Hector en
Andromache, werd door hem van den toren neer
wordt hij in de latere sage over-geworpn,z
't algemeen als een ruw, hardvochtig krijgsman
geschilderd. Polyxena offerde hij op het graf

den dood zijns vaders enz.) en aldaar bij het altaar doodgeslagen zijn Of op bevel der Pythia, óf
op aansporing van Orestes, omdat hij hem Hermione (z. a.) ontroofd had, Of ten gevolge van een
twist over het offervleesch door de priesters van
den tempel of door Machaereus. Hierin zag men
Bene vergelding van den moord door hem aan
Priamus bij het altaar gepleegd. Hij werd eerst
onder den dorpel van den tempel begraven, totdat Menelaus zijn gebeente in het gebied van den
tempel liet bijzetten. De Delphiërs vereerden hem
als heros met jaarlijksche offers, dewijl hij ter bescherming van het heiligdom den Galliërs, toen
deze tegen Delphi oprukten, zou zijn te gemoet
getrokken. -- 2) N e o p t o 1 e m u s, een mededinger
van koning Pyrrhus, nadat deze in 301 Y.C. door
Cassander verdreven was, waarschijnlijk een zoon
van Alexander van Epirus, die in 326 in Italië
het leven verloor, wiens vader ook Neoptolemus
heette. Toen Pyrrhus met hulpbenden van Ptolemaeus Lagi terugkeerde, sloot Neopt., die om
zijne wreedheid gehaat was, een verdrag met hem
(298 v. C.); kort daarop werd hij, toen hij Pyrrhus naar het leven stond, door dezen, die hem
voorkwam, uit den weg geruimd (PLUT. PYRRH .
4, 5.).

Nepte, Nit 're, stad van Etrurië in de nahijheid van het ciminische woud, een der claustra
Etruriae. Reeds vroeg schaarde het zich aan de
zijde van Rome, werd later romeinsche colonie en
vervolgens municipium; t. Nepi, met oude overblijfsels (Ltv. 21, 10, 14. 27, 29.).
l^Teplièle, NspzXri, z. Athamas.
Nepos, Cornelius, waarschijnlijk geboren
omstreeks 90 V. C., in de nabijheid van den Padus (PLIN . 3, 18.), hield zich langen tijd te Rome
op, waar hij met Cicero, Catullus en andere beroemde mannen bevriend was. Het jaar van zijn
dood is onbekend. Van de meeste zijner talrijke
werken hebben wij slechts geringe brokstukken,
zooals van zijne annalen. Buitendien schreef hij
chronica, libri exemplorum, libri vivorum illustrium
(in 16 boeken ten minste, behelzende levensbe-

zijns vaders (EUR . HEC. 523.). Bij de verdeeling
van den buit valt hem Andromache ten deel,' bij
wie hij Molossus, Pielus, Pergamus en Amphialus schrijn ingen can beroemde mannen), de historicis
verwekt. Over zijn terugtogt verschillen de berig - en naar het schijnt ook gedichten. Men houdt
ten. Volgens Homerus (oD. 3, 189.) komt hij ge- hem voor den schrijver der vitae excellentium imlukkig met de Myrmidonen naar Phthia terug, peratorum, ongeveer 25 levensbeschrijvingen van
waarheen Menelaus hem zijne dochter Hermione, meest grieksche veldheeren, opgedragen aan den
die hij voor Troje aan Neopt► beloofd had, tot geleerden Atticus. Langen tijd werd een zekere
vrouw zendt (oD. 4, 5 en v.). Volgens anderen Aemilius Probus (z. a.) uit de 4. eeuw n. C. voor
begeeft hij zelf zich van Scyros naar Sparta om den schrijver er v an gehouden, evenwel zijn taal en
,

te trouwen. In afwijking van Homerus verhalen stijl uit een beteren tijd afkomstig, zoodat Probus,
lateren, dat hij op zijne tehuisreis van Troje ,van ingeval de opdragt aan keizer Theodosius echt is,
den weg gevoerd, of omdat hij niet naar Thessalië slechts de afschrijver kan zijn. Wel hebben lawilde terugkeeren, naar Epirus gekomen is en tere critici getracht deze levensbeschrijvingen bezich daar neergezet heeft. Hier baarde Andro- paald aan Nepos te ontzeggen, doch tot nog toe
mache hein Molossus, waarnaar het landschap Mo- zonder gev olg, hoewel misschien niet kan ontkend
lossa genoemd is, terwijl hij bij de uit den tempel worden, dat het oorspronklijke werk van Nepos,
van Dodona geschaakte Lanassa, eene kleindoch- zoo als wij het thans bezitten, door Probus omgeter van Hercules, acht kinderen verwekte, waar- werkt en verkort is, met uitzondering alleen van
van bij de dochters aan naburige koningen uithu- het leven van Atticus.
Neptunius moss, z. Nebrodes.
welijkte. Later stond hij Andromache en zijn
Neptunus, z. Poseidon.
gebied in Epirus af aan Helenus, den zoon van PriaNequinum, z. Narnia.
mus, en trok over land naar Phthia terug, waar
hij zich weder meester maakte van de door AcaNeratii, een plebejisch geslacht dat eerst in
stus aan zijn grootvader Peleus ontrukte heerschap den tijd der keizers tot aanzien kwam: 1) Neraij . Kort na zijn huwelijk met Hermione zou hij-p t i u s P r i s c u s, een man door Trajanus en Hazich naar Delphi begeven hebben (om aan Apollo drianus zeer geacht, bekleedde hooge bedieningen
gewijde geschenken te brengen, of om den tempel in den staat en behoorde tot de voornaamste rote plunderen wegens de schuld van Apollo aan meinsche regtsgeleerden van zijn tijd (SPART . HADR .
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liefde bewees, maakte dit het wantrouwen van Tiberius gaande (me. ANN. 4, 8, 15. SUET. TIB. 54.).
Hij werd derhalve door Tiberius en diens alverrnogerden minister Sejanus bij den senaat onder
nietige beschuldigingen aangeklaagd en door dat
ligchaam verbannen naar het eiland Pontia, waar hij
in 29 n. C. vermoord werd. Eerst na den dood van
Tiberius bragt Caligula, broeder van Nero, diens
asch naar Rome over. — 2) Nero Tiberius
C 1 a u d i u s, romeinsch keizer, zoon van Cn. Domit.
Ahenobarbus en Agrippina, kleinzoon van Germanicus, werd den 15. Dec. 37 n. C. te Antium geboren en groeide na des vaders dood onder slecht
opzigt en gemeen volk op, totdat het huwelijk
zijner moeder met keizer Claudius zijne adoptie
en achtereenvolgende verheffing tot de hoogste
waardigheden in den staat ten gevolge had (SUET.
NER. 5, 6. TAC. ANN. 12, 58. 11, 12.), terwijl de keizer hem zijne dochter Octavia tot vrouw
gaf. Het volk dat in hem zijn toekomstigen vorst
zag, overlaadde hem met gunstbewijzen, tot wier
bekrachtiging de bemoeijingen van Agrippina en
Nero's redevoeringen in den senaat niet weinig bij
Toen nu Claudius vermoord was, be--droegn.
klom Nero (54 n. C.) met behulp der praetorianen en toestemming van den senaat den troon.
Het begin zijner regering, toen zijn leeraar, de
wijze Seneca, en Burrus hem ter zijde stonden en
hem aan den invloed zijner heerschzuchtige moeder wisten te onttrekken, kenmerkte zich door
menigen voortreflijken maatregel (TAC. ANN. 13,
12. SUET. NER. 10.), waardoor Nero niet alleen
bewijzen van zijn goeden wil, maar ook van zijn
zachten aard gaf. Toen echter de bedreigingen
zijner boosaardige moeder hem tot den moord van
zijnen broeder Britannicus hadden verleid (TAC.
ANN. 13, 15.), openbaarde zich spoedig zijn eigen
natuur en zijne neiging tot uitspattingen, zoodat-lijke
Nero, nu eens in nachtlijke, woeste brasserijen
en liederlijkheden in de straten van Rome rond
dan weder in het theater zijne liefste-zwervnd,
uitspanning zoekende, zich door de boeleerster
Poppaea Sabina zelfs tot den moord zijner eigene
moeder (TAC. ANN. 14, 3 en v. SUET. NER. 34, 39.)
meinsche priesterboeken, de vrouw of gezellin van liet overhalen, in 't jaar 59. Daarna van Napels
Mars (A. GELL. 13, 22.).
naar Rome terugkeerende, werd hij, zelf niet onNerigos noemt Plinius (4, 16, 30.) het groot bezorgd over de gevolgen dier gruweldaad, door het
eiland in de germaansche zee, waarschijnlijk-ste slaafsche volk met gejubel ontvangen. Van nu af
het teg. Noorwegen (nog heden ten dage in Zwe- hield niets hem meer terug, hij gaf zich ongeden Norrige) ; welks zuidelijk gedeelte ligt voor een stoord aan zijne dierlijke lusten en dwaze neieiland kon gehouden worden.
gingen over. Nu eens vertoonde hij zich bij de
Neri.i, een eerst in de laatste tijden der re- openbare spelen en in het theater als wagenmen publiek te Rome bekend geworden plebejisch ge- ner of tooneelspeler aan het volk, dan weder droeg
slacht : 1) Cn. N e r i u s, klaagde in 56 v. C. hij zijne eigene pruldichten, waarvan er niet wei
P. Sestius van omkooping aan. -- 2) Een andere
genoemd worden (TAC. ANN. 13, 3. 15, 34. SUET.-nige
Nerius wordt door Horatius (SAT. 2, 3, 69.) als NER. 21. SEN. QUAEST. NAT. 1, 15.) voor en dwong
fenerator vermeld.
aanzienlijke mannen en vrouwen hem hierin na te
Nericum, N 1ptxov (noM. OD. 24, 37 7.), Ni- volgen (SUET. NER. 11, 25. TAC. ANN. 15, 33.).
p= (THUG. 3, 7.), stad op het eiland Leucas, dat Hij schaamde zich niet om zich als zanger door
vroeger met het vaste land van Acarnanië verbon- het volk een prijs te laten toekennen. Te gelijk
den was, die later verviel, toen de inwoners naar versierde hij Rome met vele gebouwen. Na den
de meer oostwaarts gestichte stad Leucas ver- dood van Burrus verminderde de invloed van Se
huisden.
neca meer en meer; in de plaats van de door hem
Neritus, Nl pero;, Z. Ithaca.
verstooten Octavia nam Nero de beruchte PopNero, een bijnaam der Claudii. 1) N e r o, geb. paea tot vrouw, voerde een nietigen oorlog tegen
in 't jaar 6 n. C., oudste zoon van Germanicus, Armenië, wijdde bijna al zijn tijd aan feestgelagen
man van Julia, een kleindochter van Tiberius, en gladiatorenspel, stak Rome in brand en schoof,
werd na zijns vaders dood (met zijn broeder Dru- om den toorn des volks van zich af te wenden
sus) door Tiberius tot opvolger bestemd, doch toen (TAO. ANN. 14, 60. 15, 18. SUET. NER. 20, 38.
het volk den jongen vorst groote gehechtheid en TAG. ANN. 15, 38-41.), de schuld op de Christe4, 18.). --- 2) N e r a t. M a r c e l l u s, verschafte op
verzoek van .Plinius (PLIN. EP. 3, 8.) aan den geschiedschrijver Suetonius een betrekking van tribuun.
NereVdes, z. Nereus.
Nereus, Nri ps►h;, een bejaarde zeegod (' ,owv
&Xco;, HOM. IL. 18, 141.) volgens Hesiodus (THEOG-.
233.) zoon van Pontus en Gaea, die bij Doris de
Nereïden verwekte. Hij huisvest in de aegaeïsche zee, waarvan hij voornamelijk de god is.
Gelijk vele andere zeegodheden, bezit hij de gaaf
van voorzegging en tevens de kunst om zich in
allerlei gedaanten te veranderen. Zoo komt hij
inzonderheid in de sage van Hercules voor, gelijk
Proteus in de Odyssea, Glaucus in de Argonautensage. Toen Hercules de reis had ondernomen om
de appels der Hesperiden te gaan halen, overviel
hij Nereus, boeide hem en dwong hein, nadat hij
zich te vergeefs in verschillende gedaanten veranderd had, te verkondigen hoe hij tot de Hesperiden geraken kon, verg. Proteus. Gelijk bij dergelijke zeegoden heeft de kunst in de afbeeldingen van Nereus om de oogen, kin en borst in
plaats van haar, bladeren van een zeeplant aangebragt. — De Nereïden, de schoone zeenymphen,
waarvan Hesiodus er 50, Homerus (IL. 18, 37 en
v.) er 34 opnoemt, doch met de bijvoeging dat er
nog meer zijn, wonen in de diepte der zee bij
haren grijzen vader in een van zilver schitterende
grot, niet gouden sieraden opgetooid, aan gouden
spinnewielen werkzaam (PIED. NEM. 5, 36. verg.
OVID. MET. 14, 264.). Hulpvaardig geleiden zij
den zeeman door de baren, b. v. de Argonauten
door Scylla en Charybdis, de vloot der Grieken
naar Troje (EUR. EL. 434.); daarom werden zij
vooral in havensteden vereerd. De kunst stelde
haar voor als schoone, ranke meisjes; nu eens
naakt, dan bekleed, vaak in gezelschap van zeemonsters, vooral dolphijnen, die haar op den rug
dragen, in bevallige groepen, door Tritons in een
wagen getrokken, in bacchische reijen enz. Eene
der voornaamste Nereïden is Thetis (z. a.), moe
-dervanAchils.
Neria, Nero, 1VerIéne, was, volgens ro-
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nen, tegen welke nu een gruwzame vervolging werd
ingesteld, en liet na de ontdekking der zamen
edelste mannen van Rome,-zweringvaPsod
daaronder den dichter Lucanus en zijn leermeester Seneca, ter dood brengen (SUET. NER . 36. TAC.
.ANN. 15, 48--74.). Niettegenstaande herhaalde
zamenzweringen werd Nero steeds zorgeloozer
en brooddronkener, huwde na den dood van Sabina met Messalina, verspilde en verbraste ongehoorde sommen in feestvermaken en spelen, deed
een reis naar Griekenland, waar hij als tooneelspeler optrad (SUET . NER . 22 en v.), perste de Grieken
aanzienlijke sommen af en keerde daarop naar
Rome terug. Doch nu was de maat zijner gruwelen vol, overal barstte de ontevredenheid los,
en de provinciën geraakten in opstand. Galba, die
tot keizer uitgeroepen werd, trok tegen Rome op,
en Nero, geen uitkomst en redding ziende, maakte een einde aan zijn leven, 68 n. C. Verscheiden
Pseudo Nero's deden nog lang de meening ingang
vinden dat hij niet dood was (PLUT. GALB . 2.
SUET . NER. 40 en v.). De algemeene vervloeking
volgde hem na zijn dood.
Im1 eronia Sc. solemnia, ook Neroneum certamen, spelen, door keizer Nero zelven ter zijner
eere ingevoerd. Zij werden om de vijf jaren met
muzikale wedstrijden, wedrennen enz. gevierd.
Nertobriga, NspTOÇ3ptya, naam van twee steden in Hispanië, waarvan de eene in Baetica lag,
het tegenw. Valeria la vieja bij Frenejal, de andere in Tarraconensis tusschen Emerita en Cae-

saraugusta, t. Almoenia.
Nerulum, stad der Lucaniërs in het tegenw.
Calabrië aan den popilischen weg, waarschijnlijk
t. Castelluccio., volgens anderen Orinolo (LIV.
9, 20.).

Nerves,, M. C o c c ej u s, uit Umbrië, kwam reeds
vroeg naar Rome, verwierf zich de gunst van
Nero, was meermalen consul en geraakte onder
Domitianus, aan wien een waarzegger Nerva's
troonbeklimming voorspeld had, in levensgevaar.
Na den moord van Domitianus werd de voorspelling vervuld; Nerva werd diens opvolger in 't jaar

96 n. C. Door een reeks van nuttige wetten ver
hij zich de gunst des volks; echter veroor--wierf
zaakte zijn zieklijk gestel en toegevend karakter
hem veel verdriet, weshalve hij Trajanus tot zoon
en mederegent aannam. Kort daarna stierf hij,
na eene kortstondige regering van slechts 2 jaren,
in 98 n. C.

(HOM. OD. 11, 289 en v.) vorst van het messenische of triphylische Pylos. Zijn gebied werd aan
de eene zijde door Lacedaemon begrensd, aan
de andere in de rigting van den Alpheus door Elis,
waar de Epeërs zijne naburen waren. Bij zijne
vrouw Eurydice of Anaxibia verwekte hij de dochters
Pisidice en Polycaste en de zonen Perseus, Stra-

tins, Aretus, Echephron, Pisistratus, Antilochus en

Thrasymedes (HOM. OD. 3, 413, 451, 464.). Toen
Hercules de zonen van Neleus (z. a.) doodde, bevond Nestor zich bij de Gereniërs en bleef zoo in
't leven gespaard (HOM. IL. ] 1, 692.). Als jonge
streed hij gelukkig tegen de Epeërs (z. Ne--ling
leus), tegen de Arcadiërs (IL. 4, 319. 7, 133 en

v.); hij nam als vriend der Lapithen deel aan
hunnen strijd tegen de Centauren (IL. 1, 260 en
v.), ook woonde hij de calydonische jagt en de
Argonautentogt bij. In hoogen ouderdom, toen hij
reeds over het derde geslacht regeerde (IL. 1, 250
en v. oD. 3, 245.) trok hij met 50 schepen naar

Ilium (IL. 2, 591 en v.). Vooraf had hij met
Ulysses, Achilles en Patroclus tot deelneming aan
den togt overgehaald (IL. 11, 767.). Voor Troje
is hij een der uitstekendste helden, een wijs, regtvaardig (oD. 3, 244.) grijsaard, van wiens lippen
eene taal vloeit zoeter dan honig (IL. 1, 248.),
maar tevens een dapper en krijgskundig strijder
(IL. 2, 553 en v.). Overal geeft hij wijzen raad,
in de vergadering en in het veld, en ieder volgt
hem gaarne en gehoorzaamt hem. Homerus heeft
den pylischen grijsaard, den onverschrokken paar
redenaar, die ook-dentmr,wlspkden
het genot van den beker niet versmaadt (IL. 11,
632 en v. 14, 1.) met zoo veel voorliefde behandeld, dat later velen daaruit hebben afgeleid dat
,Homerus een Pyliër geweest was. Na de ver
Troje keerde hij gelukkig in het va -woestingva
terug (oD. 3, 165 en v.), waar hij nog-derlan
vele jaren in den kring zijner verstandige zonen
een rustigen, aangenamen ouderdons sleet (ov. 4,
-

209 en v.), waarvan Telemachus bij zijn bezoek

zich . kon overtuigen (oD. 3, 68 en v.). In het
messenische Pylos toonde men nog ten tijde van
Pausanias (4, 3, 4. 36, 2.) zijn huis . Beeldtenissen van hem door Polygnotus vond men te Mes
-senidLch
te Delphi.
Nestus, Ng6To; of Nos, rivier van Thracië
die op de Rhodope ontspringt (THUe. 2, 96.), Later maakte zij de zuidelijke grensscheiding van
Macedonië uit, valt tegenover het eiland Thasus
in zee; t. Mesto, bij de Turken Karasoe (HDT.

Nervii, Nepo+uïoc, krijgshaftige volkstarn der
Belgen in Gallië, ten W. van de Menapiërs, zuid 7, 109.).
Néturn, Nzr^Tov, stad ten Z. W. van Syracuse
kust tot aan de Arduenna Silva-wartsvnde
(CAES. B. G. 6, 29.) in het teg. Henegouwen en tot welks gebied zij behoorde (cie. v"R. 4, 26.
Namen, met de hoofdstad B a g a c u m (Bavay) 5, 31.).
(CAES . B. G. 2, 4, 15. 5, 39, 42, 51. 6., 2. PLUT
Neuri, Napot, een niet scythisch volk van
CAES. 20.). Zij konden 50000 gewapende man- europisch Sarmatië (HDT . 4, 17, 105.), dat zich
schappen op de been brengen, doch werden na een menschenleeftijd voor Darius in het land der
een wanhopenden strijd door Caesar bijna geheel Budinen (het tegenw. Gallicië en Lodomirië) nederzette. Zij waren berucht om hunne tooverij en
vernield.
Nesactium of Nesartiuna, stad der Istriërs zouden zich in wolven hebben kunnen veranderen.
aan de rivier Arsia, door wier bloedige verovering
Neu.robátae, vsupopaTat, koordendansers,
de Romeinen zich het bezit van het land verze- gewoonlijk slaven, die op een dun koord hunne
kunsten vertoonden, terwijl de funambuli op een
kerden (Liv. 41, 15.).
Nêsis, eilandje in de golf van Puteoli, tegen- dik touw dansten. De koord heette catadromus
over Misenum, buitengewoon vruchtbaar en be- (SUET. NER. 1 1. GALB. 6.).
.

koorlijk , t. Nisita (cie. AD ATT. 1, 2, .16.).
Neurospastum, vEupóazaaTov, atytX? pcov
vI)poaituCGTOJ.£vov, een door draden in beweging
Nessiinis, z. Thessalia.
Nessus, Niaso;, z. Hercules, d), e).
gebragte ledenpop, een marionet (xoR. SAT. 2, 7,
`?Nestor, NC^Twp, zoon van Neleus en Chloris 82.). Met zulke poppen, volgens Herodotus (2,

Nexuni Nicias.
48.) reeds in Aegypte bekend, trokken lieden het
land rond en toonden voor geld hunne kunsten
(XEN. SYMP. 4, 55.).

Nexum., in ruimeren zin elke plegtige per aes
et librani (z. m a n c i p a t i o) verrigte handeling (cic.
DE OR. 3, 40.). De beteekenis en het doel der
handeling werden telkens in de plegtige woorden
die haar vergezelden uitgedrukt. z. nuncupatio.
In engeren zin heette nexum de onder dezen vorm
op zich genomen verpligting en in nog engeren
zin een leencontract of een geldschuld die in den
vorm van het nexum was overgebragt. Van den
debitor heet het nexum mire (LIV. 7, 19.), nexum se dare (LIV . 8, 28.), het door den debitor

beloofde geld heette insgelijks nexum aes of n u nc u p a t a pecunia. De gebruiklijke formule der
nuncupatio bij dit nexum was de belofte van den
debitor, dat hij zich in geval van niet vervulling
zijner verpligting tot schuldenaar van den creditor
zou maken, even zoo goed alsof hij door den regter tot betaling der schuld veroordeeld was (overeenkomstig het strenge wisselregt). Hij die zich, na
het verstrijken van den bepaalden tijd, ten gevolge van het nexum, in de dienst en de magt van
den creditor moest stellen, heette nexus of n e x u
v i n c t u s. Het nexum had dus wat zijn inhoud en
zijne gevolgen betrof dezelfde kracht als een regterlijk vonnis. De nexus bevond zich feitlijk in
slavernij, ofschoon hij regtlijk Vrijheid en burgerregt behield; zijn toestand was verwant aan dien
van den addictus. Daar het nexum voor de arme
klassen zeer nadeelig en gevaarlijk was, werd het
door de lex Petillia of Poetilia Papiria in 326 v.
C. als leencontract afgeschaft, zoodat niemand meer
door vrijwillig contract in schulddienst geraken
kon. Livius (8, 28.) zegt er van: novum initium.
libertatis plebis Romanae. In andere gevallen bleef
het nexum wel bestaan, doch werd veel zeldzamer
toegepast en verdween eindelijk geheel.
Nicaea, NIxata, naam van verscheiden steden:
1) in Bithynië op den oostelijken hoek van het
meer Aseania, was reeds door Antigonus op de
plaats van het onbeduidende Ancora, onder den
naam Antigonia aangelegd, werd vervolgens door
Lysimachus onder den nieuwen naam (dien zijner
vrouw) aanmerklijk vergroot en Bene bloeijende

handelstad, een tijd lang zelfs residentie der koningen, t. Isnik ( PLUT. TRES . 26.). Hier werden
in 525 en 787 algemeene kerkvergaderingen gehouden. -- 2) Stad van Indië op de grenzen van
het gebied der Paropamisaden, t. Beghram. —
3) Stad aan den Hydaspes, door Alexander gebouwd ter herinnering aan zijne overwinning op
Porus (CURT . 9, 1, 3, 24 . JUSTIN . 13, 8.). --- 4)

Vesting der epicnervidische Locriers aan den voet
van den Oeta, digt bij de Thermopylen, die zij
beheerschte; van daar dat zij dikwijls vermeld
wordt. Haar bezit besliste voor Philippes den
heiligen oorlog (DEMOSTH. PHIL . 2, 7.) Ook in
de oorlogen met de Romeinen wordt Nicaea nog
ver meld (LIV . 28, 5. 32, 32, 35, 36.). — 5) Colo-

lonie der Massiliënsers in Ligurië, t. Nizza.
Nicagóras, Nmay6pa;, 1) Messeniër en ver
koning van Sparta, Cleomenes III.--radevn
2) Een zoon van den rhetor Musaeus te Athene,
sophist en vriend van Philostratus; leefde in de
3. eeuw n. C.
Nicander, NIxavbpo;, z. ep os, 4. kol. o.
Nietsnor, Ncxccvwp, 1) zoon van den Macedoniër Parmenio, streed als bevelhebber. onder
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Alexander den G. in de gevechten aan den Granicus, bij Issus en Gaugamela en stierf in 't jaar
330 v. C. (CURT . 4, 13.). — 2) Een ander veldheer van Alexander den G., werd na den indischen
veldtogt stadhouder der veroveringen in Indië,
streed in de oorlogen na Alexanders dood onder
Antigonus (PLUT. EUM . 17.) en moest in 312 voor
Seleucus uit Babylon vlugten. -- 3) Uit Stagira,
vlootvoogd van Alexander, nam later deel aan de
oorlogen in Griekenland en werd in 318 op bevel
van Cassander ter dood gebragt.
Nicarclius, Nlxc p o;, 1) epigrammendichter
in de 1. eeuw n. C., kenmerkt zich door zijn
scherpen, bijtenden toon ; 38 epigrammen worden
hem toegeschreven. — 2) Een veldheer van Alexander den G.
Nice, Nlx^, Victoria, 1) godin der overwinring, volgens Hesiodus (THEOG . 383 en v.) dochter van Pallas en Styx, zuster van Z7j Xo; (wedijver), Kp&ro, (kracht) en van Bía (geweld). Zij
wonen steeds bij Zeus op den Olympus, dewijl zij
op zijn roepstem in den titanenkrijg het eerst van
alle goden verschenen waren. Nice had te Athene een tempel op de acropolis. In de beeldende
kunst wordt zij dikwijls vereenigd voorgesteld met
de godheden die de overwinning schenken ; zoo
droeg onder anderen het standbeeld van Zeus te
Olympia en dat van Pallas Parthenos op den burg
te Athene eene Nice op de hand. Gewoonlijk
werd zij afgebeeld als gevleugeld meisje met eens
palmtak en een krans ; die op den atheenschen burg
was ongevleugeld (iht repo;), opdat zij niet uit de
stad zou wegvliegen. — De romeinsche Victoria
had een tempel op den Palatinus, waar haar ter
eere den 12. April, wanneer men weer te velde
trok, een feest gevierd werd. — 2) Bijnaam van
Athene op den burg te Megara.
Nieephorvuin, Ncxrlcp6ptov, 1) sterke vesting
in Mesopotamië aan den mond van den Bilecha
in den Euphraat, ten Z. van Edessa, op bevel van
Alexander den G. gebouwd ( PLIN . 6, 26, 30.).
Nicephorius, oostelijke bijrivier van den
Tigris, aan welks oevers Tigranes Tigranocerta
bouwde, waarschijnlijk dezelfde als de C e n t r i t e s
bij Xenophon (ARAB. 4, 3, 1. TAC. ANN. 15, 3.);
t. Khaboer.
Nicer, regter zijtak van den Rhenus, t. de Neckar, welks loop keizer Valentianus in 319 met groote
kosten verleggen liet. Langs zijne .oevers vindt men
talrijke overblijfsels van romeinsche bouwwerken.
Nicerátus, Ncx ipce ro , z. N i c i a s.
Nicias, Ncx&as, 1) zoon van Niceratus was reeds
ten tijde van Pericles in aanzien en beproefd in
den oorlog; na diens dood werd hij door de rijken en voornamen en door de welgezinden in
't algemeen tegenover Cleon in bescherming genomen (PLUT. NIC . 2.). Hoewel herhaaldelijk door
het volk tot strateeg verkozen, kon hij zich toch
tegenover den demagoog Cleon niet genoegzaam
doen gelden. Zijn aanzien steunde voornamelijk
op zijn geld, hetgeen hij onbaatzuchtig besteedde,
zonder de begeerten des volks uit de staatskas te
gemoet te komen. Daarbij was hij bedachtzaam
en ingetogen, zonder evenwel van het geschikte
oogenblik een goed gebruik te maken, hij vreesde
het volk meer dan hij het beheerschte, en bij
gebrek aan zelfvertrouwen zocht hij raad bij de
wigchelaars, waaraan hij zich geheel had overgegeven (TIIUC . 7, 50.). Hij wenschte vrede met de
Spartanen, zonder dat dit zijn roem van een be-

Nicocliares--Nicoredia.

646

uit Milete, ook epigraminendichter en vriend van
Theocritus. -- 7) Een geleerde arts uit Nicopolis
ten tijde van Plutarcllus. — 8) Beeldhouwer, zoon
ria moest op zich nemen en tegen, alle verwach- van den beroemden beeldhouwer Thrasymedes.
Nieociiáres, Ntxoydprl;, zoon van den blij
ting deze onderneming gelukkig ten einde bragt,
dichter der oude attische-speldichtrI'on
425 v. C. (PLUT . rue. 7, 8.). In het jaar 421
bragt hij den naar hem genoemden vrede tot stand, comedic. Met zijn stuk . Mxwve; trad hij tegen
waarvan hij de voorwaarden echter tegen de kuipe- Aristophanes op.
Xicocles, NtioxXrj; of N i c o c r e o n, een zoon
rijen van Alcibiades en andere hinderpalen niet kon
doen vervullen. Met alle kracht verzette hij zich van Enagoras den jongere, tyran van Cyprus,
tegen de onderneming naar Sicilië (TH ee . 6, 8, 9.); onderwierp zich aan Alexander den G. (FLUT.
desniettemin werd hij met Alcibiades en Lama- ALEX . 29.), wedijverde met Strato van Sidon in
chus aan het hoofd er van geplaatst, 415. Ver weelderigheid en verwijfdheid en stierf met zijne
verlamde de operatiën. Na het-schilvanzgte familie een geweldigen dood, toen Ptolemaeus Lagi
terugroepen van Alcibiades overwon Nicias de Sy- een leger tegen hem had gezonden, omdat hij de
racusers wel, doch zonder daardoor, ten gevolge partij van Antigonus omhelsd had, in 311 n. C.
Nieoi.á►us, NtxoXao^. Dezen naam droegen
zijner besluiteloosheid, groote voordeelen te behalen.
Gedurende den winter zocht hij door onderhande- 1) de vader van den Spartaan Butis; 2) de zoon
ling steden van Sicilië en Italië op zijne zijde te van Butis, spartaansch gezant bij Darius I. voor
brengen, trok in het eerstvolgende voorjaar, nadat het uitbreken van den eersten perzischen oorlog
Lamachus gesneuveld was, weder tegen Syracuse (HDT . 1, 157.); 3) een dichter der nieuwe comeop en onderhandelde reeds over de overgaaf (THUG. die; 4) een wijsgeer der peripatetische school;
7, 2.), toen de aankomst van Gylippus een geheel 5) een geschiedschrijver uit Damascus.
Nicomáchus, Nmouayo;, 1) zoon van Maandere wending aan de zaken gaf. Nicias, moe
afval der bondgenooten, ziek van-delosvrn chaon en Ant.iclea, dochter van koning Dioeles
inspanning en verdriet, zond naar Athene berigt van Pherae. Na den dood van Dioeles kwam hij
van zijn moeilijken toestand, waarbij hij het zenden met zijnen broeder Gorgasus aan de regering.
van een nieuw leger en tevens zijn eigen ontslag Beide waren ook artsen, en daar hunne genezende
verzocht ( PLUT. NIC . 19.). Eurymedon en daarna kunst zich zelfs nog na hunnen dood openbaarde,
Demosthenes kwamen niet versterking, toen de werd hun godlijke eer bewezen en een tempel
Syracusers reeds op het punt waren om de ge- voor hen opgerigt. -- 2) De vader van Aristotelieele legermagt der Atheners te vernielen, 413 les. — 3) Een zoon van Aristoteles. -- 4) Treur (THUG. 7, 42.). Nu verzette Nicias zich tegen den speldichter en tijdgenoot van Euripides, dien hij in
terugtogt en den afstand der gemaakte veroverin- een wedstrijd zou overwonnen hebben. -- 5) Een
gen; doch nadat de vloot in een slag, waarin blijspeldichter der nieuwe comedic. — 6) Beroemd
Eurymedon sneuvelde, geslagen en in een tweede grieksch schilder op het einde der 4. eeuw V. C. Hij
gevecht zoo goed als vernield was (THUG. 7, 70 behoorde tot die vier meesters die met 4 kleuren
Cu v.), moesten de Atheners, door Nicias bemoe- schilderden en de schilderkunst den hoogsten trap
digd, die zich thans onder den last van het onge- van volmaking deden bereiken. --7) Een wiskunluk wezenlijk groot en standvastig gedroeg, te dige en aanhanger der nieuw -pythagorische wijsbe-

kwaam en dapper veldoverste schade had kunnen
doen; doch wel leed die nadeel toen op zijn voor
zijne plaats het bevel tegen Sphacte--stelConi

land den terugtogt naar het gebied der Siculi ondernemen. Onder onbeschrijflijke ellende, gekweld
door honger en dorst, raakten de beide afdeelingen van het leger weldra gescheiden. Demosthenes moest zich bij den Erineus aan den vijand
overgeven, waartoe Nicias eenige dagen later in
den jammerlijksten toestand ook moest besluiten,

Sept . 413 (THUC . 7, 85.). De overblijfsels van liet
leger werden in de steengroeven gekerkerd, en de
beide veldheeren ingevolge een volksbesluit te Syracuse ter dood gebragt (THuc. 7, 86. PLUT. NIC.
28.). — Nicias liet een zoon na N i c e r a t u s (Ntxlr^natos), die om zijn rijkdom en de oudheid van
zijn geslacht evenzeer in aanzien als bemind was
om zijne beschaving en minzaam karakter ; onder
de 30 tyrannen werd hij ter dood gebragt (XEN. HELL.
2, 3, 39 .). — 2) Uitstekend schilder te Athene
ten tijde van Alexander den G., vriend en tijdgenoot van Praxiteles, omstreeks 328 v. C. Men
roemde in zijne schilderijen vooral het licht, de
houding en afronding der figuren, vooral der vrouwenbeelden. Hij schilderde met encaustische kleuren en was ook schilder van dieren en veldsla
koning Pyrrhus, die aan Fa--gen.—3)Artsva
bricius het voorstel deed, om den koning voor
een zekere som gelds te dooden. -- 4) Rhetor in
Groot- Griekenland, leermeester van Lysias. — 5)
Nic. Curtiss taalkundige te Rome van het eiland
Cos afkomstig, vriend van Cicero en Pompejus
en vergezelde den eerste naar Cilicië. -- 6) Arts
-

geerte, afkomstig uit Gerasa in Arabië, omstreeks

147 n. C.
Nieomëdes, Ntxo i j^r^y, naam van bithynische koningen. 1) Nie. I. zoon van een legerhoofd
Zipoetes, maakte zich met behulp van uit Thracië
overgekomen Galliërs van geheel Bithynië meester
en stichtte Nicomedia, 281 - 246 v. C. Hij werd

opgevolgd door Zelas 240, Prusias I. en II.,
228-149. 2) Nie. II. Epiphanes, die, even als
zijn vader, reeds afhanklijk was van de Romeinen, zich een tijd lang met Mithridates verbond,.
doch later over het bezit van Paphlagonië reet
hem in twist geraakte, gest. 91 v. C. — 3) Nic.
III. werd als afhanklijk vasal der Romeinen door
Mithridates verdreven. Bij zijn dood, 75 v. C.,
maakte hij zijn land aan de Romeinen (JUSTIN.
37, 4. 38, 1-5.).

Nicomedïa, Ntxo. ttu, stad in Bithynië;
door Nicomedes gebouwd en tot hoofdstad des
rijks verheven, lag zij een weinig ten N. van de
door Lysimachus verwoeste stad Astacus aan den
noordoostelijken hoek van de olbiaansche en ostacenische golf (t. baai van Ismid). Later kozen
zelfs romeinsche keizers, zoo als Diocletianus en
Constantijn de G., haar tot hun geliefkoosd verblijf. Meermalen door aardbevingen verwoest,
werd zij telkens herbouwd. Het was de geboorte
geschiedschrijver Arrianus, en de-platsvnde
stad waar Hannibal zich door vergift ombragt; t.

Ismikmid of Ismitl.
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Nicoll--Nilus.
Nieón, NIx Wv, 1) een atheensch archont. —
2) Een Thebaner bij Thucydides (7, 19.). — 3)
Een dichter der nieuwe comedie. — 4) Leermeester van den Romein Sext. Fadius, schrijver
van een werk etspi rroXucpc yk;. --- 5) Een zeeroover, door P. Vatia Isauricus gevangen genomen. —
6) Een bouwmeester en landmeter, vader van
Galenus, in de 2. eeuw n. C. — 7) Een tarentijnsch jongeling, die met verscheiden zijner mak
stad Tarente aan Hannibal overgaf en-kersd
vervolgens, bij de herovering der stad door de
Romeinen, dapper strijdende het leven liet (Llv.
25, 8, 9. 26, 39. 27, 16.).

Xiconiu, Ntxwvía, stad in Seythië, in het
land der Tyrigeten, aan den noordelijken oever
van den Tyras (Dniester).
Nieopolis, Ntxo7toa,ts, meermalen voorkomende naam van steden : 1) stad aan den ingang
der ambracische golf, op de Z. westelijke punt
van Epirus, tegenover Actium en door Augustus
aangelegd ter herinnering aan zijne overwinning
op Antonius; zij was met prachtige gebouwen
versierd, vooral een tempel van Apollo, waarbij
om de 4 jaren ter eere van den god feestlijke
spelen gevierd werden. Later werd Nicopolis de
hoofdstad van Epirus; t. Paleoprevyza. --- 2) Stad
in Thracië niet ver van den mond van den Nestus, nog t. Nieopoli. — 3) Stad in Beneden -Moesië,
door Trajanus gebouwd waar de Iatrus in den
Donau valt; t. ook Nicopoli. --- 4) Stad in KleinArmenië, door Pompejus aangelegd ter herinnering aan zijne eerste overwinning op Mithridates.
Zij lag aan den Lycus, een zijtak van den Iris;
t. Devrigoei. -- 5) Stad in Beneden-Aegypte, ten
W. van het eigenlijke Delta aan het kanaal van
Canobus naar Alexandrië, door Augustus gesticht
ter herinnering aan zijne laatste overwinning op
Antonius ; t. Kars of Kiassera.
NieosfrI tus , Ntzoarpeto;, 1) atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog, trok uit
Naupactus op ter hulpe van de volkspartij in
Corcyra en bragt een verdrag tusschen de twee
partijen tot stand (TxuC. 3, 75.). Na den vrede
van Nicias kwam hij met Laches den Argivers
met een leger te hulp, die door de Spartanen waren aangevallen (THUC. 5, 61.). --- 2) Bevelhebber
van argivische huurtroepen in dienst van Artaxerxes Ochus.
Niger, NtTntp, t. Niger, stroom in 't binnen
welks bestaan men reeds ten-landvAfric,
tijde van Plinius kende, doch van welks loop men
zich zeer onjuiste voorstellingen vormde, zooals
uit de nieuwste ontdekkingen gebleken is.
Niger, z. P e s c e n n i u s.
Nigidius, (P. Ni g. F i g u l u s), tijdgenoot en
vriend van Cicero. Met een uitgebreide geleerdheid, om welke men hem Varro ter zijde stelde,
verbond hij een zeldzame zucht naar spitsvindige

a u g u r ijs. Zijne theologische onderzoekingen
deelde hij mede in een uitvoerig werk de dus
van ten minste 19 boeken. Even als zijne philosophische en godsdienstige leerstellingen, zoo vond
ook zijn taalkundig stelsel weinig ingang, hoewel
hij daarover een zeer uitvoerig en geleerd werk
schreef, getiteld : e o m m e n t a r ii grammatici,
een verzameling van taalkundige opmerkingen
zonder orde of stelselmatigen zamenhang in ten
minste 28 boeken. Meer gezocht schijnen het
astronomische werk de s p h a e r a en de boeken
de a n i m a l i b u s geweest te zijn.— In het staats
hij het tot praetor, in het jaar 59-sturbag
(cie. AD Q. FR . 1, 2, 5.). In den oorlog tusschen
Caesar en Pompejus sloot hij zich bij de partij
van den laatste aan en werd, nadat deze verslagen was (cie. AD FAM . 4, 13.), in ballingschap
gezonden, waarin hij in het jaar 44 v. C. stierf.
Nigrita,e, Nc1pitat, de noordelijkste der aethiopische volkstammen in het binnenland van Africa,
met de hoofdstad Nigira, aan den Niger (z. a.)
dien men in lateren tijd ten onregte voor den
Djoliba heeft gehouden (MELA 1, 4, 3. 3. 10, 4.
PLAN. 5, 4, 4. 8, 8.).
Nilus, ó NEt?.o;, rivier van Aegypte, een der
hoofdstroomen der aarde. Homeras kent hem
onder den naam AiytnrTos (oD. 3, 300. 4, 477,
581.). De naam Nijl schijnt afkomstig van het
indische N i l a s, de zwarte, wegens het zwarte,
drabbige water, van dezelfde beteekenis als de
aegyptische naam J a r o en de hebreeuwsche I n o r
en S j i c h o r. Terwijl men in de oudste tijden den
Nijl zeer ver in het W. liet ontspringen door hem
met den Niger te verwarren, kwamen toch later reeds
de ouden tot het juistere inzigt, dat hij zijn oorsprong neemt uit twee bronnen in Aethiopië, de
westelijke (t. el Abiad, de witte rivier op den
Djebel Koemri) en de oostelijke (op de abyssinische Alpen). Evenwel zegt Horatius nog (oD. 4,

14, 45.) : fontium qui Gelat origines Nilus. Na de
zamenvloeijing dezer beide rivieren neemt de stroom
in talrijke bogten een noordelijke rigting, neemt
in Aethiopië nog den A s t a p u s (t. Abawi, Bahr
el Azrek, blaauwe Nijl) op benevens den A s t a b o-

r a s (t. Takasse), die Meroë insluiten, vormt den
den grooten waterval, ook
Tá xatd ouita geheeten (dc . DE REP . 6, 18.), t. Waxurappdxrl g G (xeirWV,

di Haifa, vervolgens na ten Z. van Syene Aegypte (z. a.) bereikt te hebben, den kleinen waterval,
x. ó &Xcl t rwv, stroomt, dikwijls 10 stadiën breed,
door Aegypte en verdeelt zich bij C e r c a s o r u m,
15 mijlen van zijne mondingen, in 2 hoofdarmen,
die het zoogenaamde D e l t a vormen. Van
Diospolis in Boven -Aegypte af stroomt evenwijdig
met de hoofdrivier een zijtak, t. Bahr el Joesef,
d. i. Josefskanaal, tot aan de vereeniging bij Cercasorum. De 2 hoofdmonden splitsen zich weder
in verscheiden takken, zoodat men van het 0.
haarkloverijen en allerlei vreemdsoortige wijsheid naar het W. de volgende 7 mondingen telt: de
en geheimzinnige wetenschap, wat aan zijne ge- p e lu s i s c h e ( ró IItAovacaxóv aTÓµa, LI.v. 44,
heele letterkundige werkzaamheid een wonderbaar 19.), de tanitische (TÓ TavtTtxOv ar.), de menmystiek karakter gaf, zoodat zijne werken spoedig desische (rá Mev$ri stov aT.), de phatnitische
in vergetelheid geraakt zijn. Zijne liefhebberij (te) gacrvt Ttxov er., bij Herodotus 2, 19. BouxoXtxov),
voor geheime leerstellingen deed hem tot de py- de sebennytische (Y.t^evvuttxv 6T .), de bol
thagorische wijsbegeerte overhellen, waarvan Cicero
aT .), de canobische-hitsce(BoApróv
hem den hersteller noemt (TIM . 1.). Daarmede (KavwCcxóv 6T .) of heracleotische monding, ook
verbond hij een naauwkeurige kennis der astro- de naucratische of ó d T a4 geheeten.
logie en der geheele kunst van waarzeggerij, Behalve deze mondingen waren er ter bevordering
waarin hij zelfs practisch werkzaam was. Hiertoe van den handel en der overstroomingen nog ver
behooren ook zijne geschriften de e x t i .s en de
kanalen die uit den Nijl in zee voerden,-scheidn
,
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waaronder vooral het Ptolemaeuskanaal (dat van het
tegenw. Cairo af den Nijl met de roode zee verbond en zich bij Arsinoë in de heroöpolitische golf
optlastte), reeds door Darius Hystaspis begonnen
(HDT. 2, 158.), door Ptol. Philadelphus voltooid;
liet heette ook Trajanuskanaal. Het c a n o b i s c h e
kanaal verbond de stad Canobus met Alexandrië
en het meer Mareotis. De Nijl was vischrijk, vol
krokodillen, rijk aan riet en de papyrusplant; zijn
water was aangenaam van smaak. Het belang
natuurverschijnsel van den Nijl was van-rijkste
oudsher zijn jaarlijksche overstrooming, vooral van
Augustus tot October, waardoor de onovertroffen
vruchtbaarheid van den bodem, die nooit door
regen besproeid werd (HDT. 3, 10.) te weeg werd
gebragt. Daarom heette Aegypte een geschenk
van den Nijl; de oorzaak van dit verschijnsel
zochten de ouden reeds te regt in de menigvuldige stortregens die in Aethiopië vielen.
Ninuia gees, een campanisch geslacht, een
der hoofdpersonen daarvan is L. N i n n i u s Q u ad r a t u s, een tegenstander van den tribuun Clodius, tegen wien hij insgelijks volkstribuun (58 v.
C.) Cicero ondersteunde (cie. AD ATT. 3, 24, 4.),
later de terugkomst van Cicero uit de ballingschap bevorderde en de bezittingen van Clodius
aan Ceres wijdde. In 't jaar 49 was hij in Campanië, waarheen hij zich waarschijnlijk wegens de
aannadering van Caesar had teruggetrokken. Ver
niets bekend.
-derisvanhm
Minus, NEvo;, 1) Ninus en Semiramis,
z J ípuµcs, worden als de stichters aan het hoofd
der assyrische monarchie geplaatst, wier aanvang
gewoonlijk om de 2000 v. C. gerekend wordt,
doch juister misschien eerst na 1300 moet gesteld
worden (HDT. 1, 95.), al moge er dan ook veel
vroeger in het eigenlijk Assyrië een rijk bestaan
hebben dat van het aloude Babylon afhanklijk
was. -- Ninus voerde zijn volk buiten de grenzen
van hun eigenlijk vaderland, onderwierp Babylon,
Medië, Klein-Azië en de volken tot aan den
Tamils, stichtte de stad Niniveh aan den Tigris
en wendde zich vervolgens tegen Bactrië, welks
verovering hem slechts gelukte door de schranderheid van Semiramis, vrouw van Memnon of
Onnes. Hij verhief haar daarom tot zijne gemalin en stierf kort daarna na een regering van 52
jaren. Semiramis volgde hem op door haren
zoon Ninyas te verdringen of in zijne plaats als
voogdes te regeren. Na het onderwerpen van
Libye en Aethiopië, na het bouwen van Babylon
en vele andere grootsche werken, ondernam zij
een stouten, ofschoon ongelukkigen togt tegen
Indië. Na eene regering van 42 jaren stierf zij
of verdween van de aarde, en haar zoon Ninyas
volgde haar op. — In de sage, waarin de roem
van Semiramis dien van Ninus overschaduwt, is
het moeilijk tot de geschiedkundige kern door
te dringen. Ninus is zoon van Bel, Semiramis
dochter van Derceto, maar daarbij vereenigt zij
in hare natuur al de eigenschappen van Derceto
en Astarte, zij bezit zoowel het liefdewekkend
vermogen, als eene dood- en verderfaanbrengende
raagt. Alle heldendaden, waardoor het assyrische
rijk gesticht en vergroot werd, schrijft de overlevering aan die beide eerste beheerschers toe, zoodat hunne opvolgers, de Dercetaden, als geheel
werkeloos verschijnen (JUSTIN. 1, 2.); aan Semiramis werden met name ook alle groote werken
van bouwkunst van geheel Beneden-Azië toege.

schreven, zoowel die der Chaldaeërs als zelfs van
de eerste perzische koningen. Zij werd over 't
geheel met haren mannentrotserenden helden
ondernemingsgeest tot een tegenhanger-moedn
gemaakt van den laatsten assy rischen koning Sardanapalus (z. a.), die volgens de overlevering alle
vrouwen in lafheid en weekheid overtrof. — 2)
Ninus, ii Ntvo;, gewoonlijk naar het hebreeuwscli
N i n i v e h geheeten, een der oudste en beroemdste
steden van het Oud-Assyrische rijk, op den oostelijken oever van den Tigris gelegen, tegenover
het tegenw. Mosoel, hetwelk gebouwd is uit de
bouwvallen van het verwoeste Niniveh. Volgens
de sage was zij gebouwd door Ninus en Semiramis. I)e koning Sardanapalus bezweek voor
den dapperen Meder Arbaces en den babylonischen stadhouder Belesys. Bij het beleg leed
de stad ongetwijfeld veel schade, doch zij werd
zeker niet geheel verwoest. Eerst C y axares
maakte aan de assyrische heerschappij geheel en
al een einde en verwoestte Niniveh, omstreeks 605
V. C. (HDT. 1, 106.). In de daarop volgende
eeuwen wordt Niniveh niet meer vermeld, en
Strabo spreekt er van als van een verdwenen
stad (8, 6, 10, 19. p. 372, 377.). Als een oude
stad noemen haar Plinius (6, 13, 16.), Tacitus
(ANN. 12, 13.) en Ammianus Marcellinus (18, 7.
23, 6.). Over de ruïnen van Niniveh spreken ook
de arabische aardrijkskundigen der middeleeuwen.
De naauwkeuriger kennis der overblijfselen dezer
eens zoo groote en magtige stad hebben wij te
danken aan de nasporingen van reizigers, vooral
van den franschen consul te Mosoel, B o t t a, in
't jaar 1843 en v., en van den Engelschman Layard in 't jaar 1845-1847, die in de omstreken
van Niniveh uitgebreide opgravingen hebben laten
doen. B o t t a ontdekte hij het dorp Khorsabad
ten N. O. van Mosoel een trotsch paleis, een ontzaglijk groot vierkant, welks bodem bestaat uit
groote ingelegde baksteenen met spijkerschrift voorzien; daaronder bevindt zich een 6 duim diepe
laag van zeer fijn zand, die weder rust op een
ander plaveisel van baksteenen. De muren bestaan
uit groote dunne marineren bladen, bedekt met
beeldhouwwerk en spijkerschrift. Deze bladen zijn
echter slechts het buitenste gedeelte der muren, die
uit een soort van klei tusschen deze bladen zijn
opgetrokken. Iedere zijde van het vierkant heeft
een prachtig gebouwden ingang, bewaakt door
twee colossale stieren met menschenhoofden. Het
beeldwerk op de wanden heeft deels betrekking
op de geschiedenis, deels op de godsdienst: feest
veldslagen, belegeringen enz. Over--lijkeoptgn,
winnaars en onverwonnenen zijn te onderscheiden
door kleeding en gelaatstrekken. Te Nimroed,
acht uren van Mosoel, ontdekte L a y a r d daarentegen twee paleizen, geheel het evenbeeld van dat
bij Khorsabad; doch het tweede is blijkbaar uit
een ouderen tijd afkomstig, en vele marmeren
bladen zijn hieruit genomen en voor het andere
gebruikt geworden, daar de bewerkte kant tegen
den muur gehecht is, en de andere kant met
nieuw beeldwerk is voorzien geworden. Ook
schijnt het ouder paleis niet bij verovering vernield te zijn, het toont geene sporen van brand.
Wapens, vaatwerk, bronzen en ivoren voorwerpen
zijn er in menigte gevonden. Merkwaardig is
ook een in dit paleis gevonden obelisk van basaltsteen, 7 V. hoog, die 20 basreliefs bevat, veldslagen, belegeringen, vele dieren, vooral olifanten,
-
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neushoorndieren, kamelen en apen, welk alles doet
denken aan den veldtogt van Semiramis tegen
Indië. Dit beeldwerk en nog ander in de gebergten van Curdistan gevonden, vergeleken met
de schilderingen bij Berosus (p. 49.) toont duidelijk aan, dat de heilige en profane kunst der
Assyriërs en Babyloniërs eene en dezelfde was, die
niet uit Indië en Aegypte afkomstig, maar als
moeder der perzische kunst moet beschouwd worden, die tot nu toe geheel op zich zelve scheen
te staan.
%inyas, z. Ninus.
Niobe, Ntóprl , 1) dochter van Phoroneus en
de nymph Laodice, of vrouw van Inachus en
moeder van Phoroneus. — 2) Dochter van Tan-

talus en de Pleiade Taygete of der Hyade Dione,
zuster van Pelops, vrouw van Amphion, koning
van Thebe. Trotsch op haar talrijk kroost, 6
zonen en 6 dochters (dit getal wordt verschillend
opgegeven), vermat zij zich, boven Leto (Latona)
die maar twee kinderen gebaard had, zich te ver
Daarover vertoornd schoten Apollo en-hefn.
Artemis al hare kinderen te gelijk met hunne
pijlen dood. Negen dagen lang lagen zij onbegraven in hun bloed gewenteld, want Zeus had
het volk in steenen veranderd; op den tienden
werden zij door de goden begraven. Van smart
overstelpt verstijfde Niobe tot steen en staat op
den Sipylus, waar zij nog als rots het leed gevoelt haar door de goden toegezonden (HOM. IL.
24, 602 en v. OVID. MET. 6, 152 en v.). Bij
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Nrjaatov, vlakte in de perzische provincie Rhagiana, vooral geschikt voor de paardenfokkerij, en
waar de groote koninklijke stoeterijen gehouden
werden (EDT . 3, 106. 7, 40. 9, 20.). Meer dan
150000 paarden liepen hier in het wild rond;
Alexander de groote trof er nog een talrijke menigte aan.
Nisibis, Nfat , de groote en volkrijke hoofd
provincie Mygdonië in Mesopotamië, aan-stader
de rivier Mygdonius, 37 in. ten Z. 0. van Tigranocerta (TAC. ANN . 15, 5.), een stapelplaats voor
den handel met het Oosten. Onder de macedonische heerschappij heette zij ook 'Av rtóxeca
Muy^ovcxr'j (PUTT . LUC. 32.). Zij werd door Lucallus veroverd en aan Tigranes afgestaan; ver
derde male-volgenswrdTajuten
door L. Verus veroverd, maakte Severus haar
door sterke vestingwerken tot een oostelijken voormuur van het rijk; onder Jovianus viel zij echter in handen van de Perzen. Tegenw. het vlek
Nisib.
NiSuS, Niao;, zoon van Pandion (of Delon of
Ares), broeder van Aegeus, Pallas en Lycus, koning in Megara, die de havenstad van Megara,
Nisaea, zou hebben aangelegd. Toen Minos op
zijn togt tegen Athene ook Megara ingenomen had
en Nisaea, waarheen Nisus gevlugt was, belegerde,
trok Nisus dochter, Scylla, die in liefde voor
Minos ontstoken was, haren vader het gouden of
purperen haar uit, waaraan zijn Ieven hing, ten gevolge waarvan hij stierf en de stad ingenomen werd.
Zijn graf was te Athene achter het Lyceum. Tot
straf liet Minos Scylla aan den achtersteven van het
schip vastbinden en haar daarna in de saronische
golf verdrinken ; of zij springt, door Minos verstooten, in zee en wordt, terwijl haar in een zeearend
herschapen vader op haar neerschiet, in een visch
of vogel, eiris, veranderd (OVID. MET. 8, 6 en v.
-

Homerus sterven de kinderen van Niobe in het
huis hunner moeder, bij Apollodorus de zonen op
de jagt op den berg Cithaeron, de dochters bij
het koninklijk paleis te Thebe, bij Ovidius de
zonen in de renbaan bij Thebe, de dochters bij
de begrafenis der broeders, volgens anderen in
Lydië. Een andere sage luidt dat Niobe na den
dood harer kinderen zich van Thebe naar Sipy- VING. G. 1, 405. ECU. 6, 74.). --- 2) Zoon van
lus tot haren vader Tantalus begaf en daar Hyrtacus, togtgenoot van Aeneas, bekend om zijne
door Zeus op hare bede in eene rots veranderd vriendschap voor Euryalus, met wien hij bij een
is, wier tranen zonder ophouden vloeijen. Het nachtlijken inval in het legerkamp der Rutuliërs
graf harer kinderen was te Thebe. De geschie- na een dapperen strijd met roem sneuvelde (viRG.
denis van Niobe was een geschikte stof voor het AEN. 9, 176 en v.). — 2) Een adellijk Dulichiër,
treur spel; Aeschylus en Sophocles maakten stuk- vrijer van Penelope (HOM OD. 16, 395. 18, 126,
.

ken van dien naam. Door de beeldende kunst is
deze fabel meermalen voorgesteld ; het beroemdste

is de Niobegroep, die in 1583 te Rome op den
Esquilinus ontdekt werd en thans te Florence
staat. Indien dit al niet het grieksche origineel
is (door Scopas of Praxiteles vervaardigd, PLIN.
36, 4, 8.), hetwelk zich te Rome in den tempel
van Apollo Sosianus bevond, dan is het er toch
een navolging van.
NiphAtes, u Nccputr, belangrijk gebergte
van den Taurusketen, dat aan de overzijde van
don Tigris door Armenië tot aan den Antitaurus
voortloopt; t. de Hatraseh -alpen met den Balanberg. Bij Horatius (oD. 2, 9, 20.) wordt de Niphates (rigidus) door sommigen voor een rivier
gehouden.

Nireus. Ntpsu;, zoon van Charopus en Aglaia, na Achilles de schoonste Griek voor Ilium,
uit Syme (eilani tusschen 1thodus en Cnidus),
geen oorlogsheld en slechts met 3 schepen naar
Troje gekomen (Hoar. lL. 2, 671 en v.). Volgens
Diodorus (5, 53.) was hij ook koning van Cnidus.
Hij werd door Eurypylus of Aeneas geveld.
Nisaea, Nlaata, z. Megaris.
Xisaeus campus, Tó Nfaatov irz&ov, of

412.).

Niiyrus, Nlaupo5, eiland in de carpathische zee,
niet ver van het voorgebergte Triopiurn, tusschen
Telos en Cos, rond, hoog en rotsachtig. Men
vindt nog aanzienlijke bouwvallen van de acropolis, die ten N. W. van de gelijknamige stad gelegen was. De bevolking van het eiland behoorde
tot den dorischen stam, doch betaalde als bondgenoot van Athene in den peloponnesischen oorlog 100 drachmen in de maand.
Nitiobriges, Ntrtó f3r Iya^, volkstam in A quitaanië aan beide oevers van den Oltis (Lot), met
de hoofdstad Aginnum (Agen) aan de Garumna.
Zij kon 5(100 gewapende manschappen op de been
brengen (CAES. B. G. 7, 7, 31, 46.).

NitOcris, z. Nebucadnezar.
Nitriae, N tTpkra.C, of Nitrariae, groote sodameren in Beneden-Aegypte in een dal boven Momemphis gelegen. In deze streken was de hoofd
eerdienst van Serapis; t. Birket el-zetlvand
Doearah.
Nobilis. Nadat voor de plebejers alle eer
waren toeganklijk geworden, trad de ge--ambten
boorteadel der patriciërs, die tot dusver de eenige
nobiles geweest waren, steeds meer op den ach-
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tergrond. Daarentegen ontstond er een nieuwe
erflijke adel, gegrond op het bekleeden van ambten en waardigheden, en nobilis heette van toen af
ieder, wiens voorvaders curulische ambten hadden
waargenomen. Het eenige voorregt der nobilitas
was het jus imayinum, z. im ag in e s. -- Onder de
keizers gold nobilissimus als de hoogste titel, die
slechts gevoerd werd door de mederegenten en
den troonopvolger.
Nobilior, z. Fu l v i u s.
Noetua, YAav^, de nachtuil, vooral menigvuldig te Athene en daar vereerd, omdat hij geheiligd was aan Athene Polias, de schutsvrouw der
stad ; hij werd daarom ook gehouden voor een
bode van geluk en overwinning, hetgeen de beteekenis was der uitdrukking yhu C7rTuTat, noctua
volgt. Van het groote aantal dier vogels dat
zich daar ophield ontstond het spreekwoord:
YXaux' sis 'Aar^vas, een uil naar Athene brengen
(iets overbodigs doen). Men vindt ze ook op de
munten afgebeeld. Bij de T;.omeinen was het een
onheilspellende vogel.
Nodus, een knoop, in de allereerste tijden het
eenige middel om iets te sluiten (HoM. OD. 10,
23. 8, 443 en v .). Over den vermaarden knoop
te Gordium, z. CURT . 3, 1.
Nola,, NcuXa, oude, door de Ausoniërs gestichte stad van Campanië, die spoedig zeer aanzienlij k werd (LIV . 8, 23.). Door de Romeinen
tot overgaaf gedwongen (LIV. 9, 28.), bleef Nola,
zelfs ten tijde van Hannibal, den Romeinen getrouw (LIV . 23, 14, 16.) , weshalve de .inwoners
de vrijheid behielden. Pompeji was haar haven.
Sedert Vespasianus was Nola, ook thans nog zoo
geheeten, rom. colonie.
Nomen. De Grieken hadden geene familie
of geslachtsnamen. Aan het kind werd bij zijne
geboorte een naam gegeven naar de vrije keus
der ouders, even als bij ons de voornamen. Dit
geschiedde gewoonlijk op den 10. dag, waarmede
-

een offer en familiefeest gepaard ging, 6sxarrl
geheeten. Volgens aloud gebruik gaf men den
zoon, vooral den oudsten, den naam des grootvaders, dikwijls ook den naam des vaders ; ook
vormde men wel een patronymicum (Tcux(wv
I(xou), of eene op des vaders naam gelijkende
zamenstelling (eeóppaa roc eso^cupou), ook wel een
naam van gelijke beteekenis als die des vaders
(ETáxus E vxdpitou). Die gezamenlijke namen werden verdeeld in dvóµuta en usocpopa. De
laatste waren of eenvoudige godennamen, die
vooral bij de Aegyptenaren zeer gewoon waren,
doch ook bij de Grieken niet zonder voorbeeld,
b. v. Leto, Hermes, Artemis en a., deels heroënnamen, deels, en deze' waren verreweg de talrijkste, namen die met een godennaam zamengesteld
of daarvan afgeleid waren, zoo als Thheodorus,
Diodorus, Theodotus, Diodotus, Artemidorus, Isidorus, Apollodorus, Diogenes, Diophanes, Demetrius, Apollonius enz. Soms werd het kind ook
genoemd naar het feest eener godheid, waarop
het geboren was, zooals bij de roomsch-katholieken dikwijls naar de dagen van den Kalender.
De dv6 accts x#sa zijn of eenvoudige of zaamgestelde namen. Van deze talrijke menigte namen
koos men gaarne de zoodanigen, die voor de toekomst en de bestemming der kinderen van goede
voorbeduiding waren en niet zelden met hunne latere
handelingen overeenstemden, maar ook dikwijls
een belachlijk, sterksprekend contrast er mede

opleverden. Om de een of andere reden werd
ook wel eens de eerste naam door een anderen
vervangen. Zoo heette Plato oorspronklijk Aristocles, doch kreeg van zijn breed voorhoofd den naam
Plato, zoo als Diogenes Laërtius vertelt. In den
regel hadden de Grieken maar éénen naam, waar
om verwarring voor te komen, nog den-bijmen,
naam des vaders voegde. Dit heette 7rc rp04ev
dvoµ 'gety, &7tovo;i4:Ew. In het daagl ij ksche leven
gaf de attische spotlust ook spotnamen, ontleend aan gebreken van ligehaam of ziel, aan
vreemde gewoonten of handelingen. Zoo ontstonden ook namen, die van dieren gekomen waren, of van de kleur van het haar of het gelaat,

b. v. ^'AXt^rrl^, "EXu oc. 'Ixtivo;, K6 cpoc, K6pu ,
KapxcvoS, Iluppo;, may o;, MgXxc en a. De sla ,

ven werden gewoonlijk naar hun vaderland genoemd (lupo;, IIa?kaïwv, @pá), dan eens naar
hun uiterlijk (Cluppf aS, E av1}( a^), of naar zekere
eigenschappen (Apo wv, Taxcuv, Ilapµhvwv). Ook
dieren kregen wel namen. De paarden van
Achilles heeten bij Homerus (IL. 19, 400.) E v oc en
BdXtoe,. Als voornamen van honden beveelt Xenophon (CYN . 7, 5.) korte aan, om ze gemaklijk te
kunnen uitspreken, zoo als Tuxrl, ®uµós. Insgelijks waren even als in onzen tijd ook de schepen niet zonder naam. De Romeinen hadden
gewoonlijk 3 namen, waarvan de eerste p r a en o m e n heette, b. v. Marcus, Cajus, Cnejus, Publius en a. De tweede naam is die der gens
(nomen, nomen gentilicium), zooals Junius,
Cornelius, Aelius, Afranius, Caecilius, Calpurnius,
Gabinius, Licinius, Claudius enz. De derde naam
is het cognomen, ter onderscheiding van de
verschillende tot de gens behoorende stirpes of
familiae, z. Ja m i l a. Zoo behoorden tot de gens
Cornelia vele familiae, b. v. de plebejische Dolabellae, Luculli, Cethegi, Cinnae, en de patricische
Scipiones, Sullae, Maluginenses, Rufini enz. Bui
deze 3 namen droegen velen nog een vierden-ten
(agnomen) b. V. de Scipio's den naam Asiaticus,
Africanus, Nasica, welke naam deels de groote
daden van den bezitter verkondigde, deels een
engeren familieband aanduidde. De geadopteerden kregen den vollen naam van den adoptief
vader, doch bleven hun familienaam met den uitgang anus behouden, b. v. P. Cornelius Scipio
Africanus Aemilianus, P. Licinius Crassus Mucianus Dives enz. Dikwijls werden deze volledige
namen verkort, en men liet zoowel het nomen
gentilicium als het cognomen weg, b. v. M. Agrippa, C. Marius, L. Mummius enz. In den tijd der
keizers werden de namen zeer vermenigvuldigd en
opeengehoopt. De dochters droegen de geslachtsnamen, zooals Tullia, Cornelia, Livia, en werden
onderscheiden door de bijvoeging van major en
minor of een ranggetal. — De vrijgelatenen maakten van hunnen vroegeren slavennaam hun cognomen en namen het praenomen en nomen gentilicium van den vrijlater aan, b. v. L. Cornelius
Chrysogonus, de bekende vrijgelaten van Sulla.
De vrijgelatenen van steden maakten zich een
nomen gentilicium van den naam der stad, b. v.
P. Pisaurius Achilles (door Pisaurum vrijgelaten).
Over de namen der slaven, z. s e r v i.
Nomenclãtor (nomenculator en numunclator)
heette `de slaaf met een sterk geheugen en uitgebreide kennis van personen, die zijnen heer
zoowel te huis als daar buiten de namen der burgers moest opgeven. Bij het dingen naar eer-
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ambten was dit een belangrijke dienst. De overheden hadden een nomenel. in hunne dienst, en in
de keizerlijke hofhouding werden zulke slaven ook
niet gemist.
Nomentánus, L. Cassius, een vermaarde
smulbaard te kome ten tijde van Horatius (HOR.

geklaagd (SUET. AUG. 56.) doch vrijgesproken. Hij
was gehuwd met eene zuster van den bekenden
Quinctilius Yarns. — Zijn adoptiefbroeder was 6)
S e x t u s N o n i u s, die als legaat deel nam aan den
slag in het teutoburger woud en later Africa bestuurde (TAC. ANN. 1, 53 .). -- 7) Nonius MarSAT. 1, 8, 11. 2, 3, 226 en v.); men verhaalt van cellus, z. grammatici, op het einde.
hem, dat hij zijn kok voor een groote som gelds
Nonnlag, z. epos, 4. kol. m.
aan Salustius afstond. — Een andere Nomentanus
Nors, Nwpa, 1) zeer oude stad van Sardinië
wordt ook door Horatius in zijne satiren gepre- op de zuidkust, gesticht door verhuisde Iberiërs,
zen (2, 8, 23, 60.) en de wijze bijgenaamd.
aan de westzijde van de golf van Caralitis. —
Xomentum, Nwµevrov, een oorspronklijk 2) Versterkt bergslot van Cappadocië aan den
latijnsche, vervolgens sabynsche stad, 14 mijlpalen voet van den Taurus naar de zijde van Lycaonië,
ten N. 0. van Rome, waarnaar de vroegere via waarin Antigonus een heden winter lang EumeFiculensis den naam Norrcentana kreeg; ook een nes te" vergeefs belegerde (PLUT. EUM. 10. NEP.
poort van Rome heette Porta Noinentana. De EUM. 5.).
wijn van de omstreken was zeer goed; t. It MenNorba, Ntuppa, stad in Latium aan de heltana (LIP . 1, 38. 4, 22, 32. 8, 14 . VIRG. AEN . 6, ling van het volscische gebergte, tusschen Sulmo
773. 7, 712.).
en Cora, was zeer sterk door hare ligging (Liv. 2,
^Tomini8 delatio en receptio, z. ju- 34.) zoodat de carthaagsche gijzelaars hier bewaard
dicium publicum, 1. kol.
werden (LIV . 32, 34.). In den burgeroorlog van
N o.t o p u A a x s S, 1) te Sparta en andere dorische Sulla werd Norba verwoest. Van hare veelhoestaten, b. v. te Byzantium en Locri, ambtenaren, kige muren en tempels vindt men nog overblijfdie voor de handhaving der wetten zorg droegen sels bij het dorp Norma.
en de afzonderlijke burgers tot in achtneming er
Norbánii (welligt was Vobius hun geslachtsvan aanspoorden. -- 2) Te Athene een collegie naam) een oud geslacht uit Latium. Daartoe bevan 7 overheden, ten tijde van Ephialtes ingesteld, hooren : 1) C Norbanus Balbus, was in 't jaar
die waken moesten over de wettigheid der hande- 95 v. C. volkstribuun, aanklager van Servilius
lingen van de openbare ambtenaren en in het bij Caepio, die in 'tjaar 105 door de Cimbren gesla-zonder,gmschaplijktderoë,v- gen was en zich overigens aan vele ongeregtighestellen van wet voor de volksvergaderingen moes- den had schuldig gemaakt. Norbanus veroorloof
ten onderzoeken en in stemming brengen. Later,
zich echter bij zijne aanklagt vele maatregelen-de
ten tijde van Demetrius Phalereus, zou men de van geweld (cie. DE OR. 2, 28, 48.), waarover hij
elfmannen voµoyUkaxec genoemd hebben.
na het einde van zijn tribunaat aangeklaagd, doch
Nótos, 1) z. wetgeving. -2)z. musica.--- vrijgesproken werd. Later werd hij praetor op
3) Een der oudste metrische vormen, wijzen of Sicilië en verdedigde dat eiland tegen de aanvalmelodiën, aan den dithyrambus verwant; meest ter len der italische bondgenooten. In 'tjaar 83 werd
eere van Apollo aangeheven onder begeleiding van hij consul. In de burgeroorlogen van Sulla werd
de fluit of de either, zonder tegenstrophe of her- hij door dezen bij Capua (PLUT. SULL . 27.), en
haling in een adem voortgaande. -- 4) Eene ver insgelijks in 82 door Marcellus geslagen; na de
districten (vopot) in Aegypte, ongetwij--deling nederlaag zijner partij vlugtte hij naar Rhodus,
feld door Sesostris ingevoerd, die de 3 provinciën waar hij zich zelven ombragt. — 2) C. N o r b ain 36 nomi verdeelde, namelijk Midden -Aegypte n u s F I a c c u s, zoon van L. Norbanus die in
in 16, Boven- en Beneden-Aegypte ieder in 10. 't jaar 72 v. C. praetor was; onder Antonius en
In dat getal vond echter in den loop der tijden Octavianus was hij in 't jaar 42 legaat, streed

menige verandering plaats. De ambtenaren, die met hen tegen de republikeinsche partij, werd in
bestuur over het district hadden en de in- 38 consul en voerde in 34 een gelukkigen oorkomsten des konings inden, heetten nomarchen.
log tegen de Hispaniërs. — 3) L. A p p i u s N o rNoµoHHTae, z. ^,c^,cXsaiu, 3. kol. o., en wet- b a n. Maximus, bestuurde onder Domitianus de
geving.
provincie Bithynië (PLIN . EP. 10, 66.), nam deel
het

Nonae, z. jaar.
Nonáeris, Nwvaxpc^, vlek in het N. van Areadië ten N. W. van den Pheneus ; met Callia en Dipoena vormde het eene zoogenaamde Tripolis (HDT.
7, 74.). In de buurt was het water van den Styx.
Nonia Bens, een plebejisch geslacht, waar
voornaamste leden zijn : 1) A. Nonius,-vande
in 't jaar 101 v. C. volkstribuun, werd in hetzelfde jaar op aansporing van Saturninus vermoord
(FLUT. MAR . 29.). — Nonius, een neef van Sulla,
werd uit afkeer van het volk tegen Sulla bij het
dingen naar een ambt afgewezen in 't jaar 87 v.
C. (PLUT. SULL. 10.) . — 3) Nonius S u f e n a s,
was in 't jaar 56 volkstribuun, behoorde tot de
partij van Pompejus, wien hij tot de verkrijging
van het consulaat behulpzaam was (cie. AD
ATT . 4, 15, 4:). — 4) Non. A s p r e n a s, diende
als legaat onder Caesar in Africa en Hispanië
(cAES. B . RISP . 10.). -- 5) Non. A s p r e n a s, een
vriend van Augustus, werd van vergiftiging aan -

aan eene zamenzwering tegen het leven des keizers, onderscheidde zich in een veldtogt van Trajanus tegen Decebalus (103) en sneuvelde in een
oorlog tegen de Parthen.
Noréj a, Nwpr^ïa, oude hoofdstad der Taurisci
in Noricum, waarnaar zeker de geheele provincie
genoemd was. Zij lag in liet hart van het land
aan de rivier Murius en is vooral vermaard door
de nederlaag der Romeinen onder Papirius Carbo
door de Cimbren, alsook door een vruchteloos beleg door de Bojers ten tijde van Caesar (CAES. B.
G. 1, 5.); t. Neumarkt in Stiermarken.
Nor cure, Nwpnt6' , 1Voricus ager (TAC.
ANN. 2, 63 . HIST. 1, 11, 70. CAES. B. G. 1, 5.),

romeinsch gebied ten Z. van den Donau, waar
naar de stad Noreja genoemd. Het grens--schijnlk
de ten W. aan Raetië en Vindelicië (rivier Aenus), ten N. aan Germanië (Danubius), ten 0. aan
Pannonië (Mons Cetius), ten Z. aan Pannonië en

Italië (rivier Savus, earnische Alpen) -- derhalve,
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het tegenw. Boven- en Beneden-Oostenrijk, het malen het teeken I, 0, H, X er bij te voegen
konden alle mooglijke getallen en sommen worden
uitgedrukt. Zeer gewoon was het gebruik dezer
nemen i decadici ter berekening van geldsommen
op opschriften. Op de attische vindt men het
meest de berekening met drachmen en deze zijn
altijd bedoeld met de eenvoudige teekens 11, 0,
H. X, M en de daaruit zaamgestelde; I daarentegen beteekent niet de drachme maar den obool
als eenheid, voor de enkele drachme gebruikte
men het teeken F. Een talent werd door T te
kennen gegeven, sommen van meer talenten worden door herhaling van dat teeken aangewezen,
TT = 2 talenten enz., bij grootere sommen wordt
de T verbonden met de getalteekens H, 0, H.
Behalve deze getalteekens werden ook de 24 letters van het alphabet gebruikt. Dit talstelsel
was slechts voor kleine sommen of een uit 24
deden bestaand geheel bruikbaar, zooals de Ilias
en de Odyssea, welker gezangen door de alexandrijnsche grammatici daarmede benoemd zijn. Men
vond derhalve een ander stelsel uit waarin elk
mooglijk getal gemaklijk kon uitgedrukt worden.
Ter aanwijzing van het getal 6 voegde men het
digamnia er in, de kophe C^ voor 90 en het
zoogenaamde Zuµitc voor 900. Deze laatste
vindt men echter slechts op papyrusrollen. Nu
telde men A—I — 1-10 en vervolgens cle tien
terwijl de eenheden-talenvK—P=201,
daarbij weder werden aangewezen van de A-8.
De honderdtallen werden verder aangeduid van
P—S), = 100-800 en de duizenden begonnen
weder met A en werden door een streep voor de
letter, b. v. lB = 2000, van de eerste getallen
onderscheiden. 1)e overige afkortingen kunnen
tot de vo ende 4 soorten teruggebragt worden:
1) eigenlij ke verkortingen, waarbij meer of minder letters van het woord, geheel naar believen,
werden afgebroken, b. v. u p, apy, &p ov, dp ov r
voor cipyov roc; 2) verbindingen, vooral menigvuldig bij letters van vierkanten vorm, waarbij de
eindstreep van de eene letter tevens het begin
van een volgende uitmaakte; 3) zamensmelting
van afzonderlijke syllaben, waarbij men deze niet
naast elkander plaatste, maar Of boven elkaar gezet Of door elkaar geslingerd werden, het meest
bij letters van ronden vorm ; 4) eigenlijke ver
verscheiden-kortingse.zamkvn
letters van een woord tot een teeken voor dat
woord, — Bij de R o na e i n e n kan men 4 ver
soorten van schrift, behalve het gewone-schilend
letterschrift aannemen : 1) letterschrift met weinige
of geene verandering in de schrijfteekens, eiaar
toch met afkortingen; 2) gewoon letterschrift
zonder verkorting, maar met veranderde beteekenis der letterteekens (geheimschrift) ; 3) letterschrift
met geheel andere schrijfteekens en verkortingen
(notae Tironianae); 4) symbolisch teekenschrift.
Als afkortingen staan onder anderen in plaats
van het voluitgeschreven woord een of ook twee
of drie der eerste letters, b. v. M. voor Marcus.
Ti. voor Titus, cos. voor consul. De herhaling
van denzelfden letter beteekent nu eens het meervoud coss. = consules, of van afzonderlijke letters
een zoo groot getal der bedoelde personen als
haald: A0 20, ILXL 30, HH 200, XX 2000. er letters geschreven staan, MMM = Marci tres.
Moesten echter de getallen 50, 500, 5000 worden De meest gewone afkortingen bij de Romeinen
uitgedrukt, clan werden de getalteekens van 10, zijn 1) bij de voornamen, 2) de geboorteplaats,
100, 1000 in een II gezet, op deze wijze F 50, 3) het geslacht, 4) de tijdsbepaling, 6) burgerlijke
(? of P 500, F 5000. Door twee-, drie- of vier- en militaire ambten en bedieningen en 6) eenige
grootste gedeelte van Stiermarken, Karinthië, Krain,
het beijersche Innviertel, het Pusterdal, Pinzgau,
Salzburg. Het land is geheel en al bergachtig; de
Alpes Noricae loopen er doorheen, en in het N. 0.
ligt de Mons C e ti u s (de kaleberg en het weenerwoud). De bodem van het land was niet zeer
vruchtbaar, doch het was rijk in metalen; norisch
ijzer en norisch staal waren beroemd en werden
vooral bewerkt in de groote wapenfabriek te
Lanreacum. Bronnen van bestaan waren verder
veeteelt en zoutbereiding De naam van den
celtischen volkstam was T a u r i s c i, d. i. bergbewoners (nog tegenw. heetten de norische bergtoppen tauërn); eerst de Romeinen bragten van de
hoofdstad Noreja den naam No r i c i in zwang.
Bij hen voegden zich later de B oj e r s, die echter, toen de Romeinen het land veroverden, reeds
door de Geten vernietigd waren. Als afzonderlijke
stammen worden nog genoemd : de Seraces tusschen den Inn en Donau, de Halauni in het
Salzburgsche, de Ambidravi aan den Drau. In
Noricum heerschte langen tijd een zelfstandig koningschap (CAES. B. C. 1, 18.); met Rome werd
een vrij levendige handel gedreven, vooral over
Aquileja. Nadat echter Tiberius en I)rusus Raetië
onderworpen hadden, kwam in 't jaar 13 v. C. de
beurt ook aan Noricum, hetwelk een keizerlijke
provincie werd en door 3 Donauvloten, bezettingen en talrijke coloniën werd in bedwang gehouden. Onder de steden, gelegen aan den weg die
langs den Danubius van Augusta Vindelicorum
naar Vindobona voert, zijn merkwaardig : Bojodurum, Ioviacum, Ovilaba, Laureacum, Arelate,
Namare, de vesting Cetium. Verder zuidwaarts:
Bedajum en Juvavum, de hoofdstad Noreja.
NortI'a, etruscische godin der fortuin, de
hoofdzetel harer vereering was te Volsinii, waar
in haren tempel spijkers voor de tijdrekening geslagen werden (LIv. 7, 3. Juv. 10, 74.).
Nos!;is, Not, dichteres uit Locri omstreeks
320 - 300 v. C. in den canon der negen lyrische
dichteressen opgenomen. Wij bezitten van haar
nog 12 epigrammen.
Nota censoria, z. censor.
Notate, arlµsia, verkortingen, waarvan de
Grieken en Romeinen bij liet schrijven gebruik
maakten. De g r i e k s c h e zijn slechts uit opschriften en eenige papyrusrollen bekend en, behoudens haar stetiographisch doel, zijn zij deels
ontstaan uit werklijke behoefte, deels uit toevallige uiterlijke omstandigheden, en werden in
haar verschillenden vorm gewijzigd naar den ver
smaak en mode. De g e t a 1 t e e k e n -anderlijk
waren zeker een gevolg van werklijke behoefte.
De oudste getallen waren de zoogenaamde nonen
decadici. 1 beteekent de eenheid, en alzoo II 2,
III 3, IIII 4, verder werden de eerste letters der
telwoorden 7t&vrE, 89z uc, ï°catov (volgens de oude
schrijfwijze JIKATON) xlXta, µvpta voor deze
getallen gebruikt, derhalve H of r 5, A 10, H
100, X 1000, M 10000. Bij II werden zoo vele
eenheden gezet als in het tellen tot tien noodig
waren III 6, fí11 7, IIIII 8, 11II1I 9. De overige
teekens werden naar gelang van het getal her;

,

Notariu^ Numa Pompilius.
verkortingen in brieven. Een geheimschrift (notae)
werd reeds door Cicero gebezigd in zijne vertrouwde brieven aan Atticus; insgelijks door Caesar en Augustus. De notie Tironianae waren
stenographische teekens ten einde het gesprokene

snel te kunnen opschrijven. Deze kunst van snel
kwam van de Grieken tot de Romeinen,-schrijven
evenwel was de grieksche en romeinscho stenographic geheel verschillend en zelfstandig ontwikkeld. Snelschrijvers (TuXuypthpot, notcrrïi) worden te Rome vooral sedert Augustus vermeld;
de kunst zelve bestond echter reeds vroeger.

Notarius, een tachu- of stenograaph, snel
gewoonlijk tot de slaven of vrijgelate--schrijve,
nen behoorende, z. scriba. In het laatst droegen alleen de keizerlijke geheimschrijvers, personen
uit den voornamen stand, dien naam en keizer
Constantijn voerde een geheime staatskanselarij
van notarii in, die bij de gewigtigste staatsaangelegenheden de acten opmaakten. Zoogenaamde exceptores vervingen nu de plaats der vroegere notarii.
NólIot, z. f 1µoc, 2. kol. b.

Notium, z. C o 1 o p h o n.
Notus, z. winden.
Novsria, Nou.,apk , stad in transpadaansch
Gallië in het gebied der Vertacomagori die tot
de Insubriërs behoorden; later een versterkt romeinsch municipium, met voortreflijken wijn
(TAC. RIST. 1, 70.); t. Novara.

Novatio, verandering eener vroeger bestaande
verpligting in eene andere, b. v. wanneer de
schuldeischer schuldenaar werd.
November, z. jaar.
Novemdiale sacrum, 1) een feest van
negen dagen, door den rom. staat gevierd, wanneer er een prodigium, inzonderheid wanneer er
een steenregen was voorspeld (Liv . 1, 31. 21, 62
en op m. p.). — 2) Een bijzonder offer, dat men
op den negenden dag na de begrafenis verrigtte
en dat met een maaltijd gepaard ging, coena novemndialis of feralis.
Novensiles dii , een klasse van romoinsche
goden, over wier beteekenis de ouden zelf geen
helder begrip hadden. In hunne pogingen om ze
te verklaren gaan zij uit van novus of van noveen

Velen houden ze voor negen goden der Sabijnen,
anderen voor de negen bliksemslingerende goden
der Etruscers, anderen voor de negen vreemde bij
de Romeinen aangenomen godheden, niet name do
goden die door de Sabijnen in den romeinschen
staat waren ing ,voerd. Bij Livius (8, 9.) worden in het formulier, waarbij Decius zich ter dool
wijdt, de dii Novensiles onmiddellijk voor de dii
Indigetes genoemd.
Novesium, versterkte stad der Uhiërs in
,

Gallia belgica (TAC. HEST. 4, 26, 35, 57, 62. 5,

22.), wier vestingwerken nog in 359 n. C. door
keizer Julianus hersteld werden; teg. Neusz in
het pruissische district l)usseldorp.
Novii , een oud italisch geslacht. Melding

verdienen 1) N o v i u s C a l a r i u s, een der zaamgezworenen, die in 't jaar 314 v. C. Capua van
Rome onafhanklijk zochten te maken ; hij beging
waarschijnlijk een zelfmoord om zijne veroordeeling
te ontgaan (LIV . 9, 26.). — 2) N o v i u s, onistreeks
90 v. C., schrijver van verscheiden blijspelen, die
meestal romeinsche o,rderwerpen behandelden.
Er worden nog een 40 titels genoemd; van de
meesten bestaan nog brokstukken. Wegens de
elijkheid van den naam is hij dikwijls met Nae-
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vius verward. — 3) No v i i, twee broeders, die
als woekeraars berucht waren (HOR. SAT. 1, 6,

121.). — 4) Nov. P r i s c u s, een vriend van den
ouden Seneca, werd in 't jaar 65 door Nero tot
ballingschap veroordeeld (TAC. ANN. l5, 71.).
Noviodunum, Nooui6ovvov, celtische naam
van steden naar hare ligging op een hoogte (duin),
1) stad der Bituriges Cubi in Aquitanië, ten
O. van hunne hoofdstad Avaricum (CAES. B. G.
7, 12.); t. Nouan bij Orleans. — 2) Stad der
Aeduers aan den Liger (CAES . t. a. p. 7, 55.); t.
Nevers. — 3) Stad der Suessionen in Belgica
(aid. 2, 12.), welligt dezelfde als Augusta Suessionum; t. Soissons in Isle de France.

Noviomágus, No'.d6 ayos, celtische naam
van steden, naar hare ligging in de vlakte (magh) :
1) stad der Bituriges V i v i s c i in Aquitanië,
t. Castelnau de Medoc. -- 2) Stad der Leuci in
Belgica, t. Neufchateau aan de Maas. — 3) Hoofdstad der Nemetes in Belgica, aan den weg van
Argentoratum naar Mogontiacum, t. Speier —
4) Stad der Batavieren, het tegenw. Nijmegen,
waar een gedeelte van het X legioen zijn hoofd
-kwartiehd.
Novum homo, de eerste eener plebejische
familie, die door het bekleeden van een curulisch
ambt zijne familie tot de nobilitas verheft. Hij is
eigenlijk zelf nog niet nobilis, eerst zijne nakomelingen worden het.
Nox, z. N.

Noaa (van nocere), de schade die men anderen veroorzaakt (vandaar ook misslag), of die men
daarvoor lijdt, dus straf en vergelding. eindelijk
ook het voorwerp dat schade aanbrengt (corpus
quod nocuit). Een aanklagt wegens schade heette
actio noxalis Zulke waren er verscheiden, b. v.
eene ingevoerd door de lex Aquilia, z. d a m n u na.
Nuceria, Nouxspia, 1) stad van Campanië
met den bijnaam dlfaterna (LIV. 9, 41.) aan den
Sarnus en den appischen weg. In den oorlog
met de Samniten verwoest (Liv . 7, 3.), werd zij
later herbouwd en nam in aanzien toe; I'ompeji
was hare havenplaats (TAC ANN . 13, 31.); t. Nocera. -- 2) Stad van Umbrië aan den flaminischen
weg ; t. Nocera; --- 3) Stad in Apulië, juister
Luceria (z. a.)

Nuithones, een germaansche volkstarn, slechts
bij Tacitus (GERM . 40.) v ernield, ten Z. W. van
de Saxones, ten N. van de Longobarden, aan den
regter oever van den Alteis, die nu eens in Mecklenburg dan weder in Holstein en Sleeswijk geplaatst wordt.
Numa Pompilius , een Sabijn, is de
tweede koning der Romeinen, wiens geschiedenis
reeds vroeg door legenden werd opgesmukt. Aan
hein werd wel het invoeren van godsdienstige gebruiken, het bouwen van tempels, het instellen der
belangrijkste priestercollegiën toegeschreven, hoewel
de patriciërs, waartoe Numa in tegenstelling van
den plebejischen Servius behoorde, aan deze godsdienstige instellingen een bijzonder aanzien wenschten te verschaffen, door juist Numa als den stichter er van te noemen. Men kan echter met geene
zekerheid bewijzen, dat alle van Numa afkomstig
zijn. Ook het verhaal van do priestergeschriften
van Numa, die men in 't jaar 181 bij het opgraven van de kist, waarin Numa's lijk begraven
was, daarin zou gevonden hebben, behoort zeker
geheel én al tot de sage. Over 't algemeen werd
alles wat tot de eerdienst betrekking had aan
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hem toegeschreven, verg. Liv. 40, 29 . Tot de fabel
behoort verder zijn omgang met de nymph Egeria,
die hij geraadpleegd zou hebben ; zeer twijfelachtig
is ook de bewering dat hij de pythagorische wijs
zou gekend hebben, daar de leeftijd van-begrt
Numa en Pythagoras niet te zamen valt. Als grondlegger en bevorderaar der eerdienst, en tevens als
verspreider van grootere beschaving onder het toen
nog onbeschaafde romeinsche volk, verschijnt hij
als man des vredes tegenover zijnen opvolger, den
wilden, onstuimigen Tullus Hostilius.
Nuinantia, Nouµavth, de beroemdste stad
in geheel Celtiberië (Hispania Tarraconensis), op
een hooge, ontoeganklijke rots gebouwd, aan den
bovenloop van den Durius, zoo sterk door
hare natuurlijke ligging dat zij bij een omtrek
van 24 stadiën geene muren noodig had. De
beschrijving van haar merkwaardig beleg en de
verovering door Scipio in 't jaar 133 v. C. vindt
men bij Appianus (B . HISP . 6, 48-98.) verg. cie.
OFF. 1, 11. Overblijfsels er van zijn zeker de
ruïnen bij Puente de Don Guarray.
Numerarii, ondergeschikte ambtenaren in
den tijd der keizers, aangesteld als boekhouders
bij het belastingwezen.
Num eri nus, M. Aurelius, de zoon van
keizer Carus en jongere broeder van Carinus, trok
met zijn vader ten oorlog tegen de Perzen, en
werd na diens dood op den terugtogt door den
bevelhebber der lijfwacht Arrius Aper vermoord
in 't jaar 284. De gelijktijdige schrijvers geven
een zeer gunstige schildering van zijn karakter.
Numenius , Nouµr^vtos, 1) een wijsgeer der
nieuw platonische school uit Apamea in Syrië, in
de 2. helft der 2. eeuw n. C. Plotinus stelde zijne
schriften op hoogen prijs en maakte er veel gebruik van. Van zijne levensomstandigheden is
verder niets bekend; verscheiden belangrijke brokstukken zijn door Eusebius bewaard; zij hebben
betrekking op Plato en zijne leer. -- 2) A 1 e x a nder Num., zou een tijdgenoot van den vorige
en schrijver geweest zijn eener verhandeling itspl
Twv rr &cavolac aXr^µdtwv. -- 3) Een leerling

van den arts Dieuches uit Heraelea, zou over de
visschen geschreven hebben; misschien schreef hij
ook — 4) Een veldheer van Antiochus
den G., sloeg in 220 v. C. de Perzen te land
en ter zee. — 5) Een gezant der Ptolemaeën
Philometor en Physcon tot de Romeinen. — 6)
Twee Siciliërs, die als getuigen tegen Verres optraden (cie VERB . 3, 23, 57. 4, 51, 113.).
.

Numerius, een naam die in oud Italië zeer
algemeen was. 1) N u in e r i u s D e c i m i u s, streed
aan het hoofd eener samnitische bende onder Fabius tegen Hannibal. -- 2) N u m e r i u s, een vriend
van den ouden Marius, was hem op zijn vlugt
behulpzaam. — 3) Q. N u m. R u f u s, volkstribuun
in 't jaar 57, ijverde tegen de terugroeping van
Cicero, werd echter later door hen, die hem daar
hadden aangezet, in der steek gelaten en-toe
kwam daardoor in groot gevaar. Cicero wreekte
zich op hem door bitteren spot in zijne redevoe-

ring voor Sestius (33, 72. 38, 82j. — 4) Numenus A t t i c u s, romeinsch senator, zwoer, zoo
als vroeger Julius Proculus na den dood van
Romulus, dat hij Augustus had zien ten hemel
varen (SUET. AUG . 101.).
Nuul1Cins , 1) T. Numicius Priscus,
streed als consul in 't jaar 469 v. C. niet roem
tegen de Volscen (LIv . 2, 6 3.). --- 2) T. N u m i-

c i u s. in 't jaar 321 volkstribuun, werd met anderen, die den caudijnschen vrede bezworen hadden, aan de Samniten uitgeleverd (cie . OFF . 3, 30.).
Nu*ticiu of Numicus, riviertje op de
kust van Latium, ontlastte zich bij Ardea ; aan

zijn oever bevond zich het heiligdom (bosch en
tempel) van een inheemschen god (of van den
vergoden Aeneas) (LIV. 1, 2. vinG . LEN . 7, 150,
242, 797.); t. Numico.
Nu*iíidia, Nouµt&&a, Noa&ia, het tegenw.
Algiers, grensde ten 0. aan het gebied van Carthago of de rom. provincie Africa, tot aan de
rivier Tasca, ten Z. aan Gaetulië en het binnenland van Libye, ten W. aan Mauritanië (tot aan
de rivier Ampsaga; vroeger maakte de Mulucha
de grensscheiding), ten N. aan de middellandsche
zee. Het meestal vruchtbare land werd doorsneden door de uiteinden van den Atlas, waaronder
de T ha in b a s in het 0. (t. Djebel Edough ten
N. van Bona) en A u r a s i u s (t. Djebel Aures)
in het Z. W. Onder de voorgebergten zijn de
merkwaardigste : Tretum, t. Sebba Roes, Proniontorium Hippi, t. kaap de Garda of Ras el Hamrah.
Rivieren : in het 0. de grensrivier Tusca, t. Zaine,
de Armoniacus, t. Mafragg, Rubricatus (t. Zeibouse),
zeker dezelfde als de Muthul van Salustius, Ampsaga, t. Wad el Kibbir, grensrivier in het W. Het
land leverde graan, vooral tarwe, wijn, vruchten,
voortreflijke paarden, schapen, geiten, olifanten,
leeuwen en andere wilde dieren op en was rijk
aan metalen en steensoorten. Het zwervende leven der bevolking en het laat ontstaan van steden was een gevolg van den rijkdom aan heer
weiden. Het volk der Numidiërs (wier oor -lijke

Oosten van Azië te zoeken is) was-sprongihet
verdeeld in de hoofdstammen der M a s s y l i i, ten
0. van den Ampsaga in eigenlijk Numidië, en

der M a s s a e s y l i i, ten W. van deze rivier in dat
gedeelte van liet land dat later tot Mauritanië gerekend werd. De Numidiërs waren in den oorlog

vooral uitmuntende ruiters; door Julius Caesar
werd hun land in 46 v. C. tot romeinsche provincie gemaakt. Onder de steden zijn merkwaardig langs de kust: Tabraca aan den Tusca (t.
Tabarca), Hippo Regius, Rusieada (t. Stora,
of Philippeville), C o l lu (nog t. Collo) met groote
purperverwerijen. In het binnenland: V a c c a (t.
Begia), B u l l a R e g i a, Calama, volgens eenigen
Suthul van Salustius, C i r t a (t. Constantine), op
een steile rots, Lambesa (t. Lemba), S i c c a V en e r i a (t. Keff), Zama (t. Jama), schatkamer en
gewone residentie van Juba, slag tusschen Scipio
en Hannibal, The veste (t. Tebessa).
Numidiius, 1) (zeker juister Ummidius
Q u adratus, anderen noemen hem Tumidius
of V i n i b i u s) bestuurde onder Tiberius Lusitanie, onder Nero Syrië. — 2) Een andere Numidius of Ummidius Quadratus was vermaard
om zijnen rijkdom (PLIN . EP. 7, 24.). Zijn zoon
is waarschijnlijk 3) N u m i d. (Ummidius) Q u ad r a t u s, door Hadrianus vervolgd, insgelijks iemand
van ontzettenden rijkdom, een naauwe bloedverwant van Marcus Aurelius.
N.LImisli (misschien z. v. a. N u m i c i i), 1)
L. N u'In i s i u s, voerde in 't jaar 340 v. C. het
bevel over de Latijnen in den oorlog tegen de
Romeinen, streed echter ongelukkig en leed een
nederlaag bij Trifanum (LIV . 8, 3, 11.). -- 2)
N u m i s i u s Lupus, vocht onder Nero en Galba
in Moesië en voegde zich in de spoedig daarop
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uitgebroken burgeroorlogen aan de zijde van dat bruid en bruidegom uit het water eener rivier
Otho en Vespasianus (TAC . ANN . 1, 79. 3, 10.).- of bron namen, aan welke eene zekere plaatslijke
3) N u m i s i u s Rufus, romeinsch legaat aan tien beteekenis of heiligheid verbonden was. Op den
Rijn, vocht tegen Claudius Civilis en werd later dag der bruiloft, waartoe men den winter over
bij een opstand in Gallië door de oproermakers 't algemeen voor den geschiktsten tijd hield, van
gevangen genomen en gedood (TAC. ANN. 4, 70.). daar de naam Gamelion voor onze wintermaand,
Numi'tor, Noµrirwp, zoon van Procas, koning deden de verloofden' bonte feestkleederen aan en
van Alba, door zijn jongeren broeder Amulius van versierden zich zelven en het bruiloftshuis met krande heerschappij beroofd, doch door zijne klein- sen en bloemen. 's Avonds haalde de bruidegom
zonen Romulus, en Remus op den troon hersteld zijne bruid uit haar vaderlijk huis naar zijne woning,
(LI V. 1, 3, 5, 6. PLUT. ROM. 3, 7-.9.).
beiden waren feestlijk getooid en bekranst, en de
NumitoriÏ, een uit Etrurië afkomstig ge- bruid bovendien met kostbare zalven geparfumeerd.
slacht : 1) P. N u in i t o r i u s, broeder van Numi- Dit gebeurde gedeeltelijk te voet, gedeeltelijk op
toria, de moeder van de door Appius Claudius een wagen met muildieren, of ossen, of ook wel
onteerde Virginia, werd na den val der tienman- niet paarden bespannen. Een vertrouwd vriend of
nen tot volkstribuun verkozen in 't jaar 449 v. bloedverwant der bruid vergezelde haar naar de woC. (LIV . 3, 46, 54.). — 2) P. N u m i t o r i u s Pul- ning van den bruidegom, r<apuvu .upoc of itdpoXoy
lus, uit Fregellae, leverde zijn vaderstad door ver- geheeten, daar de bruid tusschen hem en den
raad in de handen der Romeinen, in 't jaar 125 bruidegom op den wagen zat. Aan dezen optogt
v. C. (cie. FIN . 4, 22, 62.). — 3) Een C. N u m i - namen nog andere vrienden en, verwanten deel,
t o r i u s wordt door Cicero als getuige tegen Verres eveneens feestlijk bekranst en uitgedost, het mangenoemd (VERB. 5, 63.).
lijke gevolg in witte kleederen, voor en achter den
Nummus, z. sestertius.
wagen met fakkels in de hand, welke de moeder
Numoriii, 1) N urn o n i u s V a l a, bekend uit der bruid of des bruidegoms aanstak. Gedurende
Horatius (Er. 1, 15.), waar deze hem naar de den togt werden onder begeleiding van fluit- en
ligging en het klimaat van Velia en Salernum snarenspel huwelijkszangen, hymenaeën, gezongen
vraagt. — 2) N u m o n i u s V a l a, vocht onder dit lokte menig andere vrouw naar de deur
Quinctilius Varus tegen de Germanen, nam met van haar huis om het paar hare gelukwenschen
de ruiterij gedurende den slag de vlugt en kwam toe te roepen. In Boeotië was het dan nog een
daarbij om.
bijzonder gebruik, om voor het huis van den brui
Nuncup atio (van nonen capere), een voor
wagen te verbranden.-degomasvn
getuigen afgelegde mondelinge verklaring, welke Huwde een weduwnaar, dan mogt deze de bruid
handeling zeer dikwijls bij mancipatiën plaats had niet zelf afhalen, maar zij werd hem door een
en de nadere aanwijzingen van het onderwerp bloedverwant of vriend toegevoerd, die vuµpu 'cobevatten, namelijk 1) bij nexuna (z. a.), 2) bij eigen y6 heette. Het naar huis geleiden der bruid heetbij inancipatie--domsveragt ncip,3) te yaµprr^v yuvct xa dzyeal^at 66µovas, o xov6s, ook
testamenten en later bij alle mondelinge testamen- eenvoudig yuvaixx Bij het binnenkomen
ten. — Hetgeen in de nuncupatio genoemd was in huis werden bruid en bruidegom tot een geluk
moest streng nagekomen worden. --- Bij het jus
(sis i i. ov suzoplas) met vruchten-kigvorten
sacrum sprak men van nuncupare vota, d. i. de en allerlei snoeperijen bestrooid.
vota luid en openlijk uitspreken, b. v. bij de in- Hierop begon het bruiloftsmaal (yd`.o;, »olvr yawijding van eenen tempel, bij afreizen van hoogere N.tx ^), meer of minder prachtig naar de welvaart
overheden enz.
van den bruidegom, gewoonlijk in zijn eigen huis
Nundinae (uit novena dies) heet de negende of in dat zijner ouders aangerigt. Het doel van
dag of de romeinsche wekenverdeeling, daar tusschen dit maal was hoofdzaaklijk, aan het huwelijk eerie
2 nundinen 7 werkdagen inlagen. In het oude zekere openbaarheid te geven en het onder de bejaar van 10 maanden of 304 dagen waren 38 nun- scherming der gasten te stellen. Vandaar dat ook
dinen en even zoo vele weken. In het jaar van dit bruiloftsmaal het geregtlijk bewijs leverde, dat
12 maanden werden de nundinen vermeerderd en eene vrouw werklijk gehuwd was. Aan dezen
liepen over het geheele jaar door even als onze maaltijd namen niet alleen de naaste bloedverwanweken De nundinen waren rustdagen van den ten, betrekkingen en vrienden deel, maar ook in
veldarbeid, en de landlieden kwamen op die da- strijd met de anders heerschende gewoonte vrougen tot het drijven van koop en verkoop en het wen, doch aan een afzonderlijke tafel met de geverrigten van andere bezigheden naar de stad. sluijerde bruid in haar midden. Koeken, vooral de
Oorspronklijk golden zij in het openbare leven als zinnebeeldige sesamkoeken, ook vleesch en allerlei
dies nefasti en feriae, weshalve daarop geen comi- vruchten werden rondgediend ; men plengde en
tia centuriata maar wel tributa konden gehouden dronk wijn en wenschte het jonge paar daarbij
worden. Op de nundinen werd de dag voor het houden geluk. Na den maaltijd werd de bruid naar de
der comitiën, benevens de daarin te behandelen on- bruidskamer geleid, alwaar een bed stond versierd
derwerpen afgekondigd. De lex Hortensia (waar met bloemen en een purperen deken. De bruidemaakte de nundinen tot dies-schijulk28v.C) gom sloot de deur digt en een vertrouwde vriend
fasti, zoodat daarop nu ook regtszaken konden hield daarvoor de wacht, en een koor van meisjes
behandeld worden. -- Onder de keizers kwam zong het epithalamium, waarin het de nieuwgevan lieverlee de week van 7 dagen in zwang.
huwden verheerlijkte en hun alles goeds toewenschNuptiae , bruiloftsplegtigheden. Deze begon- te, en op den morgen na den eersten huwelijks
nen bij de Grieken met een offer, 't zij vóór, 't zij
werd het jonge paar weder door gezang ge--nacht
op den dag des huwelijks zelven, door de ouders wekt. Nu zond ook de vader der bruid geschender verloofden zelve aan de goden des huwelijks ken, ook de nabestaanden en vrienden bragten
(hol 7a1rjXtot) gebragt (itpo r Xsta rCov yatiwv). hunne gaven, en de man schonk aan zijne vrouw
Ook werd de bruiloft door een bad voorafgegaan, een morgengift. Deze geschenken heetten, dewijl
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de vrouw zich van nu af ongesluijerd vertoonde,
xvaxaXu7ct1 pta. en werden in aanzienlijke familien
bij een plegtigen optogt overhandigd. — Bij de
Spartanen bleef het oude gebruik bestaan om de

de jonge man noten strooijen (CATULL. 61, 128.
8, 30.). Na den maaltijd bragt een getrouwde vrouw, die Juno pronuba verbeelden moest,
de jonge vrouw naar het slaapvertrek en legde
bruid met toestemming haars vaders met geweld haar in het met de toga bedekte bruidsbed (lecto
weg te voeren. Zoodra hij haar in zijn huis had collocare), waarop dan de man haar in het vertrek
gebragt, werd na eenige dagen van geheimen om- volgde. Daarbuiten zong men nog huwelijkszangang het huwelijk openlijk bekend gemaakt en de gen en ook vuile spotliederen. Op den volgenden
bruiloft gevierd. -- De r o m e i n s c h e brui! ofts- dag gaf de jonge man nog een maaltijd, repotia
plegtigheden hadden niet de grieksche veel over- geheeten (HOR. SAT . ?, 2, 60); de gasten en bloed
jonge paar geschenken, en-verwantbgh
eenkomst en gelijkheid, maar ook hare eigenaardigheden. Vooreerst werd met nog meer angst- de jonge vrouw verrigtte haar eerste offer in haar
valligheid dan bij de (rieken een gelukkige en nieuw huis.

voor de bruiloft gunstige dag gekozen. Voor
ongelukkig hield men de maand Mei, de eerste
helft van Junij, verder alle Caleudae, Idus en
Nonae, en de dies nefasti, den tijd (Ier parentalia,
van den mundus patens en andere feesten, waarop
weduwen evenwel niet behoefden te letten Voor
bijzonder gunstig werd echter de 2. helft van Junij
gehouden. De formaliteiten en gebruiken verschil
naar dat men voornemens was of een-denal
streng huwelijk te sluiten, waardoor (le vrouw in
de manos van den man kwam en mater familias
werd, of een vrij huwelijk, waarbij de vrouw enkel
uxor werd en in de patria potestas of sui juris
bleef. Voor deze huwelijken werden geene bijzondere plegtigheden vereischt, slechts moest de
deductio in domurn niariti plaats hebben. I)aarentegen ging de andere wijze van huwelijksvoltrekking met een menigte symbolische gebruiken gepaard. Op den dag der bruiloft zelven legde de
bruid de toga praetexta af, en wijdde deze aan de
Fortuna virginalis; droeg een uit schapenwol geknoopten gordel, over het gelaat een sluijer van
helrooden of citroengelen kleur, wat de feestkleur
schijnt geweest te zijn. De overgang naar het
huis van den bruidegom had daarop plaats, deels
in den vorm eener schaking, deels in een feestlijken optogt, waarop de uitdrukkingen doelen uxo-

verkort voor uxorem dornum ducere van
den man. en viro nubere van de vrouw. Hoe talrijker des te schitterender was deze optogt, die
meestal in den avond gehouden niet alleen uit de
wederzijdsche betrekkingen en vrienden, maar ook
uit nieuwsgierigen van het volk bestond. Onder
fakkel.licht en fluitenspel trok de bruid niet spinnewiel en spinrokken in de hand naar het huis van
den bruidegom. Zij werd vergezeld door twee
knapen, wier ouders nog in leven waren — patrimi et matrirni — en een offerknaap. Het huis dat
haar ontving was feestlijk bekranst en versierd
(TER. ADELPH. 5, 7, i. juv. 6, 51.). Als zinnebeeld harer kuischheid omwond zij de deurposten
met wollen banden, en om betooveringen voor te
komen, bestreek zij ze met zwijuevet (PLIN. 22, 2.
28, 9, 37.). Men tilde haar over den drempel
van het huis (PLUT. ROM. 15. CATULL. 61, 166.),
waarna zij op een uitgespreid schapenvacht ging
staan. Daarbij weerklonk de kreet Talassia! (Liv.
1, 9.). Bij hare komst in huis werd haar gevraagd wie zij was; zij antwoordde: ubi to Cajus,
ibi ego Caja; daarop ontving zij de sleutels van
huis. Nu volgde het door den bruidegom aangerigte feestmaal (coena nuptialis), gepaard met muziek en gezang; vooral weergalmde onder begeleiding der fluit het huwelijkslied (epit1talamium,
hpit.enaeus). Voor dezen maaltijd veroorloofden
de wetten een betreklijk grooten toestel en pracht.
Onder de voor het huis verzamelde jeugd moest
remn ducere,

VIRG. ECL .

Nursia , Noup ke, stad in het hooge sabijnsche
gebergte aan den bovenloop van den Nar, geboorteplaats van Sertorius (PLUT. SERT . 2.) en van de
moeder van keizer Vespasianus (SUET. VESP. 1.);
t. Norcia. Verg . VIRG. AEN. 7, 716.
Nutrix. De romeinsche moeders zoogden oudtijds hare kinderen zelve, later werden minnen,
zelfs gricksche, algemeen gebruikt, ten minste bij
de aanzienlijken.
Nux, xa pua, naam voor alle boomvruchten
met een harden, ruwen bast, zooals kastanjes,
amandels, eikels, maar inzonderheid walnoten (juglans). Zij waren vooral het speeltuig van kinderen, vandaar beteekent nuces relinquere, het spel
vaarwel zeggen, zich aan ernstige zaken wijden.
Nycteus, z. A m p h i o n.
Nyetimene, Nux ttµlvrl, dochter van den les
koning Epopeus, verborg zich door haren-bisclhen
vader onteerd, uit schaamte in de schaduw der
wouden en werd door Athene uit medelijden in
een nachtuil herschapen. Eenigzins anders OVID.
MET. 2, 590.

Nyctimu^c, NuxTtp ob. z. L y c a o n.
Nuµpaywyó;, z. yd i os, nuptiae, 2. kol. m.
Nymphae, vcíµcpat, d. i. meisjes. De nymphen maken een talrijke klasse van ondergeschikte
godheden uit, die liet menigvuldige leven en werkeu der krachten in de natuur in alle opzigten
als persoonlijke wezens vertegenwoordigen. Zij
wonen op aarde, op bergen en in bosschen, bij
bronnen, rivieren en stroomen, in dalen en grotten, op veld en weiden ; doch soms bestijgen zij
ook den Olympus, om aan de algemeene vergadering der goden deel te nemen (HOM. IL. 20, 8.)
Wij moeten uit de lange reeks nymphen eenige
afzonderen, die op zich zelve meer ontwikkeld
zijn en onder bijzondere namen voorkomen,
zoo als de nymph Calypso, de dochter van
Atlas; Circe, Phaëthusa en Lampetia, de doch
zin, de-tersvanIliu.Dymphengr
dochters van Zeus, hebben bij Homerus hare woon
bergen, in wouden, velden en bij bron--platso
nen (IL. 6, 420. 20, 8. OD. 6, 123. 17, 240.) en

zijn (Ie weldadige geesten (lezer plaatsen, zonder
er echter naauw mede verbonden, of in hare werkzaamlieden uitsluitend aan die voorwerpen der natuur gehecht te zijn; zij leven vrij en zelfstandig
in de natuur, maken jagt op het wild, dansen in
vrolijke reijen, weven in koele grotten en spelonken, planten boomen en zijn den menschen op
allerlei wijzen behulpzaam. Dikwijls zijn zij in het
gezelschap van hoogere godheden, zooals onder
anderen bij de jagtgodin Artemis (HOM. OD. 6,
105. 9, 154. 12, 318. 13, 107.). Op eene plaats
van Homerus (OD. 10, 350.), die echter van lateren oorsprong is. heet het dat de nymphen uit
bronnen, rivieren en uit wouden ontstaan, terwijl
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zij elders dochters van Zeus heeten, dientengevolge
zou ook haar bestaan aan die voorwerpen der
natuur verbonden zijn, zij zouden met de natuur
geboren worden en vergaan, eene-verschijnl
voorstelling, die in lateren tijd de heerschende
werd. Zoo heet het (HYMN . IN VEN. 259 en v.)
van de Dryaden, dat ze noch tot de stervelingen
noch tot de onsterilijken behoorden, dat zij lang
leefden, ambrozijn aten en met de goden ver
Silene kweeken liefde met-kerdn;„Hms
haar aan, en daaruit ontstaan hooggetopte boomen, die lang leven tot dat eindelijk de dag des
doods voor hen verschijnt. en met hen ook de
ziel der godinnen het daglicht verlaat." -- Naar
het gebied der natuur, waarin zij heerschen, onderscheidt men verschillende klassen van nymphen:
1) nymphen van het water, waartoe ook de
O c e a n i n e n of O c e a n i d e n, de nymphen van
den Oceanusstroom en de Nereïden, de nymphen der zee, behooren. In tegenstelling van deze
heeten de nymphen der landwateren Najaden
(Nrlïd6ss, NcdasS, Nu c ; enz.), die weder onderscheiden zijn in r i v i e r n ym p h e n (CIo raµriioe;),
die naar afzonderlijke rivieren weer hare eigen
namen hebben (WA F-k 8s;, 'I6µrlvf6ss enz.) b r o nnymphen (Kprlvuice, flr1 ycdai) en nymphen
der stilstaande wateren (Eketovoµot, Atµvax(, At i' l zs). Wegens de voedende kracht van
het water zijn zij de weldadige voedsters der planten en vruchten, der kudden en der menschen
(xup to Tpécpo, Vutmat, a«OXcxai, µrl Xf6s^, xoupoTpócpot).
Daarom heeft men er ook minnen en voedsters
van Zeus en Dionysus van gemaakt, in wiens gevolg zij dikwijls verschijnen niet Pan en Silenus
en de Satyrs. Daar het water verder ook nog
genezende en geestverheffende kracht zou bezitten,
werden de nymphen ook eigenaardig in de rij
der genezende goden opgenomen, schonk men haar
de gave der voorzegging en maakte haar tot godinnen van den zang en de dichtkunst. Als zoodanig heeten zij opvoedsters van Apollo en moeders
van zangers en zieners. Door waanzin bevangene of in geestvervoering gebragte waarzeggers
heette men vuµcp6XriitToc. -- 2) d e n ym p h e ii d e r
b e r g e n, 0 r e a d e n ('Opetaóac, 'Opeasvl , 'Opo8zµvt^ ae;, Oreades), die naar afzonderlijke bergen
genoemd werden, zooals de P e l i a d e n, C i t h a e r o n i d en, de d i c t a e ï s c h e nymphen. Tot haar
behoort ook de E c h o. Haar nabij komen 3) de
nymphen der dalen en wouden, Napaeën
(Naiaiat) en A 1 s e ï d e n ('AXar^t) geheeten. — 4)
de nymphen der boomen, Dryaden of Ham ad r y ad e n (Dud , Ain puu8Es), die ook naar
verschillende boomen haar afzonderlijke namen
kregen. Homerus kent deze klasse van nymphen
niet. Hesiodus (THEOG . 187.) noemt als een bij zondere soort er van de m cl i s c h e, de esschennymphen, ontstaan uit de bloeddroppelen van
Uranus (uit esschenhout wordt de schacht van de
bloedige lans gemaakt). Het leven der Dryaden
is verbonden met het leven der haar toegewijde
boomen; z. b. HYMN . IN VEN. -- 5) nymp h e n
van afzonderlijke plaatsen, zooals de nymphen van Dodona, van Nysa, Lemnos. Van oudsher werd aan de nymphen godsdienstige veneering
bewezen (HOM OD. 13, 350 en v. 17, 210.). Hare
heiligdommen bevonden zich inzonderheid hij
bronnen en in waterrijke oorden, in bosschen,
grotten enz. Men offerde aan haar geiten, lammeren, melk, olie, maar geen wijn. Door de
.

kunst werden zij voorgesteld als bekoor]Uke meisjes, naakt of half gekleed.
Nymphaeum, Nuµcpaiov, een aardrijkskundige naam, die meermalen voorkomt; zoo heette
o. a. 1) een berg en vlek in Illyricum bij Apollonia aan de rivier Aoüs (LIV. 42, 36 . PLTJT. SULL .
27.). -- 2) een havenstad en voorgebergte in Illyrië, 3 mijlen van Lissus, t. Cabo di Redeni
(CAES. B. C. 3, 26.).

Nymphaeus, riviertje in Latium, welks water mede de pomptijnsche moerassen vormde en
boven Astura zich in zee ontlastte; t. Ninfa.
Nymphéum, Nrjµpsiov, prachtig versierde
springbron aan de waternymphen gewijd, zoo als
er 12 te Rome gevonden werden, waaruit het
water uit vele pijpen te gelijk vloeide, met zuilen
zitplaatsen voorzien.
-gane
Nymphidius Sabinus, van lage afkomst,
diende Nero als verklikker en wist zich daardoor
tot bevelhebber der praetorianen te verheffen
(TAC. ANN. 15, 72. PLUT. GALG. 2.). Bij den val

van Nero haalde hij zijne soldaten tot de partij
van Galba over, doch stond zelf, terwijl deze nog
in Spanje was, naar de heerschappij; de praetorianen bleven echter aan Galba getrouw, en
Nymphidius werd door hen vermoord.
Nymphis, N►iµpt;, geschiedschrijver ten tijde
van Ptolemaeus Euergetes, uit Heraclea in Pontus.
Hij schreef: rspi ' AX4avapou xai Twv ata^oywv
xai &rrtyóvwv in 24 boeken; 7tepi `HpaxXsfas in 13
boeken en een 7rspí7rXou; 'Aalas. Slechts weinig
fragmenten zijn er over.
Nymphodóruss, Nup p6 typos, 1) uit Amphipolis, zou vóµcµa 13ap1aptxá geschreven hebben.
Zijn leeftijd is onbekend. — 2) Een Syracuser
ten tijde van Ptolemaens Philadelphus. Hij schreef
7repuTra,ouc en irspi Ttuv gv cxaXfa auµaYovwv.
Nysa, N(a)u, volgens de sage de plaats waar
Dionysus opgevoed werd, vandaar zijn bijnaam
Nyseus (Nuae6;) , en die van zijne voedsters, de
nymphen van Nysa, Nyseïdes (Nuarli8ss), daarom
werd deze naam ook aan vele plaatsen in de
meest verschillende streken gegeven, die door
wijnbouw uitmuntten. 1) Berg en stad in Indië
van geheel onzekere ligging (Arm. 5, 1, 1. 2, 1.
6, 2, 3.). -- 2) Stad in Aethiopië boven Aegypte
(HDT . 2, 146. 3, 97.). — 3) Stad in Carië aan
de zuidelijke helling van het Mesogisgebergte bij
Tralies. Ook in Pisidië, Cappadocië, Thracië,
Boeotië (HOM . IL. 2, 508.), Aegypte, op Naxos,
Euboea, zelfs op den Caucasus komen steden van
dezen naam voor.
Nyx, Nóá, Nox, de Nacht. Bij Homerus (IL.
14, 259 en v.) komt zij voor als eene magtige,
zelfs door Zeus geëerde godin. Met betrekking
tot den alles beheerschenden slaap heet zij ^µr^^rnpa
ECivv xul v?3pciw; toen de droomgod uit vrees
voor Zeus tot de Nacht de wijk nam, ontzag
Zeus zich om de eerwaardige te bedroeven. Bij
Hesiodus (THEOG . 123.) is zij een der eerste
krachten in de Cosmogonie, eene dochter van
Chaos en zuster van Erebus, bij wien zij den
helderen aether en den dag verwekt, volgens de
voorstelling der Grieken, dat het licht uit de
duisternis, de dab uit de nacht ontstaat. Volgens
V. 211 en V. brengt zij als eene Nuy oko j uit zich
zelve de verderflijke wezens der duisternis voort:
M6poy (het ongelukkige lot des doods), f3ccvaros,
Kip, NTwµoy (laster), OtyuS (jammer), Neµsac^
(Tcrlµa ftvritoiat Ç3Po rout), 'A7tci ri (bedrog), ttk r-IQ
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(liefdesverbijstering), I'rj pas (ouderdom) en "Epts ters en lateren vatten haar op als personificatie
(twist); als eene vriendlijke godheid baart zij echter van den nachtlijken tijd, nu eens gevleugeld, dan
ook den Hypnos en het heirleger droomen. Ook de op een wagen met 2 of 4 zwarte paarden bein het verre Westen aan den rand der aarde wonende Hesperiden heeten hare dochters. In het
Westen zijn de poorten waaruit zij, in duisternis
gehuld, met den slaap en den dood in de armen,
uit de onderwereld, haar eigenlijk verblijf, oprijst, terwijl zij Hemera te gemoet gaat (rESIOD.
THEOG . 748 en v.). Bij de Orphici is zij de oorsprong van al het geschapene. De treurspeldich-

spannen, in een zwart, met sterren bezaaid kleed
gehuld (EUR. ION 1150. OR. 176. THEOCR. 2, 18.
VIRG. AEN . 5, 721. 8, 369.) . In het ruim van
de.n tempel van Artemis te Ephesus stond een
standbeeld van Nyx, een werk van Rhoecus. Op
de kist van CyØelus was zij afgebeeld, met den
slaap en den dood in de armen.

0.
avos, riviertje op de zuidkust van
OIuue,
Sicilië bij de stad Camarina (FIND . OL. 5, 5, 25.).
Oaracta, 'Wpaxta, een vruchtbaar eiland
800 stadiën lang bij de kust van Carmanië in de
perzische golf, met het graf van koning Erythras,
naar Wien de erythraeïsche zee zou genoemd zijn.
Oárus, "Oupo-, rivier die volgens verzekering
van Herodotus (4, 123.) bij de Thyssageten ontspringt, ten 0. van den Tanaïs stroomt en zich
in de Pains Maeotis ontlast. Waarschijnlijk wordt
echter een oostelijke zijtak van den Tanaïs bedoeld, de Opharus van Plinius (6, 7, 7.).
Oáses , 'Oaascs, heeten de vruchtbare, met
bronwater voorziene landstreken, die als eilanden
uit de zandzee der libysche woestijn opduiken, inzonderheid de twee, die ten W. van Aegypte lagen en bij uitnemendheid de groote en kleine
Oase genoemd werden. Volgens hare ligging
behoorde eigenlijk alleen de noordelijke k l e i n e
Oase tot Midden-Aegypte (t. Wah el Bahire of
Bahnasa el Kassar) ten W. van de stad Ora rynchus 1 dagreis verwijderd; de 24 mijlen meer zuid
gelegen g r o o t e 0 a s e (t. Wah cl Kebir),-warts

verschillende kleuren beschilderd. Onder de ouden deelen Herodotus, Diodorus en de oude Plinlus berigten mede over de obelisken, waarvan er
een aanzienlijk aantal moet geweest zijn. Zij
stonden voornamelijk voor de tempels en hadden zonder twijfel eene godsdienstige beteekenis,
doch misschien moesten ze ook wel dienen voor
een astronomisch doel, b. v. voor zonnewijzers
enz. Om zulke colossale voorwerpen te vervoeren kwamen den Aegyptenaren behalve de Nijlstroom een bijzonder soort van vaartuigen te stade
alsmede andere ons niet bekende werktuigen. Na
de perzische heerschappij zijn er geen nieuwe
meer opgerigt, en ook de Ptolemaeën hebben Alexandrië slechts met oude versierd. De beroemdste waren te Heliopolis (z. a.) en te Thebe in
Boven-Aegypte; negen er van zijn in den loop
der tijden, het eerst onder de keizers Augustus,
Caligula en Claudius, naar Rome vervoerd. Van
de beide, die Augustus op een eigen, lang te Ostia daarvoor bewaard vaartuig uit Heliopolis liet
halen, stond de een op het Marsveld, en diende
tot gnomon of zonnewijzer bij de groote, op bevel

die Herodotus (3, 26.) reeds als 7t6Xt;"Oasts of vr-

van Augustus door Manilius in het werk gestelde

os M'zxapwv kent, behoorde tot Boven-Aegypte.
Beide waren bewoond en vormden afzonderlijke
districten van Aegypte. Strabo maakt nog melding van eene derde, de Oase van Ammon; overigens komen de andere, den ouden insgelijks bekende Oasen der libysche woestijn (b. v. Augila,
Phazania) niet onder dezen naam voor. Onder
de romeinsche keizers werden de Oasen tot ver
gebruikt.
-banigsplte
Oaxus, "Oaeos, stad in het hart van Creta,
aan de rivier Oaxes (vIRG. EC.. 1, 66.).
'S., ^3 ut, z. ep v Á u l (dorische).
Obeliscus, dÇ3aXiaxoc, een hooge, vierhoekige, naar boven in den vorm van pyramiden spits
toeloopende zuil (vandaar ook spitszuil of naald)
op geringe basis; zij zijn van Midden-Aegypte tot
in Nubië wijd en zijd verspreid en hun oorsprong
klimt tot in de 15. eeuw v. C. op. De meeste
zijn van graniet uit het libysche gebergte, enkele
ook uit kalksteen en wit marmer, en wel uit één
steen vervaardigd, de steengroeve waaruit zij gehaald zijn heeft men te Syene ontdekt. Het vierkante uitgeholde voetstuk, waarop zij staan, is
meestal een voet breeder dan de zuil. De hoogte
der obelisken wisselt af tusschen de 50 en 150 v.
Zij zijn of geheel glad of met hieroglyphen (z. a.)
voorzien, en wel nu eens op al de vier zijden,
dan op enkele. Het schrift is 2 duim diep en
meestal in vakken verdeeld, zeer dikwijls ook met

maatregelen om zulk een tijdmeter op te rigten;
hij werd echter in de middeleeuwen (misschien
door de Noormannen) omvergeworpen en eerst in
lateren tijd weer opgerigt; de andere (Flaminius)
werd geplaatst op de spina in den Circus maximus
(waarschijnlijk 10 n. C.); insgelijks door de ver
barbaren te Rome in stukken ge--woestingdr
broken werd hij eerst weder in de 16. eeuw hersteld; op elke zijde van de naald staan 3 rijen
hieroglyphen. Een andere (de vaticaansche) werd
onder Caligula in den Circus Vaticanus, doch in
de 16. eeuw voor de St. Pieterskerk opgerigt. De
grootste en met het fraaiste beeldwerk versierde
van koning Ramses werd door Constantius II. in
't jaar 357 n. C. in den Circus maximus opgerigt, en nadat hij in de 5. eeuw door de barbaren
was omvergeworpen werd hij in 1588 op de plaats
voor de Johanneskerk in het Lateraan weer opgerigt en heet daarom de lateraansche. -- In den
laatsten tijd zijn twee schoone obelisken uit Luxor naar Europa gebragt geworden, een (de naald
van Cleopatra) in 1820 naar Londen en daar op
het Waterlooplein geplaatst ; de andere in 1833
naar Parijs waar hij op de Place de la Concorde
staat; de laatste draagt de namen van Ramses en
Sesostris en is met een driedubbele rij hier oglyphen bedekt. -- Eindelijk bevinden zich nog een
paar te Alexandrië in het noordelijke gedeelte der
oude stad,. de een met zeer fraaije en goed on-
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derhouden hieroglyphen van koning Ramses; de hem stroomen alle wateren der zee, de rivieren
ander ligt daarnaast gebroken op den grond. — en bronnen (HOM. IL. 21, 196.) ; zon, maan en
sterren verheffen zich uit zijne golven en dalen
er weer in neder (stoa. IL. 7, 422. 8, 485. 5, 6.).
Hoewel hij met de zee die hij omsluit in gemeenschap staat, vermengen zich zijne golven er toch
niet mede; rustig en kalm doet hij, de waterrijk
stroom, zijne breede, kronkelende golven-ste
µóc, notare locum, notatio loci spurii.
Obligatio, de band tusschen 2 personen voortrollen. Aan zijne oevers, de uiterste grenzen
waarvan de een creditor, de ander debitor is. Er der aarde, wonen gelukkige en regtschapene, tewaren obligationes civiles en naturales, de eerste vens in nacht en nevel , gehulde volken, zooals de
bekrachtigd door het burgerlijk regt (b. v. nexurn, vrome Aethiopiërs (BOM. IL. 1, 423. 23, 205.
stipulatio), de andere door het jus gentium en door OD. 1, 22.) aan den zuidelijken rand der aarde,
de peregrini gebruikt, totdat deze ook in de ro- de Cimmeriërs aan gene zijde van den Oceaan in
meinsche maatschappij opgenomen en door de het Westen, nooit door de zon beschenen (Hom. OD.
praetors beschermd werden.
11, 14 en v.). Want aan gene zijde van den
Obuuneiatio (z. divinatio bl. 294) was Oceaan in het Westen heerscht eeuwige nacht;
1) de door den augur gedane bekendmaking, dat daar is het woud van Persephone en de ingang
de auspiciën ongunstig waren (cic. PHIL. 2, 32.). — naar de onderwereld (OD. 10, 508 en v.); terwijl
2) Dezelfde bekendmaking kon ook door de hoo- aan deze zijde het gelukkig Elysium is (oD. 4.
gere ambtenaren en door de volkstribunen ge- 568.). Homerus kent geene bronnen van den
schieden, om daardoor het uitstel der comitiën te Oceaan noch eene ontlasting zijner wateren; bij
Hesiodus (THEOG . 283 .) heeft hij daarentegen
bewérken, z. Lex A e l i a en Fuf i a, bl. 533.
bronnen. De Styx is er een arm van, het tiende
"OÇ3oXos, z. muntwezen.
gedeelte van den stroom, de overige deelen
"O 3 o ?- o s v x p o u, z. r& y o;, in het begin.
Obriman, oostelijke zijtak van de rivier Mae- stroomen om de aarde en de zee en ontlasten
ander in Phrygië, waarvan de bronnen verschillend zich na volbragten loop hierin (THEOG . 789 en
worden opgegeven (LIV. 38, 15 . PLIN . 5, 29, 29.). v.). Bij Homerus is Oceanus blijkbaar als persoon gedacht; hij is de stamvader aller goden,
'OPptµo7rcTP7l, z. Pallas Athene.
Obrimus, ''O3pcµos, 1) een der 50 zonen van der Titans en der olympische godheden (IL. 14,
Aegyptus. — 2) Grieksch redenaar zonder twijfel 201, 246.). Hij heeft derhalve bij Homerus geene
uit lateren tijd, uit wiens redevoeringen door ouders; bij Hesiodus heet hij daarentegen zoon
Stohaeus eenige brokstukken bewaard zijn.
van Uranus en Gaea, de oudste der Titans, die
Obrogatio, verandering van wetsbepalingen bij zijne gemalin Tethys 3000 stroomen en 3000
door eene latere wet (arc . DE REP . 3, 22. PHIL. 1, 9.). Oceaninen (Oceaniden) verwekt (THEOG . 133, 337
en v.). Hij staat in rang berieden geenen god,
Obseeratio, z. supplicatio.
Obséquens^, Julius, waarschijnlijk in het behalve Zeus (soar. IL. 14, 244.); voor de heer
goden is de grijze eerwaardige vader een-schend
midden der 2. eeuw n. C. uit Rome of eer stad
in Italië afkomstig, schrijver eener gebrekkige voorwerp van zorg, hoewel hij geen deel aan de
zamenflansing uit Livius, over de wonderverschijn- regering der wereld heeft. Na den val zijn's zoons,
selen te Rome, prodigiorurn liber, waarvan wij nog Cronos, heeft hij zich aan de nieuwe beheerschers
een gedeelte van de jaren 190-11 v. C. bezitten. onderworpen, doch hij leeft afgezonderd en komt
Obsignatio , verzegeling door middel van in geene vergadering der goden (HOM. IL. 20,
den in was of creta afgedrukten zegelring. Brie- 7.). — De homerische voorstelling van Oceanus
ven en oorkonden werden vooraf met een koord als wereldstroom bleef nog lang bij de latere
(linunz) omwonden. Een geregtlijke obsignatjo van dichters bestaan ; van de treurspeldichters is Eurischriftlijke stukken komt voor bij de tabulae nup- pides de eerste die hem een zee noemt (OR.
tiales, schuldbekentenissen, testamenten en ver 1376.). Herodotus (2, 23, 202. 3, 115. 4, 8, 13,
-klaringev 45.) bestrijdt het denkbeeld van een wereldstroom
getuigen in een regtsgeding.
Obucola, 'OÇ3ouxoka, of O b u l c u l a, stad als een verzinsel der dichters en neemt den
in Hispania Baetica, aan den weg van Hispalis oceaan als wereldzee aan, hierin zijn alle die de
naar Emerita of Corduba; t. Monclova (HIRT. B. kogelvormige gedaante der aarde erkennen, hem
ALEX . 57.). -- Onderscheiden hiervan is 0 b u 1 c o, gevolgd, zoo als Plato (in den Timaeus) en
'O f3ouXxwv, romeinsch municipium in hetzelfde ge- Aristoteles (DE COEL. 2, 14.). Sedert Aristoteles
deelte van Hispanië, ongeveer 300 stadiën ten 0. hield men den Oceanus voor de groote buitenzee
van Corduba gelegen, tot welks regtsgebied het der aarde, in tegenstelling de binnen- of middel
behoorde; t. Porcuna.
algemeen schilderde men-landschez.—Ovr't
Ocala , 'S^xuX 7 --Éa, vlek van Boeotië tus- den Oceaan als zeer gevaarlijk om te bevaren of
schen Haliartus en Alalcomenae, aan een gelijkna- zelfs als volkomen onbevaarbaar, en de sagen van
mig riviertje bij den berg Tilphosium, reeds door duisternis, ondiepten, windstilte bleven tot in de
Homerus (m. 2, 501.) vermeld.
middeleeuwen voortduren. Uit den Oceaan stroomt
Oeeupatio, eene wijze van eigendomsver- in het W. de middellandsche zee bij de zuilen
krijging volgens het jus gentium, het zich toeeige- van Hercules, weshalve Mela deze zeeëngte Oceani
nen van zaken en wezens (slaven en dieren), die Ostium noemt; daarin ontlast zich in het N. 0.
geen eigenaar hebben. Ook het nemen van aan de caspische zee, ofschoon Herodotus (1, 203.)
den vijand behoorende zaken bragt men daartoe, deze reeds voor eene van alle kanten besloten
z. praeda.
landzee houdt. Later onderscheidde men den
Oeesnus, 'S.,xsav6S, de groote wereldstroom Oceanus in verschillende deelen, den aethiopi(7cOTaµ)s 'th., HOM. IL. 14, 245.), die om de aarde schen, erythraeïschen, germaanschen, hyperboreïen de zee stroomt en deze alzoo insluit. Uit schen, gallischen enz. Bij Caesars onzekere op-

Verg

.

HDT .

1, 111, 170 . PLIN . 36, 8, 14 en v.

llbélasc, dpeXo;, eigenlijk een spies, grammaticale uitdrukking ter aanwijzing van eene ver
onechte plaats of vers enz. door-dachteof
middel van een liggend streepje : d1sXf^Ety, dÇ3sXca-
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gaven is Oceanus de atlantische zee (B. G. 3, 7.),
de noordzee (4, 10. en op m. p).
Ocellus 'Lucãnus, "OxEXXo; o Asvxxvós,
pythagorisch wijsgeer van onzekeren leeftijd, schrijver van een werk 7rspZ TAS Tob 7CavrcóQ cpóaewc,
dat hoofdzaaklijk handelt over de stelling van de
eeuwigheid der wereld; echter is de echtheid er
van meermalen betwist.
Oeélum, t. Oulx in Piemont, stad der Grajoceli in de grajische Alpen (CAES . B. G. 1, 10.).
Ochlocratia, dXXoxpaTfa, z. regering svor m en, grieksche, 6. kol.
Ochus, ''Oxoc, rivier in Binnen-Azië, wier
loop door de ouden verschillend 'wordt opgegeven.
De reden hiervan is, dat het woord Ochus in de
Pehlvitaal, „ stroom" beteekent, en dus op meer
rivieren kon worden toegepast. De Ochus van
Strabo ontspringt op den Paropamisus en stroomt
door Hyrcanië in de caspische zee ; het is de
tegenw. Tedjen of de Heriroed, die nog heden
ten dage beide namen draagt. De Ochus van
Ptolemaeus stroomt door Bactrië, waarvan het de
westelijke grensrivier is en valt in den Oxus, het
is waarschijnlijk de M o erg h ab. Beide voorstellingen kan men in overeenstemming brengen
door aan te nemen, dat de ouden den Ochus
(Tedjen) met den Margos (Moerghab) vereenigd in
den Oxus (Gihon) lieten vallen en vervolgens zich
in de caspische zee ontlasten : verg. 0 x u s. -- 2)
Z. Artaxerxes III.
Oenus, "Oxvos, zoon van Tiberis en Manto,
de dochter van Tiresias, of van eene dochter van
Hercules, eene wigchelares. Hij zou de stichter
zijn van Mantua en dit naar zijne moeder genoemd hebben (VIRG. AEN . 10, 198.). Hij wordt
ook zoon of broeder genoemd van Auletes, deh
stichter van Perusia.
Ocréae, xvr^µï^ss, scheenbeenplaten, beenharnassen, van leer en kleine metalen platen, die
het scheenbeen bedekten en achter aan de kuit

werd kort daarop Pontifex. Door ziekte werd
hij verhinderd aan den africaanschen oorlog deel
te nemen, doch Caesar deed evenwel zijn best om
hem op eene andere wijze bij de Romeinen bemind te maken, door op zijne voorspraak aan vele
Pompejanen genade te schenken; ook adopteerde
hij hem buiten zijn weten en benoemde hein tot
zijn erfgenaam. Terwijl hij zich te Apollonia ophield om zich aan de letteroefeningen te wijden
en met het leger, dat voor den oorlog tegen de
Parthen bestemd was, kennis te maken, ontving
hij het berigt van den moord van Caesar. Hij
spoedde zich nu in allerijl naar Rome, noemde
zich C. Julius Caesar Octavianus en aanvaardde
de erfenis. Het volk ontving hem met vreugde
(Cie. AD ATT . 14, 12, 2.), Antonius daarentegen

met koelheid en bijna met hoon, daar hij beweerde dat het door Caesar nagelaten vermogen
slechts in schulden bestond, terwijl Octavianus van
plan was die uit zijn eigene bezittingen te dekken.
Reeds van nu af was, ondanks eene schijnbare verzoening, een vredebreuk met Antonius onvermijdelijk. Octavianus sloot zich bij den senaat aan
(hoewel deze de moordenaars van Caesar nog in
bescherming nam), ten einde aldus in verbinding
met de aanzienlijkste optimaten, waaronder Cicero,
met kracht tegen Antonius op te treden, die
D e c i m u s B r u t u s uit Gallië zocht te verdringen en hem in Mutina belegerde. In den oorlog
(bellum Mutinense) ontving Octavius een gelijke
magt als de consuls Hirtius en Pansa, die beide
als overwinnaars in den strijd sneuvelden. Toen
hierop aan Octavius een zegepraal en de waardigheid van consul door den senaat geweigerd werd,
trok hij met zijn leger naar Rome, bezette de
stad, maakte zich meester van de staatskas en
zette zijne be:Ioeming tot consul door den 19. Aug.
43 ; zijn ambtgenoot was Q. Pedius. Tegen de
moordenaars van Caesar werd nu verbanning en

verbeurdverklaring hunner goederen besloten. Daar

vástgegespt werden, soms slechts om het eene Octavianus echter niet bestand was tegen het ver been dat in het gevecht vooruit stond, derhalve eenigde leger van Brutus en Cassius, noch ook

bij de latere Romeinen om het regter, doch bij tegen Antonius en Lepidus, sloot hij zich na wijs
hen die met de werpspies streden om het linker. beraad bij deze laatsten aan, nadat hunne vogelDe riemen of gespen ter bevestiging heetten bij vrijverklaring opgeheven was. Als Triumviri
de Grieken &itcapópta; deze vervaardigden de reipublicae constituendae droegen zij zich voor vijf
scheenplaten ook wel uit edele metalen, weshalve jaren de hoogste, van den senaat en het volk onde ; Achaeërs bij Homerus steeds Éuxvr^µt^s; hee- afhanklijke magt op.. Dit verbond werd nu bekrachtigd door de proscriptie van de aanzienlijkten. -- Verg. arm a.
Ocrieulum, 'Ox p6xoX a, welvarend munici- ste mannen in den staat; er begon thans een
pium in Umbrië, niet ver van de monding van bloedvergieten en een plunderen erger dan in
den Nar in den Tiber, aan laatstgenoemde rivier, Sulla's tijd; de drie beulen gaven elkaar hunne
aan den flaminischen weg. Nog heden vindt men eigene vrienden en bloedverwanten prijs; zoo
2 mijlen van het tegenw. Otricoli ruïnen van tem- stond Octavianus Cicero aan den bitteren haat
pels, amphitheaters, baden, waterleidingen (LIV . van Antonius af. Toen eindelijk het bloedbad
9, 41. Verg. cie . BIL . 24 . PLIN . 3, 5, 53 . TAO . had opgehouden en de noodige sommen voor het
voeren van den oorlog bijeengebragt waren, beBIST. 3, 7 8.).
gon de krijgstogt tegen de moordenaars van CaeO ctaëtêris z. e n n a ë t e r i s.
Octavianus C. Julius Caesar, was ge- sar onder aanvoering van Antonius en Octaviaboren den 23. Sept. 63 v. C. (VELL EJ . 2, 36.). nus. Met spoed trokken beide tegen Brutus en
Naauwelijks 4 jar en oud verloor hij zijnen vader Cassius op. In het begin van December 42 ontC. Octavius (SUET. AUG. 8.) en werd vervolgens moetten de legers elkander bij Philippi, Brutus
opgevoed in het huis zijner grootmoeder Julia, bleef het slagveld behouden, doch Cassius, door
totdat zijne moeder Atia (dochter eener jongere de troepen van Octavianus (die zelf wegens ziekte
zuster van C. Julius Caesar) een tweede huwelijk geen deel aan den slag nam) teruggeslagen,
aanging met L. Marius Philippus. Zijn kinder- maakte door ontijdige wanhoop gedreven zelf
boze oudoom Caesar trok zich den knaap zeer een einde aan zijn leven. Hetzelfde deed Brutus
aan, die op den leeftijd vair 12 jaren een lijkrede na een slag, die 20 dagen later insgelijks bij
hield op zijne grootmoeder (SUET . AUG. 8.). Den Philippi met ongelukkig gevolg door hem werd
18. October 48 ontving hij de. manlijke toga, en geleverd (PLUT . BRUT. 38-52.). Door dezen
,

Octavianus.
slag was het lot der republiek beslist : slechts was
het nog onzeker of Octavianus of Antonius de

alleenheerschappij zou weten te verwerven. Na
den slag gingen de overwinnaars uiteen; Antonius
zou in het 0. het geld gaan inzamelen dat aan
de soldaten beloofd was, en Octavianus in Italië
aan de veteranen de hun toegezegde akkers ver
provinciën kreeg Octavianus-deln.Va
Hispanië en Numidië, Antonius Gallië aan gene
zijde en Africa. Octavianus had hij de akker
vele moeilijkheden te kampen;-verdlingmt
immers de oude eigenaars verlangden schadevergoeding, en de veteranen waren met het ontvangene niet te vreden. Onder deze omstandigheden
trokken Fulvia, de vrouw van Antonius en diens
broeder L. Antonius, die met afgunst den steeds
toenemenden invloed van Octavianus zagen, zich
de belangen der beroofde grondbezitters aan en
beloofden aan de veteranen eene schadevergoeding in geld. Daarbij brak nog een hongersnood
in Italië uit, daar S. Pompejus alle toevoer had
afgesneden. Octavianus wist wel de veteranen
door fraaie beloften weder voor zich te winnen,
maar toch stonden de beroofde eigenaars en in
't geheel 17 legioenen vijandig tegen hem over, terwijl hij slechts 10 om zich vereenigd had. Eerst
ontnam nu L. Antonius Rome wel aan Lepidus en
verklaarde tot algemeene blijdschap het drieman schap voor opgeheven, doch kort daarna werd hij
in het naauw gebragt en genoodzaakt, zich in
P e r u s i a terug te trekken (bellunt Perusinum).
Aldaar van den herfst 41 tot in het voorjaar van
40 ingesloten en door een verschriklijken hongersnood gekweld, moest L. Antonius na vrijen aftogt
voor zich bedongen te hebben de stad overgeven; de
inwoners werden nu grootendeels vermoord en op
de Idus van Maart liet Octavianus 300 der voornaamste burgers als een zoenoffer bij het altaar van
Caesar ter dood brengen (SUET. AUG. 15. APP. B. C.
5, 30-34.). De stad werd geplunderd en ver
Dit was de laatste wreede daad van Oe-brand.
Hoewel hij thans in het bezit van Rome-tavinus.
en geheel Italië was en een leger van 40 legioenen onder zijn bevel had, maakte het gemis eener
vloot het voor Octavianus toch eene bedenklijke
zaak, dat M. Antonius, die naar Italië teruggekeerd was, tegen hem onderhandelingen aanknoopte met S. Pompejus, die Sicilië, Sardinië er!
Corsica veroverd had; doch de dood van Fulvia
verhaastte het verdrag, dat door tusschenkomst
van Coccejus, Pollio en Maecenas in 40 te Brundusium tot stand kwam, waarbij men elkander
wederzijdsch vergeven en vergeten beloofde en
vrede en vriendschap sloot (APP. B. C. 5, 60--64.
BOB. SAT. 1, 5, 27.). Ter bevestiging van de
goede verstandhouding huwde Antonius de edele
Octavia, de zuster van Octavianus. Antonius
kreeg nu alle oostwaarts van Scodra in Illyrië gelegen provinciën, Octavianus de ten W. van daar
gelegene, terwijl Italië gemeenschaplijk bleef. Ook
met Pompejus, die in het verdrag niet was begrepen geworden, kwam in 39 een vrede tot
stand, daar te Rome, ten gevolge van het afsnijden van toevoer uit Sicilië, onlusten waren ontstaan. Weldra echter braken de vijandlijkheden
op nieuw uit (bellum Siculum), daar Pompejus de
provinciën Corsica en Sardinië terugvorderde, die
door zijn veldheer Menodorus op verraderlijke
wijze aan Octavianus waren overgeleverd. Nadat
Octavianus van Antonius, die zijn gedrag in het
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eerst afkeurde, voor 20000 man landtroepen 120
schepen in ruil had gekregen, gelukte het aan de
vastberadenheid en het beleid van zijn uitstekenden veldheer M. Vipsanius Agrippa, bij Mylae, op
de noordkust van Sicilië, eene beslissende overwinning ter zee te behalen (SUET. AUG. 16. APP.
B. C. 5, 97.); Pompejus vlugtte naar Klein-Azië,
waar hij te Milete vermoord werd. Toen Lepidus
nu uit Africa overstak, om het eiland voor zich
in bezit te nemen, wist Octavianus diens troepen
afvallig te maken, ontnam hem zijne provinciën
en de waardigheid van drieman en zond hem naar
Circeji, waar hij in zijne nietigheid als pontifex
maximus tot 13 v. C. zijn leven sleet. Zoo had
Octavianus 2 mededingers bedwongen en maakte
zich daardoor sterk tot den strijd tegen den derden. — Ten einde zijne onrustige legioenen bezigheid te geven, deed Octavianus ze ten oorlog
trekken tegen de Illyriërs, Pannoniërs en Dalmatiërs, die de opbrengst van schattingen geweigerd
hadden. Intusschen voerde Antonius zonder bclangrijke voordeelen den oorlog tegen de Parthen,
leefde te Alexandrië in verwijfde weelde met
Cleopatra, wier zoon Caesarion hij voor Caesars
wettigen afstammeling verklaarde, ten einde de
aanspraken van Octavianus, den aangenomen
zoon, krachteloos te maken, verwaarloosde de
romeinsche provinciën en zond eindelijk in 32
den scheidbrief aan Octavia. De laatste kamp moest
nu gestreden worden. Op verzoek van Octavianus
verklaarde de senaat den oorlog, niet aan Antonius, maar aan Cleopatra, die daarom Antonius
in den oorlog vergezelde : in plaats van spoedig
zijn slag te slaan en den nog niet genoegzaam
uitgerusten vijand te verrassen, verspilde Antonius
den besten tijd en koos eindelijk op raad van
Cleopatra den oorlog ter zee. In dezen won M.
Agrippa voor Octavianus den 2. Sept. 31 den beslissenden slag bij het voorgebergte Actium, waaruit Antonius en Cleopatra, reeds voordat hij voor
goed verloren was, naar Aegypte gevlugt waren;
hunne vloot werd verbrand, de landtroepen gaven
zich aan den overwinnaar over. Toen Octavianus
nu uit Syrië tegen Aegypte optrok, doodde Antonius, door Cleopatra daartoe aangespoord, zichzelven; en als het haar niet gelukte Octavianus
door hare bekoorlijkheden in hare strikken te
vangen, maakte ook zij een einde aan haar leven,
uit vrees dat zij bestemd was, om de zegepraal
van den overwinnaar luister bij te zetten. Door
den dood van Antonius was de burgeroorlog geeindigd en Octavianus feitlijk en onbetwist alleen
eersten Jan. 29 werden zijne-hersc.Dn
maatregelen door den senaat en het volk bij eede
bekrachtigd, en de senaat besloot, dat zijn naam
onder de goden opgenomen en de dag zijner terugkomst steeds als feestdag zou gevierd worden.
Bij zijne terugkomst in de maand Sextilis hield
Octavianus gedurende drie dagen een zegepraal
over Dalmatië, Actium en Aegypte; ieder soldaat
ontving 1000 sestertiën, de officieren naar evenredigheid meer, hij betaalde al zijne schulden en
wat men hem schuldig was schold hij kwijt. Spe] en en feestvermaken volgden elkaar zonder einde
op ; eindelijk sloot hij ten teeken van algemeenen vrede den Janustempel. Nu ontving hij
den blijvenden titel van Imperator, alsmede de
magt van censor, waarvan hij gebruik maakte
om den senaat zoowel van de oppositie als van
vele verkeerde bestanddeelen te zuiveren. Over

Octavianus.
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't geheel zag hij in dat de alleenheerschappij op
den langen duur niet door geweld kon gehand haafd worden; zoo zorgde hij dat elke bevoegdheid,
die hij reeds als imperator bezat, hem door den
senaat uit vrije beweging werd opgedragen, en verkreeg op deze wijze allengs alle hooge staatsambten,
later zelfs de wetgevende magt, terwijl hij zich zelven als boven de wetten verheven (legibus solutus)
liet verklaren. De titel Augustus, eerbiedwaardige,
as1a6To;, die hem den 17. Jan. 27 op voorstel van
Munacius Plancus, werd geschonken, ging op zijn
opvolgers over. In het eerstr nam hij met geveinsden tegenzin de hem opgedragen magt voor 10
jaren aan en liet die telkens evenzoo verlengen.
Nadat hij 11 malen het consulaat bekleed had,
legde hij het neder, doch ontving in plaats daarvan
de tribunicia potestas peipetua. Bij de praefectura
morum hem in 't jaar 19 opgedragen kwam nog na
den dood van Lepidus in 13 de waardigheid van
pontifex maximes. Daarenboven had hij in alle provinciën proconsulaire magt. Hoewel de republiek
in wezen lang te gronde gerigt was liet hij haar
in vorm bestaan; echter waren de waardigheden
die hij aan zijne vrienden liet behouden titels zon der magt. Zeer verstandig vermeed hij alle uiterlijke vorstenpraal en vertooning, maar leefde veeleer
in burgerlijke eenvoudigheid. Hij stemde zoo goed
als de geringste zijner tribusgenooten in de comitiën mede en ging bij verkiezingen met zijne candidaten rond, om stemmen te werven; ook voor
het geregt gedroeg hij zich als getuige en patroon
als ieder ander. Zijne vertrouwdste raadslieden
waren Agrippa en Maecenas, wier raadgevingen
hem voor zijn openbaar en bijzondere leven van
groot gewigt waren. Van des eersten uitstekende
diensten in 'den oorlog hebben wij reeds gesproken ; op zijn raad werden te Rome ook prachtige
gebouwen opgerigt, b. v. het Pantheon. Naast
deze beide mannen verdient nog Asinius Pollio
eene eervolle plaats. Behalve deze uitstekende
mannen stond hem nog een raad uit 20 senatoren bestaande (consistorium principis) ter zijde : het
aantal senatoren had hij over 't algemeen op 600
aan hem gehechte leden bepaald. Het volk was
door spelen gewonnen, met dat gevolg dat de magt,
die eigenlijk tusschen het hoofd en het volk verdeeld was, uitsluitend door het eerste werd uitgeoefend. -- Eene belangrijke hervorming onderging het krijgswezen door Augustus. Ter bescherming der heerschappij werd een staand leger
onder de wapens gehouden, vooral in de grensprovinciën, alwaar de vaste legerplaatsen dikwijls
den grond legden voor nieuwe steden. Hij zelf
omgaf zich met een lijfwacht, die uit 10 cohorten,
ieder van 1000 man, bestond en wel uit Germanen, die hun hoofdkwartier te Rome hadden (castra praetoriana) 2 praefecti praetorii hadden er
het bevel over. Om de orde in de stad Rome,
onder eene bevolking van 2 millioenen leegloopers
en zedelooze menschen, te handhaven dienden de
cohortes urbanae; aan het hoofd van het bestuur
der stad stond de praefectus urbi. Dit alles, benevens de nieuw ingevoerde bezoldiging der staatsambten maakte eene vermeerdering der staatsinkomsten noodzaaklijk, welke hij wist te bewerken
deels door verhooging van verscheiden belastingen,
deels door vermeerdering van tollen, door vlijtiger
bearbeiding der mijnen en vooral door betere regeling van en naauwkeuriger toezigt op de finantiele administratie. Behalve het tot dus ver be:

staande aerarium, stelde bij nog een aerarium
militare in en voor zijn eigen inkomsten den fiscus.
Het doel zijner oorlogen was hoofdzaaklijk het
1 bestaande te behouden en te bevestigen, niet nieuw
gebied te veroveren. Zijne oorlogen met de Parthen, Germanen, Pannoniërs, Dalmatiërs had hij of
als bij erfenis aanvaard, of zij werden om de veiligheid en de. eer van den staat noodzaaklijk.
Ten einde H i s p a n i ë tot rust te brengen, werden
de nog niet bedwongen Cantabriërs en Asturiërs
door Agrippa volkomen onderworpen (19.). De
veiligheid van de oostelijke grenzen des rijks werd
bevestigd door een veldtogt tegen de P ar t h e n,
wier koning Phraätes op het berigt van de aankomst van Agrippa in Syrië de op het leger van
; Crassus veroverde veldteekens en krijgsgevangenen
terugzond. Om Italië en Gallië tegen de invallen
der germaansche volken te beveiligen, bragten
Drusus en Tiberius, de stiefzonen van Octavianus,
eerst de Alpenvolken in Raetië, Vindelicië en NoI ricum tot aan den Donau ten onder (15), vervolgens ondernam Drusus (12-9) en na diens dood
Tiberius togten in het hart van Germanië, en de
Romeinen beschouwden het land tot aan de Elbe
in zekere mate als onderworpen, legden er sterkten aan en zochten er hunne taal en wetten
in te voeren en belastingen uit te trekken. Doch
toen de germaansche stammen onder Herman of
Arminius tegen de Romeinen in opstand kwamen,
werd P. Q u i n c t ii i u s V a r u s in den herfst van het
jaar 9 n. C. in het teutoburgerwoud in een bloedigen
slag overwonnen, waarbij drie der beste legioenen
vernield werden. Wel wreekten Tiberius en Germanicus, de dappere zoon van Drusus, in het volgende jaar de geleden nederlaag en schande, maar
aan duurzame verovering viel evenmin nu, als 5
jaren later te denken. De tegenspoeden in Duitschland hadden Augustus zeer ter neer gedrukt, maar
no meer ging hij gebukt onder de rampen zijner
eigene familie, en vooral over de uitspattingen
zijner dochter Julia. De eerste vrouw van Augustus was C 1 o d i a, eene dochter van den beruchten Clodius en Fulvia (later vrouw van Antonius), van zijne tweede vrouw S cri b o n i a, een
bloedverwante van Pompejus, liet hij zich scheiden
op den dag dat zij hem Julia baarde. Zijne derde
vrouw L i v i a ontvoerde hij haren man Tiberius
Nero; door haar werden Tiberius Nero en Nero
Claudius Drusus zijne stiefzonen, aan den eersten
van welke Livia de opvolging wist te verzekeren.
Augustus nam hem tot zoon en mederegent aan.
Na den dood van haren man Agrippa (hare zonen Cajus en Lucius Caesar stierven 2 en 4 n. C.)
werd Julia in 11 v. C. met Tiberius in het huwelijk verbonden (SUET. TIB. 7. AUG. 63. TAC. ANN.
6, 51.), doch werd om haar liederlijk gedrag (even
als later hare gelijknamige dochter) naar het eiland Pandataria verbannen. Op een reis naar
Napels stierf Augustus te Nola den 19. Aug. 14
n. C., na eene regering van 44 jaren, op 76 jarigen leeftijd (SUET. AUG. 98. VELLEJ. 2, 123.).
Met buitengewone pracht werd hij te Rome begraven en zijn lijk verbrand ; de slaafsche senaat verklaarde hem voor een god en stelde priesters voor
zijne dienst in. -- Voor zijn dood had Augustus
nog het afsterven te betreuren van zijnen vriend
Maecenas, alsmede van de zeer geliefde dichters
Virgilius en Horatius. Beiden had hij met nog
andere dichters van zijnen tijd als een voorstander
der schoone kunsten in zijne bescherming geno-
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men. — Over het karakter van Augustus zijn tot in
den laatsten tijd zeer verschillende oordeelvellingen
uitgesproken, echter meestal in een afkeurenden geest.
Het krijgsbeleid van Augustus wordt grootendeels
aan laf hartigheid toegeschreven ; van de grondvesting der alleenheerschappij wordt al de eer en
verdiensten aan Maecenas en inzonderheid aan
Agrippa toegekend. Tegen het verwijt van laf
verdedigt hem echter zijn moedig ge--hartiged
drag bij de bestorming van Metulum, alsmede
tegen de oproerige legioenen: een groot veldheer
was hij evenwel niet. Hij verstond daarentegen
buitengemeen de kunst, om de beste krachten der
uitstekendste vernuften aan zijne bedoelingen dienstbaar te maken, zooals zijne geheele regering bewijst. Zijne latere zachtaardigheid en deugdsbetrachting hebben zijne tegenstanders uit eene plotselinge ommekeer van gemoed willen verklaren.
Dit is echter niet noodig: de omstandigheden
waaronder de drieman moest handelen, verschidlen
hemelsbreed van die des keizers -- dit verklaart
Alles. Een scherp verstand, sluw overleg en een
blakende eerzucht waren zijne natuurlijke gaven.
Met een fijn overleg en een vasten wil streefde
hij, de erfgenaam van Caesar, er naar, om zich
de alleenheerschappij te verschaffen en te verzekeren. De maatstaf ter beoordeeling der middelen, die hij hiertoe moest aanwenden, was alleen
het doeltreffende, waren zij dit, dan deinsde hij
voor niets terug ; bedrog, onregt en verraad kenmerkten zijne daden. Wraakzucht was hem vreemd,
de politiek was de bron van al zijn handelingen,
ook van de bloedige maatregelen, waartoe hij niet
uit lust tot moorden, maar ter bereiking van zijn
doel, moest overgaan. Zonder proscriptie der rijken had hij geen leger om de republiek te doen
vallen, en zonder den moord der aanzienlijkste republikeinen zag hij de mooglijkheid eener alleen
niet in. Na zich deze verschaft te-herscapij
hebben namen die meer noodzaaklijke moordtooneelen een einde, andere maatregelen werden nu
doeltreffender. Goedertierenheid, zachtaardigheid en
geregtigheid traden nu daarvoor in de plaats, doch
zijn geene bewijzen van een veranderde gezindheid,
maar gevolgen eener veranderde verhouding tot de
Romeinen, die nu verzoend en gewonnen moesten
worden. Van al de gehate eigenschappen van den
drieman bleef hem alleen de geveinsdheid bij,
omdat hij deze voor onmisbaar hield. Hij zag
reeds in, wat later Galba nog verklaarde, dat Rome
noch volkomen vrijheid, noch algeheele slavernij
verdragen kon. Huichelarij bleef de gestadige gezellin zijner regering en moest hem dienen om de
tegenstrijdigheid tusschen de keizerlijke magt en
den republikeinschen schijnvorm weg te nemen.
Het rein menschlijke wordt door deze overwegende politieke rigting te zeer verdrongen, om daar
een zeker oordeel te vellen. Zijn hart was-over
open voor de genoegens eener opgeruimde vrolijkheid, vooral in den kring zijner kleinzonen, die
hij, wat meer is, zelf onderwees. Hij was niet minder een standvastig dan inschiklijk vriend en zonder terughouding vertrouwlijk, vooral ten huize van
Maecenas, waar de keizer geheel voor den mensch
op den achtergrond trad. Zijne eer kleine dan
groote gestalte maakte geen ontzag wekkerden
indruk, maar boezemde veeleer een aangenaam gevoel in. Zijn opgeruimde, kalme blik deed zelfs
den arm van den sluipmoordenaar verlammen, zijn
groot en helder oog was de spiegel van een
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scherp, doordringend verstand. Zijn billijke beoordeelaar moet een veroordeelend vonnis over
den drieman uitspreken, maar ook het ijverig streven van den alleenheerscher erkennen, om aan zijn
rijk vrede, rust, heilzame wetten en een beter bestuur
te geven. Daarvoor viel hem de luide dank en de
opgetogen loftuitingen van tijdgenooten ten deel.
Oetavii, een oorspronklijk volscisch ridder
dat reeds in den tijd der koningen naar-geslacht,
Rome verhuisde (SUET. AUG. 1.), maar eerst laat
tot aanzien geraakte. Tot dit geslacht behooren:
1) Cn. Octavius, had in den 2. punischen oorlog eerst het bevel op Sardinië (206), vervolgens
ter zee (LIS. 29, 13.), doch verloor door een storm
het grootste gedeelte zijner vloot. Later streed
hij onder Scipio in den slag hij Zama. Daarop
droeg de senaat hem eene zending naar Grieken
waar hij Antiochus tegenwerkte, 191 v.-landop,
C. — 2) C. Octa v ius, overgrootvader van Augustus, was in den 2. punischen oorlog krijgstri
-bun.—3)COctavishdn168ebl
over de rorneinsche vloot in den oorlog tegen Perseus, die zich op Samothrace aan hem gevangen moest geven (LIV. 45, 5 en v.). Rijk
uit Macedonië teruggekeerd, bouwde hij de por
ticus Octavia, was in 't jaar 165 v. C. consul en
werd in 162 naar Azië gezonden om de aziatische
en aegyptische vorsten in het oog te houden en
hen te verzwakken. Hij bragt dien onaangenamen
last ten uitvoer, doch werd kort daarna te Laodicea vermoord (Cie. PHIL. 9, 2, 4.) — 4) M. 0 ct a v i u s, ambtgenoot van den volkstribuun Tib.
Gracchus, in 133 v. C., ondersteunde eerst diens
akkerwet, doch liet zich later door de adelspartij
overhalen zich daartegen te verzetten, hoe zeer
Gracchus ook zijn best deed, om hem van zijn tegen
af te brengen. Niettegenstaande Gracchus er op-stand
aandrong dat hij als tribuun werd afgezet en dit
ook doordreef, schijnt hunne persoonlijke vriendschap daardoor niet verkoeld te zijn (PLUT. TIB. GR.
10-12.). — 5) Cn. Octavius, consul in 't jaar
87 v. C., onderscheidde zich als hoofd der adels
gedurende de afwezigheid van Sulla, door-partij,
kracht en bekwaamheid, doch toen zijn door hem
verdreven ambtgenoot Cinna met behulp der Marianen tegen Rome oprukte, was hij niet meer instaat de rust te handhaven en werd in een openbare vergadering door Censorinus vermoord (dc.
Tuse. .5, 19, 55.). — 6) M. Octavius zette als
tribuun eene verordening door van de door Sempronius gemaakte graanwet (cIC. BRUT. 62, 222.).7) L. Octavius, consul in 't jaar 75, stierf in
't volgende jaar als proconsul van Syrië. -- 8) M.
Octaviu s, aedilis in 't jaar 50, koos in den burgeroorlog de partij van den senaat, voerde het
bevel over de vloot van Pompejus, nam C. Antonius gevangen, moest na de nederlaag zijner
partij bij Pharsalus, uit Illyrië, waar hij zich te
vergeefs poogde staande te houden, vlugten, begaf
zich naar Africa en schijnt later bij Actium over
een gedeelte der vloot het bevel gevoerd te hebben (CAES. B. C. 3, 5-10. B. ALEX. 42 en v.). -9) C. 0 c t a v í u s, een man van buitengewone
goedheid en regtschapenheid, vernielde in 't jaar
62 de overblijfselen der legers van Spartacus
en Catilina en streed met roem tegen de Thraciërs. Na zijne terugkomst uit de provincie Macedonië, waarover hij het bestuur gehad had, stierf
hij plotseling te Nola en liet een knaapje van
naauwelijks 4 jaren na, den lateren keizer Augu-
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October—Odius.

StUS (CIC. AD. Q. FR. 1, 1, 7. VELLEJ. 2, 59 . SUET.
AUG. 100.). Zijne dochter 10) 0 c t a v i a, ook mi-

Oetogësa, stad der Ilergeten in Hispania
Tarraconensis aan den Iberus, volgens Mannert t.

nor bijgenaamd, ter onderscheiding van eene ge
oudere zuster, was geboren uit het twee--lijknamge
de huwelijk en was eerst de vrouw van C. Marcellus, vervolgens van M. Antonius. Door haar
edelen inborst, hare minzaamheid en zachtheid won
zij aller harten. In 't jaar 37 zocht zij met gunstig gevolg de oneenigheden die tusschen haren
broeder en man uitgebroken waren bij te leggen.
Antonius liet haar echter te Rome achter toen hij
naar Azië trok, gaf zich daar aan de verleidingen
der bekoorlijke Cleopatra over en behandelde zijne
vrouw zelfs van verre met koelheid en onverschilligheid, hoe voorbeeldig zij zich ook jegens hem
en zijne kinderen gedroeg. In het jaar 32 liet
Antonius zich van haar scheiden, eng evenwel ging
zij voort zijne kinderen op te voeden, en verloochende geen enkel oogenblik haar edel hart.
Wegens hare zeldzame deugden, hare trouw en
,schoonheid hooggeëerd, stierf zij in 't jaar 11 v.
C., als een model eener romeinsche vrouw, diep
betreurd door allen die haar kenden. Bij haar
eersten man had zij een zoon, den hoopvollen en
veel belovenden M. Marcellus, die reeds in 't jaar
23 v. C. was gestorven (HOR. OD. 1, 12, 46. PLOT.

Mequinenza (CAES. B. C. 1, 61. LIV. 110, 22.).

ANTON. 37,

54, 57, 87. VELLEJ. 2, 78. SUET. CAES.

27. AUG. 29, 61.). -- 11) Julia, dochter van

Augustus bij Scribonia, eerst gehuwd met M. Marcellus, na diens vroegen dood met Agrippa, en
na diens overlijden met den tateren keizer Tiberius in 't jaar 1 t v. C., was een vrouw van veel
geest en uitstekende schoonheid, maar van losse
zeden. Livia, die voor den invloed van Julia bevreesd was, ontdekte aan Augustus het ligtzinnig
gedrag zijner dochter en de vertoornde vader ver
haar naar een afgelegen eiland, waar zij-bande
verscheiden jaren moest doorbrengen, en zelfs mogt
zij, na bekomen verlof van Augustus om zich naar
Rhegium te begeven, niet weer naar Rome terug
Zij stierf in 't jaar 14 n. C. kort na ha--kern.
ren vader. - Hare zonen 12) C. Caesar en L.
Caesar werden door Augustus geadopteerd, zorg vuldig opgevoed en door den grootvader op alle
mooglijke wijze aan het volk aanbevolen en in de
oogen der menigte opgehemeld. In 't jaar 1 v. C.
zond Augustus Cajus naar Azië, waar hij, door
bekwame mannen omringd en geleid ( TAC. ANN .
2 ; 43.), de Nabataeërs overwon en Armenië onderwierp, maar reeds in 't jaar 3 n. C. op de terugreis uit Azië in Lyeië stierf, nadat zijn broeder
Lucius reeds 1 1/2 jaar vroeger overleden was. -13) 0 c t a v i a, dochter van keizer Claudius en
Messalina, huwde in 't jaar 52 n. C. met Nero,
doch werd door hem verstooten, nadat hij te vergeefs
getracht had hare kuischheid te bezoedelen. Toen
het volk zijne ontevredenheid daarover luide te
kennen gaf, moest hij haar echter terugroepen,
doch kort daarna liet hij haar ter dood brengen
(TAC. ANN . 12, 58, 13, 12. 14, 60.). —

Een an-

dere Octavius 14) M. 0 c t a v. L i g u r, werd door
Verres over een erfenis bemoeilijkt en trad later
in diens proces als getuige tegen hem op (eic.
VERR. 1, 48.).

October) z. jaar, romeinsch.
Oetodi rus, stad der Veragri in het land
der Helvetiërs, t. Martinach of St. Maurice in Wal
een rondom door bergen ingesloten-liserand,
dal, dat door eene rivier (t. Dranse) in twee dee-

len gesplitst wordt (CASs. B. G. 3, L).

Ocypéte, 'Qxurr&T^, z. H a r p y i a e.
Ode, qï, áaµa, ode, lied, het hoofdgewrocht
der lyrische poësie, tusschen den hymnus en het
eigenlijke lied instaande, door de Romeinen carmen
geheeten; verg. lyrische p o ë s i e.
O de nathiu, z. Z e n o b i a.
Odes sus, 'O8i acós, 1) grieksche stad van
Thracië aan den Pontus Euxinus, ten N. van
den Haemus en 360 stadiën van den voet er van
verwijderd, colonie der Milesiërs met een leven
handel, t. Varna (OVID. TRIST . 1, 9, 37.). —-digen
2) Havenstad aan de noordkust van den Pontus
Euxinus aan de sangarische golf, ten W. van
Olbia en den mond van den Borysthenes; zij lag
op een tamelijken afstand van het teg. Odessa.
Odéum, w6siov, een concerthuis, in den tijd
van Griekenlands bloei bepaaldelijk voor muzikale voordragten bestemd, welks inrigting en bouworde in het klein met het theater overeenkwam.
Het odeum was ongeveer een vierde gedeelte van
een gewoon theater, ter bevordering van de acustiek met een dak voorzien — dit was het eigenlijke en voorname onderscheid tusschen beide —
had even als het theater rijen zitplaatsen, in een
halven cirkel achter elkaar oploopende, verder een
orchest voor het koor en een tooneel voor de
muzikanten; doch dit was minder diep dan in
het theater, terwijl de zijwanden met geene beweegbare decoratiën voorzien maar slechts een
versierd waren. Deze overeenkomst met-voudig
het theater is ook de reden dat het odeum niet
zelden insgelijks theater genoemd wordt. Pericles
heeft het eerste odeum te Athene laten bouwen, en
wel in 't bijzonder voor de muzikale wedstrijden op
de Panathenaeén (PLUT. PERICL . 13.). Weldra werd
het ook door dichters en toonkunstenaars gebruikt
als de plaats om er hunne kunstvoortbrengselen
voor te dragen, alsmede door wijsgeeren voor
hunne disputen (PLUT . DE EXIL. p. 604.); soms

zelfs als regtzaal. Naast dit odeum van Pericles,
dat later in den opstand der Atheners tegen Sulla
afbrandde en door Ariobarzanes, koning van Cappadocië, weer hersteld werd en voor alle latere
dergelijke gebouwen tot model diende, ontstond
later nog een ander, het grootste en prachtigste
der oude wereld, gebouwd door Herodes Atticus
ter eere van zijne in 160 n. C. gestorven gemalin
Regilla, ten Z. W. van de acropolis gelegen. Het
kon ongeveer 8000 personen bevatten en was in
zijn grootste doorsnede 284 v. lang. Het dak bestond uit vederbalken, met fraai snijwerk versierd,
terwijl het kegelvormige dak van het odeum van
Pericles uit de masten van de veroverde perzische schepen zou gebouwd geweest zijn. Ook
was het gebouw van Herodes rijk versierd met
voortbrengselen van bouw-, schilder- en beeldhouwkunst. Behalve te Athene was er nog een odeum
te Corinthe, ook door Herodes gebouwd; te Patrae, na het atheensche het prachtigste, met een
beroemd standbeeld van Apollo; verder te Smyrna; te Tralies en in meer steden van Klein -Azië.
Te Rome werd het eerste odeum door Domitianus
gebouwd, een tweede door Trajanus.
Odius, "Oócoy, 1) aanvoerder der Halizonen
voor Troje, door Agamemnon geveld (noM. IL. 5,
38.). 2) Heraut in het leger der Hellenen voor
Troje (HOM. IL. 9, 170.).

Odoacer—.Oedipus.
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Odo^cer , een Rugiër, begaf zich tuk op
Oeanthe, Oeanthéa, Oldv»rl, Otáv»cta,
avonturen reeds in zijn jeugd uit de toenmalige z. L o c r i s (Locri Ozol.).
woonplaats van zijn volk aan den Donau naar
Oeax, () , z. Palamedes.
Italië, waar hij in de lijfwacht dienst nam en
zich bij een opstand onder de huurtroepen in
het rom. leger aan hun hoofd stelde, Romulus
Augustulus van den troon stiet, nadat hij diens
vader Orestes had laten ter dood brengen, en op
de puinhoopen van het romeinsche keizerrijk een
duitsch koningrijk Italië stichtte (476). Hij liet
de oude inrigtingen in stand blijven, verdeelde
land onder zijne soldaten en onderwierp zich in
't jaar 487 Noricum, doch moest bukken voor de
magt van Theodorik, koning der Oost-Gothen, die
hem in 3 slagen overwon en hem vervolgens 3
jaren in Ravenna belegerde. In 't jaar 493 moest
Odoacer zich aan den overwinnaar overgeven ; hij
werd eerst met toegevendheid door hem behandeld,
doch kort daarna, onder voorwendsel dat hij weer
naar het bezit van Italië streefde, ter dood gebragt.
Odomanti, 'O6óp.xvrot, thracische volkstam
in het N. 0. van Macedonië bij het Orbelusgebergte, tusschen de rivieren Strymon en Nestus
(HD?. 7 , 112. THUG. 2, 101. 5, 6.).
Odrysae, 'Oapuaat, het magtigste volk van
Thracië, volgens Herodotus (4, 92.) bewoonden
zij de streken langs de beide oevers van den Artiscus, die zich in den Il ebrus ontlast ; echter waren zij ook nog verder westwaarts verspreid. Zij
waren uitmuntende ruiters met hunne uitstekende
paarden (THUC. 2, 96, 97, 98. POL. 24, 6. LIV.
44, 42.). Zij behoorden niet tot de volkstammen
der Grieken. Toen Darius tegen de Scythen trok,
kon hij hen niet onderwerpen, en ten gevolge van
de krachteloosheid der omwonende volken gelukte
het den koning T e r e s, die 92 jaren oud werd
(TRUC. 2, 29.), hen te overwinnen en zijne heerschappij tot aan den Pontus Euxinus uit te breiden, waar hij intusschen door de Thyniërs overwonnen werd (XEN. ANAB . 7, 2, 12.). Zijn zoon
Sitalces breidde zijne magt nog verder uit
(THUG. 2, 96-98. XEN. ANAB. 7, 2, 18.). In het
jaar 431 v. C. gelukte het den Atheners met Sitalces een verbond te sluiten, die dien ten gevolge
tegen Perdiccas van Macedonië een ontzaglijk leger op de been bragt. Doch daar de Atheners
de beloofde hulp niet zonden, verzoende Sitalces
zich met zijn vijand en ontbond het verdrag met
Athene. De opvolgers van Sit. waren S e u t h e s I.,
M e d o c u s en zijn broeder M e s a d e s, wiens zoon
S e u t h es II., met behulp der onder Xenophon
terugkeerende Grieken, het verloren vaderlijk erf
herwon. Door C o t y s (t 358) kwamen de Odrysen
in naauwere aanraking met Griekenland ; doch na
zijnen dood ontstonden er twisten over de erfopvolging, die voor de Atheners en Philippus van
Macedonië zeer gewenscht waren. I)e laatste bragt
zonder twijfel het land in onderwerping onder een
zekeren schijn van onafhanklijkheid. In zulk eene
afhanklijkheid bleef de staat der Odrysen toch
staande, en ook de Romeinen vernietigden dien
niet, maar gebruikten hen tot de onderwerping
der omliggende volkstammen. Eerst onder Vespasianus werden zij geheel bij het romeinsche rijk
ingelijfd. Over hunne zeden en instellingen z.
XEN. ANAB. 7, 2 en 3.
Odysseus, z. 'Ulysses.
-.--- Oea, Uía, vlek op Aegina, 20 stadiën van de
hoofdstad van het eiland verwijderd (HT. 5, 83.).
Oesgrus, Oïacpob, z. 0 r p heus.

Oebalia, de burg van Tarente door Spartanen gesticht (viRG. G. 4, 125.).
Oebalïdes, afstammeling van Oebalus, 't zij
een zoon, zoo als Hyacinthus, 't zij een kleinzoon,
zoo als Castor en Pollux.
()ebálus, O 3aXoc, 1) zoon van Cynortas,
man van Gorgophone, vader van Tyndareus, van
Pirene en Arene, koning van Sparta, waar hem
een heroum gewijd was ; of zoon van Perieres en
kleinzoon Cynortas, bij de nymph Batea vader
van Tyndareus, Hippocodn en Icarion, en volgens
sommigen ook van Ilyacinthus. — 2) Zoon van Telon
en eene nymph van de rivier Sebethus bij Napels.
'Felon, koning der Teleboërs, was van Taphos, een
der echinadische eilanden, naar Capreae getrokken,
doch Oebalus vestigde zich in Campanië (vIRG.
AEN. 7, 734.).

Oeehalia, OixaXfa, naam van verscheiden
oude steden in Griekenland, die alle beweerden de
zetel van Eurytus geweest te zijn : 1) in Messenië
aan de grenzen van Arcadië; verg. HOM. IL. 2,
596. OD. 21, 13.; 2) op Euboea in het gebied van
Eretrië (soPH . TItACH . 74.); 3) in Thessalië aan
den Peneus tusschen Pelinna en Tricca; 4) in het
gebied van Trachis ; 5) in Aetolië.
Oedipus, vi$í7ous, zoon van den koning der
Thebanen Laïus en van Epicaste. Hij doodde zijn
vader en huwde niet zijne moeder, zonder een van
beiden te kennen ; toen de goden den gruwel aan
het licht bragten, hing Epicaste zich op, doch hij
bleef nog vol wrevel over Thebe regeren, gekweld
door de Erinyen zijner moeder (HOM. OD. I1, 271
en v.). Bij zijn graf vierden de Thebanen lijkspelen (HOM. IL. 23, 679.). Deze voorstelling van
Homerus van de Oedipussage, die waarschijnlijk
reeds door vroegere epische dichters behandeld
was geworden, is door de treurspeldichters breeder
uitgewerkt en veelvuldig veranderd. Sophocles
stelt in den Oedipus rex de sage op volgende
wijze voor: Laïus, zoon van Labdacus (z. Amp h i o n), kleinzoon van Polydorus, achterkleinzoon
van Cadmus, koning van Thebe, had van Apollo
de godspraak ontvangen, dat hij door zijn zoon
zou om 't leven gebragt worden, dien hij bij locaste (bij Homerus Epicaste), dochter van Mei,oetins en zuster van Creon, verwel-ken zou. Toen
Iocaste hem nu een zoon baarde, liet hij hem
terstond na de geboorte met gebonden en doorstoken voeten op den Cithaeron, den berg der
Erinyen, die Oedipus gedurende zijn geheele leven
vervolgden, te vondeling leggen. De bediende aan
wien dit opgedragen was, gaf het kind op den
Cithaeron aan een corinthischen herder, die het
aan zijn kinderloozen heer, den koning Polybus,
en diens vrouw Merope bragt (ook Medusa, Periboea). Deze gaven hem om zijn gezwollen
voeten den naam Oedipus (zwelvoet) en voedden
hem op als hunnen zoon. Tot jongeling volwassen wordt hem aan een feestmaal door een Corinthiër verweten, dat hij een ondergeschoven kind
is. Daarop gaat hij buiten weten zijner ouders
naar Delphi, om naar zijne afkomst onderzoek te
doen. Het orakel meldt hem, dat hij met zijn
moeder trouwen, in bloedschande bij haar kinderen
verwekken en de moordenaar van zijn vader worden zal. Hij besluit derhalve niet weder naar Corinthe tot zijne vermeende ouders terug te keeren, en
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wendt zich naar Thebe. Daar waar de weg tusschen Delphi en Daulis door den corinthischen
weg naar Thebe gesneden wordt, ontmoet hem
op een wagen, die door een heraut bestuurd wordt,
zijn hem onbekende vader Laïus, die op reis is
naar het delphische orakel. Als de heraut Oedipus met geweld uit den weg wil dringen, ontvangt hij van Oedipus een slag, waarvoor de
oude op den wagen in het voorbijrijden hem
een slag op het hoofd toebrengt. Oedipus slaat
hierop in woede ontstoken Laïus dood benevens
zijn geheel gevolg op een na, die de vlugt neemt.
In de nabijheid van Thebe bevrijdt hij de stad
van de Sphinx (z. a.), door haar raadsel op te
lossen en haar daardoor te noodzaken zich van
de rots in den afgrond te storten. Voor deze
weldaad ontvangt hij van Creon, die de teugels
van het bewind voerde, en van de dankbare stad
de heerschappij over Thebe en de hand der koninginweduwe, zijne eigen moeder. Bij haar ver
hij Eteocles, Polynices, Antigone en Ismene.-wekt
(l)e oud epische sage kent geen afstammelingen
uit dit huwelijk ; volgens haar verwekte Oedipus
die kinderen bij Eurygenia). Na eene gelukkige
regering van vele jaren wordt eindelijk het geluk
van Oedipus door misgewas en een verschriklijke
pest verstoord, en het orakel van Apollo verkondigt, dat, om de stad te behouden de in het land
levende moordenaar van Laïus verbannen of gedood moet worden. In zijne bezorgdheid voor de
lijdende stad tracht Oedipus den misdadiger op te
sporen, de uitslag van zijn onderzoek wijst eindelijk
hem zelven als den moordenaar van Laïus, zijnen
vader, aan en is hij alzoo de echtgenoot zijuer'eigen
moeder geworden. Uit wanhoop hangt Iocaste zich
op en Oedipus berooft zich zelven van het gezigt.
Daarmede eindigt de Oedipus rex. — Volgens
anderen werd Oedipus op den Cithaeron door
herders gevonden en opgevoed, of hij groeide op
te Sicyon, een hoofdzetel van de dienst der
Erinyen ; de enge weg, waarop hij zijn vader
dood sloeg, zou in de nabijheid van Potniae zijn,
insgelijks een plaats waar de Erinyen vereerd
werden. --- Over de laatste lotgevallen van
Oedipus verschillen de sagen. Volgens de oudste
bleef hij na de ontdekking van zijn gruweldaad te
Thebe heerschen en stierf aldaar; hij was begraven te Thebe of in het heiligdom van Demeter
(Erinys) te Et ,onus. Bij de treurspeldichters
wordt hij of terstond door zijne zonen en Creon,
die de regering aanvaard had, uit het land verbannen en door Antigone vergezeld, of hij wordt,
opdat de schande des huizes verborgen blijve, door
zijne zonen in den kerker opgesloten. Hij spreekt
hierom zijn vloek over hen uit en dien ten gevolge geraken zij in een onzaligen strijd om de
heerschappij, waarin zij eindelijk elkander dooden (z. A d ra s t u s). In de cyclische Thebaïs
werd de vadervloek uitgesproken, omvat Polynices een zilveren tafel van Cadmus en een gouden beker aan Oedipus voorzette, om hem door
deze kostbaarheden aan zijnen vadermoord te
herinneren. Volgens Sophocles in den Oedipus
Coloneus komt Oedipus, lang na de ontdekking
van zijn euveldaad uit Thebe verbannen, door
Antigone vergezeld, op den Colonus in Attica en
vindt daar in het heiligdom der nu verzoende
Erinyen op geheimzinnige wijze den dood en de
lang gewenschte rust Hij is door lijden geheiligd,
zijn graf is een beschermend toevlugtsoord ge-

worden van het omliggende land. In Athene
zelve tusschen den Areopagus en de acropolis
bevond zich in een heiligdom der Eumeniden een
grafteeken van Oedipus.
Oenéon, Oivew'v of Oivtov, stad der ozolische
Locriërs met een haven, ten 0. van Naupactus
(THUC . 3, 95, 98, 102.).
Oerreus, Oïvsas, 1) zoon van Portheus, broeder van Agrius en Melas, man van Althaea, va
koning van Pleuron-dervanTyusMlger,
en Calydon in Aetolië (HOM . IL. 5, 8l3. 9, 543
14, 1 I5 en v.). Bij de treurspeldichters heet zijn
vader Porthaon en als broeders en zuster worden
nog genoemd : Alcathous, Laocodn, Leucopeus,
Sterope; kinderen: Clymenus, Periphas, Agelaus,
Gorge, Eurymede, Melanippe, Mothone, I)eïanira.
In zijnen tijd had de beroemde jagt op het calydonische everzwijn plaats, z. M e 1 e a g e r. De
zonen van Agrius sloten hem in den kerker op
en gaven de regering aan hunnen vader; daarvoor werd Agrius met zijne zonen door Diomedes, den kleinzoon van Oeiieus, gedood, z Diomedes. In den trojaanschen oorlog was Thoas,
zoon van Andraemon, den sdhoonzoon van Oeneus,
aanvoerder der Aetoliërs voor Ilium (Hom. IL. 2,
638 en v.). -- 2) Zoon van Pandion, attische
stamheros of eponymus.
Oeniádae, Oivmaat, oude kuststad van Acarnanië, regts aan den mond van den Achelous, die
haar in den winter geheel overstroomde en daardoor
een Iangdurig beleg volstrekt onmooglijk maakte
(THUG . 2, 102.). In den peloponnesischen oorlog
was zij bondgenoote der Spartanen (THuc. 2, 82,
114.), werd echter later door de Atheners gedwongen zich bij hen aan te sluiten (THUG. 4, 77.) en
bleef in hun bezit, totdat de Aetoliërs in den
macedonischen tijd de stad bezetten; Philippus
III. versterkte haar zeer; later geraakt Oen. geheel in verval, daar zij niet aan den grooten
romeinschen heirweg lag. Tot haar gebied behoorde de citadel N e s u s of N a s u s (t.tv. 26, 25.).
Oenói, Oivórl; 1) attische demos van de
hippothoóntische phyle bij Eleutherae, grensvesting tegen Boeotië en dikwijls vermeld in den
peloponnesischen oorlog (THUG. 2, 18, 19. 8, 98.
HDT. 5, 74.). Een andere demos van dezen naam
der aiantische phyle lag hij Marathon. -- 2) Ver
stad der Corinthiërs aan de corinthische-sterk
golf, niet ver van Pagae (KEN. HELL . 4, 5, 5,
19.). -- 3) Vlek in Argolis aan den voet van
Artemisium en den regter oever van den Inachus, bij

het teg. Katobelissi (PAus. 1, 15, 1. 10, 10, 4.). —
4) Plaatsje in Elis aan den mond van den Selleïs.
Oenornaus, z. Pelops.
Oenone. Utvwv, z. Paris.
^Itvó?urox, stad in het Z. van
Oenopyta,
lh
Boeotië aan den Asopus, tusschen Tanagra en
Oropus, beroemd door eene overwinning der
Atheners op de Boeotiërs, bij het teg. Inia (THUC.
1, 108. 4, 95.).

Oenopides, Oivont6rlQ, meet- en sterrekundige uit Chios, omstreeks 430 v. C. Door Diodorus
(1, 98.) wordt hij onder die Grieken genoemd,
die naar Aegypte gingen om zich met de wijsheid
der Aegyptenaren bekend te maken. Hij zou een
25jarigen cyclus hebben uitgevonden, om het zonne- en maanjaar in overeenstemming te brengen.
Oenopion, Oivorr(wv (wijndrinker), zoon
van 1)ionysus en Ariadne (of van Rhadamanthys
en Ariadne), man van de nymph Helice, vader van

Oenotria Offer.
Talus, Euanthes, Melas, Salagus, Athamas en van
Merope of Haero of Aërope. Van Creta verhuisde hij naar Chios. Hier maakte hij den reus
Orion blind, die tegen zijne dochter geweld had
gepleegd, en als deze later door de zonnestralen
het gezigt had teruggekregen en zich op Oenopion wreken wilde, werd deze door de zijnen in de
aarde verborgen. Op Chios toonde men zijn graf.
Oenotrïa, OivcoTpia, z. Italia.
Oenotr des, Oivozp(6s; vriaot, twee eilandjes, volgens Strabo door een aardbeving van het
vaste land afgescheurd, tegenover Elea in Lucanië.
Oenotropae , Uivorponat, ,,wijnveranderaarsters", dochters van Anius op Delos, zoo geheeten, omdat zij water in wijn en al wat zij
wilden in graan of olijven konden veranderen.
Als Agamemnon ze aan den vader wil ontrooven, worden zij door Dionysus in duiven veran
derd (OVID . MET . 13, 650 en v.).
Oenótrus, Oivwrpos, jongste zoon van Lycaon, die uit Arcadië naar Italië verhuisde en
zich in Oenotrië vestigde (VIRG. AEN . 7, 85. 1,
532. 3, 165.). Volgens Dionysius Hal. (1, 11.
2, 1.) vergezelde hem zijn broeder Peucetius, naar
wien Peueetië genoemd werd (z. a.).
Oenige, OivovS, rivier van Laconië, ontspringt
in het N. 0. op de grenzen van Argolis, stroomt
vervolgens in zuidoostelijke rigting langs Sellasia,
tusschen de bergen Olympus en Euas en valt
boven Sparta in den Eurotas; t. Kelefina (or.
2, 65, 66 . LIV . 34, 28.).
Oenussae, Oivo►jaaac, 1) 5 eilanden tusschen
Chios en het vaste land, t. Spermadori of Egonuses (HDT 1, 165. THue. 8, 24.) -- 2) Eilanden
aan de zuidelijke punt van Messenië, tegenover
de haven Phoenicus. De beide grootste heeten
teg. Sapienze en Cabrera (PLIN. 4, 12.).
OeÓn.uss, Oiwvót, zoon van 'Licymnius, voerde
zijnen oom Hercules een leger te hulp tegen
Augias, doch werd nog jong te Sparta, door de
20 zonen van Hippocoön, wiens honden hij had
doodgeslagen, gedood. Te vergeefs trachtte Hercules zijn dood te wreken. Voor Oeonus werd
echter te Sparta een gedenkteeken opgerigt (PAUS.
3, 15, 4.).

Oesima, Okaóµr^, colonie der Thasiërs in
Thracië tnsschen de rivieren Strymon en Nestus
(THUG. 4, 107. PLIN. 4, 11, 18.). Het schijnt dezelfde plaats als Aiaóµn bij Homerus (IL. 8, 303.).
Oeta, Oi ri, bergketen in Griekenland, die
zich van den Pindus of van diens zuidelijk deel,
den Tymphrestus, naar het 0. afscheidt en tot de
malische golf voortloopt, waar zij de pas der
Thermopylen vormt en zich als Callidromus,
Cnemis enz. langs de kust uitbreidt. Het is een
woest gebergte en bereikt bijna een hoogte van
6000 V. (t. Kumaita of Katavothra). Naar den
Oeta droeg het omliggende landschap Thessalië
den naam Oetaea (HDT . 7, 117 . THL'C . 3, 92. 8,
3.). Het gedeelte bij de Thermopylen heet teg.
Patriotico.
Oetos rus , OCToatipoc, scythische godheid,
waarin Herodotus (4, 59.) Apollo meent te herkennen.
Oet ilua, OïruXoc, stad in Laconië met een
haven aan de messenische golf en een tempel van
Serapis, reeds door Homerus (IL. 2, 585.) vermeld.
Oiler. In den ruimsten zin is offer elke den
goden toegebragte gave, 't zij om het gevoel van
afhanklijkheid van hen te kennen te geven, 't zij
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om zijn eerbied en dankbaarheid te betuigen,
't zij oin de godlijke gunst te verwerven. Onder
dit begrip vallen ook de wijdingsgeschenken, die
evenwel hierin van een offer in engeren zin verschillen, dat zij de bestemming van een blijvend
bezit voor de godheid hebben, terwijl het eigenlijke
offer slechts het oogenbliklijk genot der goden
bedoelt. Het werd daarom in den regel terstond
vernietigd en moest meermalen herhaald worden.
Overigens rekent men tot de offers ook nog zulke
voorwerpen, die in de heiligdommen wel eenvoudig
nedergelegd of opgehangen werden, doch van nature niet lang konden duren, zooals de eerstelingen van vruchten, bloemen enz. Bij de Grieken
en Romeinen was het offer een hoofdbestanddeel
der eerdienst en het middelpunt der meeste feesten. Er werd geofferd zoowel op feest- als gewone dagen, zoowel door bijzondere personen,
familiën en geslachten, als door den staat, bij
alle belangrijke gebeurtenissen zoowel in het
bijzondere als openbare leven. Men kan de offers in twee hoofdsoorten verdeelen: bloedige
en niet bloedige. 1) Tot de niet bloedige behoorden de eerstelingen van den akker, die als de oudste soort van offers het kenmerk zijn van een eenvoudigen, nog kinderlijken
tijd (PLAT. LEGG. 6, p.
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337 en v.), koeken (r`^Xavoe, placentae sacrae) inzonderheid honigkoeken, en ander gebak. Dit
laatste had dikwijls den vorm van allerlei dieren.
Een eigenaardig gebruik bij Grieken en Romeinen
was, dat men zulke figuren van deeg en was, ook
wel van hout, bij gebrek van werklijke offerdieren
in hunne plaats offerde : fictae victiniae, sacra simulata (HDT. 2, 47. PLUT. LUC. 10.). Tot de
niet bloedige offers behooren ook de r e u ko f f e r s, die oorspronklijk uit inheemsch reukwerk (cederhout, laurierbladeren, gunimihars enz.),
later uit wierook bestonden en dikwijls met dieren- en plengoffers verbonden waren (HOM. IL.
6, 270. 9, 499. THUC. 1, 26.). Het drank- of
plengoffer, anovar^, libatio, het uitgieten eener
vloeistof, inzonderheid van wijn, werd of in verbinding niet brandoffers gebragt niet het doel,
om de godheid bij het genot van spijs ook dat
van drank te schenken, Of het maakte een afzonderlijk offer uit. Afzonderlijke plengoffers hadden
plaats bij gebeden voor het welgelukken eener
onderneming (HUM . IL. 9, 171. 16, 225. 24, 302.),
bij plegtige verdragen (HOM. IL. 3, 295.), bij lijkoffers (xoaf , HOM . OD. 10, 518. 11, 26.) en vooral
, ook bij den eigen dronk, terwijl men van liet te
gebruiken vocht de eerste droppels voor de godheid plengde om daardoor zijn eigen dronk te
heiligen (HOM. IL. 7, 48'). vinG. AEN. 1, 740. 5,
77.). Ile te plengen wijn moest onvermengd zijn
en met reine handen, evenals elk offer, gebragt
worden; behalve wijn gebruikte men voor een
plengo% ook honig, melk, olie, deels zuiver, deels
gemengd. De honig was met den wijn een hoofdbestanddeel van een lijkoffer. Aan verscheiden godheden mogten slechts plengingen zonder wijn (vrigdXtot
hvaiat) gebragt worden, zooals aan de muzen en
nyrnphen, aan Helius, aan Aphrodite Urania, aan
de attische Eumeniden. Bij den overgang van
het oshtvov tot het avµrróatov plengden de Grieken aan verschillende goden, vooral aan den
ri7aP; aaíµwv en aan Zs wTrjp. De Romeinen
gebruikten de uitdrukking libare ook van het toebrengen van drooge voorwerpen, zooals dapes
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(LIV. 39, 43.), fruges (CIC. LEGO} . 2, 8.), tura (OVID. 11
EX PONT. 4, 8, 39.) en a. -- 2) Bloedige offers.

Het dierenoffer was in al de tijden van de ons
bekende oudheid het voornaamste en meest gewone. De keuze van het offerdier hing van bepaalde omstandigheden af. Aan verscheiden godheden mogten zekere dieren niet geofferd worden,
zooals de geit niet aan Athene; andere daarentegen ontvingen weder bij voorkeur het een of ander dier, hetzij omdat men hun een bijzonderen
smaak voor het vleesch van dat dier toeschreef,
hetzij dat dat dier hun gehaat en vijandig scheen
te zijn. Zoo verklaarde men de gewoonte, dat aan
Demeter bij voorkeur zwijnen, aan I)ionysius bokken geofferd werden, hieruit, dat het zwijn voor
den akker, de bok voor den wijnstok nadeelig was.
Poseidon was gesteld op zwarte stieren (HOM. OD.
3, 6.) en paarden; aan de riviergoden offerde men
paarden (HOM. IL. 21, 132.). Visch en wild komen zelden als offers voor (herten worden aan de
jagtgodin Artemis geofferd), meer echter vogels(Aesculapius ontving den haan, PLAT. PHAED. p.
118. A., Aphrodite duiven, Hercules wachtels).
De gebruiklijkste offerdieren waren runderen, schapen, geiten, zwijnen; de manlijke waren de kost
Somtijds vereenigde men drie dieren van-barste.
verschillende soort, inzonderheid manlijke, tot een
offer (rptTTóc, rptTT6x, suovetaurilia, solitaurilia), zooals bij HOM. OD. 1l, 131. stier, ram en zwijn. Het
aantal offerdieren was somtijds zeer aanzienlijk;
het steeg, vooral hij groote feesten van rijke steden, dikwijls tot eenige honderden. Te Rome werd
in den 2. punischen oorlog een offer gebragt van
300 stieren (LIV. 22, 10.). Ook bijzondere personen maakten hiervoor dikwijls groote onkosten (HDT. 6, 129.). Een volle hecatonibe (hxatróµprl) was eigenlijk een offer van ion stuks; doch
ook elk groot, feestlijk offer werd aldus genoemd.
De te slagten offerdieren moesten gezond en vlekkeloos zijn (uitzondering te Sparta, PLAT. ALCIB.
2, p. 146. A.) en mogten in de rueeste gevallen
nog niet voor de dienst van den mensch gebruikt
zijn; voornamelijk was de ploegstier van het offervee uitgezonderd. Ook een zekere ouderdom van
het dier was een vereischte. Wat het geslacht
betreft gold de regel, dat aan manlijke godheden
manlijke, aan vrouwlijke vrouwlijke dieren geofferd werden. Aan de bovenaardsche goden bragt
men witte, aan de onderaardsche en die van de
donkere zee donkergekleurde dieren (HOM. IL.
3, 103. OD. 3, 6. 11, 33.). Deze bepalingen zijn
over 't algemeen zoowel bij Grieken als Romeinen
geldig. — M e n s c h e n o f f e r s waren aan de oudste
grieksche eerdienst, evenals aan die der meeste
andere volken, niet vreemd. Moge ook in verscheiden eerdiensten, zooals in die van den lycaeïschen
Zeus in Arcadië, de ruwe voorstelling de heer
zijn, dat de godheid zelf zich in het ge--schend
not van menschenvleesch verlustigde; echter lag
gewoonlijk de oorzaak van dit gebruik in het
volksgeloof, dat het volk om den toorn der godheid, die op het geheele volk rustte, te verzoenen, eenigen uit zijn midden moest prijs geven.
Zulke zoenoffers, die gedeeltelijk uit het buitenland
naar Griekenland overkwamen, werden al vroeg,
zoodra het rein menschlijk gevoel bij den Griek
meer levendig werd, meestal afgeschaft, terwijl men
zich met plaatsvervangende voorwerpen vergenoegde, met dieren (het offer van Iphigenia, van
I Irixus, z. A t h a m a s), of ook met levenlooze din-

gen, of zij werden, waar zij in stand bleven, op
de een of andere wijze verzacht. Zoo koos men
gewoonlijk voor zulk een offer boosdoeners, die
toch ter dood moesten gebragt worden, of men
zocht de ter dood gewijden op eenigerlei wijze
te redden, zooals b. v. plaats vond bij het
menschenoffer, dat men jaarlijks te Leucas voor
Apollo van de rots wierp. Men stond aan het
offer de vlagt toe (z. ag r i o n i a) of vergenoegde
zich er mede dat er slechts menschenbloed vloeide.
(De geeseling der spartaansche knapen bij het
altaar van Artemis Orthia. EUR. IPH. TAUR. 1470.).
De menschenoffers bij lijkplegtigheden (HOM. IL.
21, 28.) golden minder de goden, dan dat zij
moesten dienen om de schim van een afgestorvene te bevredigen en tevens voldoening te schenken aan den toorn en de wraak van nagelaten
betrekkingen. Ook bij de Romeinen kwamen in
der. oudsten tijd menschenoffers voor; inzonderheid
werden de onderaardsche goden door menschenbloed verzoend. Overigens werd deze barbaarsche
gewoonte ook hier zeer verzacht of geheel afgeschaft. Volgens een oude wet van Romulus werden zekere misdadigers (b. v. verraders) aan de
onderaardsche goden gewijd, zoodat hij, die hen
doodde, geen parricida was. Ook op het feest
van Jupiter Latiaris werd er een misdadiger geofferd. Op de Compitaliën, wanneer oorspronklijk
aan Mania, de moeder der Laren, kinderen geofferd werden, offerde men sedert Junius Brutus
maankoppen en knoflookbollen, ut pro capitibus
capitibus supplicaretur. Eerst onder het consulaat
van Cn. Cornelius Lentulus en P. LIcinius Crassus, 97 v. C., werden de menschenoffers door een
senaatsbesluit afgeschaft (PLIN. 30, 1, 3.). Evenwel kwamen ze later toch nog wel eens voor
(suET. AUG. 15.). — De offerplegtigheid en
offergebruiken bij de G'rieken droegen inderdaad den stempel van een maaltijd, dien de
mensch met de godheid deelde, zonder daarom
aan de heiligheid der handeling te kort te doen,
maar waardoor juist het buitengewone genot geregtvaardigd werd. Belangrijke plaatsen voor de
kennis der grieksche offergebruiken zijn: HOM. IL.
1, 458 en v., OD. 3, 439 en v,, 14, 414 en v.,
EUR. EL. 792 en v. Het offerdier werd, niet
banden en kransen versierd, ook wel met vergulden horens (HOM. OD. 3, 384., echter zijn bij Homerus de offerdieren nog niet met at4 .µcTa, ver
naar het altaar geleid : indien het goedwil--sierd)
li ; volgde, was dit een gunstig teeken, ook wachtte men met het slagten, totdat het dier door
met den kop te knikken als het ware zelf een
toestemmend teeken tot zijn offering gegeven had.
Nadat alle aanwezigen zich met water, dat gewijd
was door er een brandende fakkel van het altaar
in te blusschen, besproeid hadden en tot heilige
stilte vermaand waren, bestrooide men den nek
van het dier met gebrande graankorrels, die de
plaats van brood noesten vervangen, sneed het
dier als teeken dat het ter dood gewijd was een
lok haar van het hoofd, wierp die in het vuur en
sloeg het daarop met een knods of een bijl zoo
dat het viel, waarna men dan, om ter besprenging
van het altaar het bloed te kunnen opvangen,
den kop achteroverboog en met het offermes de
keel afsneed. Bij het offeren aan onderaardsche
goden werd de kop naar beneden gebogen, en het
bloed in een kuil gegoten. Vervolgens werd het
dier gevild en afgehouwen; daarop verbrandde men
-
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de stukken die den goden toekwamen, onder plengingen, met reukwerk en offerkoeken op het altaar. Gewoonlijk was het vet, van elk deel van
het dier iets, voor de goden bestemd, of ook wel
bepaalde deelen, zooals inzonderheid. de dijstukken; het overige nuttigden de aanwezige offeraars
gedeeltelijk terstond aan het offermaal, gedeeltelijk
werd het, met name het aandeel der priesters,
mede naar huis genomen. Offers die geheel verbrand werden (Ó%lÓïCau cc) waren zeldzaam. Van
lijkoffers of van de zoodanigen die- met een vloek
beladen waren, werd niets gebruikt, maar al het
vleesch werd begraven of op andere wijze vernietigd. De offerplegtigheid werd geopend en begeleid met gebeden, muziek, zang en ook dans. -De offerplegtigheid der Romeinen had
veel met die der Grieken gemeen. Bij een staats
trokken de offeraars in feestgewaad naar de-ofer
altaren, die met heilige kransen en wollen banden
versierd onder den open hemel waren opgerigt.
De heraut riep den pontifex en den overheidspersoon op, om de heilige handeling met alle opmerk zaamheid te verrigten, en vermaande de menigte
niets onheilspellends te zeggen en te zwijgen (ut linguis faverent). Nadat de bekranste offerdieren door
de offerknechten aan een slap koord voorgeleid waren, en tegen de onreinen de verwijdering was uitgesproken, deden de offeraars, terwijl zij het altaar
aanraakten, het gebed, dat hun door den pontifex
werd voorgezegd. Daarop wijdde de pontifex het
offerdier door zijn kop met bronwater en wijn te
begieten en er offermeel en wierook op uit te
strooijen, proefde den wijn en gaf er den offeraars
van te drinken, sneed een Iok haar van het voor
dier, wierp die in het vuur, en-hofdvanet
nadat hij, naar het Oosten gekeerd, het uitgetrokken offermes dwars boven het dier, van den kop
naar den staart, had gehouden, sprak hij: het dier
is gewijd (macta est = magis aucta). De offerknecht (cultrarius) vraagde daarop aan den priester: agone? Op het antwoord: hoc age, slagtte
hij het dier, dat hij, zou het offer goed zijn, aan
de regterzijde moest treffen. [let opgevangen bloed
werd met wierook, wijn en offermeel op het altaar
gegoten, vervolgens na een wijnplenging werd het

dier op de offertafel afgehouwen, de ingewanden
er zorgvuldig met messen uitgenomen (met de
handen mogt men ze niet aanraken) en door de
haruspices onderzocht (exta consulere). Waren de
ingewanden ongunstig, dan moest een tweede offer geslagt worden, en zoo dikwijls verscheidene;
was het offer onder gunstige teekens verrigt (litatuna), dan volgde een nieuwe plenging en het verbranden der offerkoeken (ferctuin, strues). Daarna werden de exta driemaal om het altaar gedragen en er opgelegd, vervolgens de godheid uitgenoodigd om de gaven welwillend aan te nemen (accipe,
same, cape libens, volens), de stukken die hun
toekwamen met meel, wijn en wierook bestrooid,
in korven gelegd en op het altaar verbrand. Nu
volgde de adoratio, terwijl de pontifex onder het
maken van kushanden regts om het altaar ging, of
met opgeheven handen tot de bedoelde goden bad,
daarop draaide hij zich regts om, bragt de regterhand aan den mond, terwijl hij den wijsvinger
tegen den duim hield, en deed in zittende houding,
terwijl men tot dusver gestaan had, met het volk
de veneratio. Na nog eens geplengd te hebben
liet hij het volk met de woorden : ilicet (ire licet)
of valete of ex templo, uiteengaan. Hierna hielden

de priesters een prachtig feestmaal. Bij bijzondere
offers legden zij die het offer verrigt hadden, met
hunne betrekkingen en vrienden een feestmaal aan.
O$icium was de naam van het gezamenlijke personeel bedienden der keizerlijke hofhouding, ook cohors geheeten. De afzonderlijke personen heetten officiates en waren onder militaire
discipline geplaatst, terwijl de bedienden der overheden van de republiek (accensi, apparitores), die
tot in de laatste tijden in dienst van de consuls
en praetors waren, niet op militairen voet waren
ingerigt. De oorsprong dezer militaire bedienden
is te zoeken bij de nieuwe keizerlijke ambten en
bedieningen, zooals de praef. praetorio, praef. urbi,
praef. vigilunt, die militairen tot helpers verkregen, waaruit in de 3. eeuw de volledig gedrganiseerde officia ontstonden. Constantijn de G. gaf
aan deze inrigting nog deze uitbreiding dat de
meeste officia een princeps, een cornicularius, adjutor, commentariensis enz. telden.
Ouuil. Melding verdienen slechts 1) A. O f i
i u s, een vriend van Caesar en een bekwaam-1
jurist, tijdgenoot van Cicero (AD ATT . 8, 37.). —
2) O fi l i us diende in den oorlog tegen S. Pompej us onder Octavianus en versmaadde alle eerbewijzen als den krijgsman onwaardig, die met land
en geld beloond moest worden.
Ogul nni, Q. en Cn. O g u l n i u s, zetten als
volkstribunen een wet door, volgens welke ook
plebejers in de priestercollegiën mogten benoemd
worden, 300 V. C.

(LIV . 10, 6.). In 't
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V. C. versierden zij als aedilen Rome met verscheiden kunstwerken. Quintus was later een der
gezanten, die naar Epidaurus gezonden werden
om den heiligen slang te gaan halen.
O ygia, 'Qyuyt'a, 1) eiland van Calypso bij

Homerus (oD. 1, 85. 5, 244. 6, 172. 12, 448. enz.)
vormde den navel der zee (1, 50.), waarin het in een
ver afgelegen hoek, 18 dagreizen van het eiland
der Phaeacers, gelegen was. Men zal het een
plaats moeten geven in het N. W. der aarde, niet
in de middellandsche zee. --- 2) z. O g y g u s.
Ogygus, Og ges, "S^yuyoc, boeotische
áutochthon, of zoon van Boeotus of van Posei-

don, koning der Hectenen, eerste koning van het
thebaansche land, dat naar hem ook Ogygia
heette. Onder zijne regering overstroomde het
meer Copaïs een groot gedeelte van Boeotië ; de
zoogenaamde Ogygische vloed. Hij komt ook
voor in de attische sagen en is daar vader van
Eleusis en man van Daira, dochter van Oceanus.
Olcles, Olcleue 'OtxXrj ;, 'OïxAsus, zoon
van Antiphates, kleinzoon van den ziener Melampus, vader van den ziener Amphiaraus uit Argos
(FIOM . OD. I5, 241 en v,). Hij sneuvelde voor
'Troje bij den togt van Hercules tegen Laomedon,
of woonde, na zijne terugkomst van Troje, in
Arcadië, waar men zijn graf toonde.
Oixh'ra.t, z. aobXo;.
Oixía, otxo;, z. huis, grieksch.
OixoTptpe"- ; z. ao-uxo;.

OYleus, 'OïXeS;, 1) zoon van Hodoedocus,
kleinzoon van Cynus, achterkleinzoon van Opus,
koning der Locriërs, man van Eriopis, vader van
den kleinen Ajax en van Medon (wiens moeder
Rhena was), nam deel aan den Argonautentogt

(xoM. IL. 2, 527, 728. 13, 697, 712.). — 2) Wagenmenner van Bianor, door Agamemnon geveld
(HOM. IL. 1 1, 93.).

0ivos, wijn, z. maaltijden, 3. kol. o.
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OLwvfc , otwvott6Xoc, z. divinatio, 6. kol. b.
Olennïus, primipilaris (hoofdman) onder
Olbia, Olpia, 1) sterke vesting in den bin- keizer Tiberius, moest de door Drusus aan de

nensten hoek van de pamphylische golf, niet ver
van de rivier Catarrhactes, (t. Doedensoe). — 2)
Olbia, Olbiopolis of Borysthenes, colonie der Milesiërs en een bloeijende handelstad aan de zamen
-vloeijngadBrysthenHpai,240
stadiën van den mond, werd in 't jaar 56 v. C.
door de Geten verwoest; t. ruïnen bij Iliasky. -3) Olbia of Astacus, stad in Bithynië, aan de olbiaansche golf, t. golf van Ismid. -- 4) Colonie
van Massilia in Gallia Narbonensis, ten 0. van
Telo Martins (Toulon) bij den berg Olbianus, t. Eonbes bij Hières. -- 5) Stad op de oostkust van
Sardinië met een goede haven, de gewone aan
Romeinen (cie. AD FAM. 2, 6, 8.),-legpatsdr
aan de teg. bogt di Volpe.
i)leeLdes, 'OXxáóe;, volkstam in Hispania Tarraconensis, aan den bovenloop van den Anas; een
gedeelte er van had Hannibal naar Africa doen
verhuizen (POL . 3, 14, 23. LIV. 21, 5.); de eerste
noemt een stad Althaea, de laatste Carbeja, dat
niet verwisseld ,
worden met het beroemde
Carteja in Bat
ica. Misschien is A. en C. dezelfde stad.
OlcInintm, illyrische stad, die zich bij het
uitbarsten van den o )rlog tegen K. Gentius in
167 v. C. aan de zijde der Romeinen voegde en
daarvoor van hen een zelfstandig bestuur en vrijdom van belastingen ontving, t. Dulcigno (LIV.
45, 26.).
Olèa, Xufx, de olijfboom, waarschijnlijk uit
Syrië naar Griekenland en later naar Italië overgeplant, die traag groeit, maar een hoogen ouderdom bereikt (over de 200 jaren). Hij was om
zijne vruchten zeer gezocht en was een hoofd
volgens de mythe be--vortbengslaAic;
twistten Athene en Poseidon elkander liet bezit
van Attica, doch Athene behaalde de overwinning
door den olijfboom te schenken als de nuttigste
en

voor Attica meest geschikte gift. — De

takken van den boom werden als zinnebeeld van
den vrede door srneekelingen, supplices, ixdzat, in
de handen gedragen. — Ook in Italië werd de
olijfboom overvloedig gekweekt, het best in. Beneden-Italië bij Venafrum en Tarente. Virgilius
onderscheidt drie soorten : orchis, eirond, het rijkst
aan olie, radius (als een weverspoel) langwerpig,
voornamelijk gebruikt als ingemaakte spijs, en
pausia, de vleezigste en daarom ook onrijp geplukt om in te maken. De olijfoogst duurde
van het laatst van October tot aan Januarij. De
olie werd in spijzen, bij het offeren, om te branden in de legerplaats, en om te zalven in het bad
en worstelperk, gebruikt. -- De wilde olijfboom
o 1, e er s t e r, F ptskaín, onderscheidt zich door lagen groei, hoekige en stekelige takken, korter en
ruwer loof, kleiner en, wranger vrucht. Het loof
er van werd gebruikt voor overwinningskransen
in de olympische spelen.
Olen, 'S^Xrv, een oud mythisch zanger, die
niet de Apollodienst te Delos, Delphi en op Creta
in betrekking staat, afkomstig uit Lycië of uit het
land der Hyperboreërs. Men had te Delos allerlei oude hymnen van hem (HDT. 4, 35.), die
merkwaardige mythologische overleveringen en
beteekenisvolle benamingen van goden bevatten.
Hij wordt voor den eersten hymnendichter gehouden en voor den uitvinder van het gezang in

epische versmaat.

Friezer opgelegde schatting invorderen, doch door
zich daarbij streng en hebzuchtig te gedragen, zette
hij hen tot een opstand aan, 28 n. C. Terwijl
hij zelf in het kasteel Flevum de wijk moest nemen, kwam de stadhouder van Beneden-Germanië,
L. Apronius (z. a.) tot demping van het oproer
oprukken, doch werd met groot verlies teruggeslagen, waardoor de Friezen zich van Rome onafhanklijk maakten en grooten roem onder de
germaansche volken verwierven (TAC. ANN. 4, 72
en v.).
Olénus, v S^XEVOs, 1), oude, doch spoedig door
de Aetoliërs verwoeste stad van Aetolië, in de
nabijheid van Pleuron (HoL. IL. 2, 639.). -- 2)
Stad in het W. van Achaja aan de rivier Pirus,
tusschen Dymae en Patrae (HDT . 1, 145.).
O1tárus, 'S..Xcapo;, eiland der Cycladen, 58
stadiën ten W. van Paros, t. Antiparos (VIRG. ABN.
3,

126.), door Phoeniciërs gecoloniseerd. De be-

roemde grot die daar thans gevonden wordt
schijnt in de oudheid niet bekend geweest te zijn.
Oligarehia, z. regeringsvormen, griekache, :i. kol.

011igyrtus, 'OX& rup r , berg en vesting in het
N. 0. van Arcadië, tusschen Stymphalus en Caphyae (PLAT. CLEOM. 26.).
Olisipo, 'OAcaí;twv. stad in Lusitanië aan den
regter oever van den Tagus, ten tijde der Romeinen municipium met den bijnaam Felicitas Julia,
beroemd door hare vlugge paarden, t. Lisboa of
Lissabon.
Olizon, 'UXt;wv, kuststad van het thessalische landschap Magnesia, aan de zuidzijde van de
pagasaeïsche golf, tegenover Artemisium op Euboea
(HUM. IL. 2, 716.).

011a, 1) kookpan; — 2) lijkurn, z. ƒu na u s,
2. kol.
011ius, 1) T i t u s, vader van Poppaea Sabina,
vriend van Sejanus, in wiens val hij werd medegesleept, (TAC . ANN . 13, 45.). — 2) Bijrivier van
den Padus aan de regter zijde; zij stroomt door het
meer Sebinus (Lago d' Iseo) en valt ten W. van
Padua in den hoofdstroom, t. Oglio (PLiN. 3,
19, 6.).

Olmiae, ' OAµf ac, z. C o r i n t h i a.
Olo► sson, 'OXooaawv, stad der Perrhaebers
in het thessalische landschap Hestiaeotis, door
Homerus (IL. 2, 739 .) keuxl genoemd, omdat men
er (volgens Strabo) in de omstreken veel witte
klei vond ; t. Elassona.
Olophyxus, 'OAópu o,-, stad bij den berg
Athos, die ten tijde van Thucydides (4, 109.) eene
uit Pelasgen, Thraciërs en Hellenen gemengde
bevolking had (HDT. 7, 22.).
Olpae, "OXTrut, tweemaal "OXnrl (THUG. 1,
111. en 113.), versterkte stad op een hoogte, op
de oostkust van de ambracische golf, 25 stadiën
van Argos Amphilochicum verwijderd. Hier was
de gerneenschaplijke regtszetel voor de Acarnaniërs
(THUG .

3, 105 en v.).
Olurus, "OXoupoc, 1) bergweg in Achaja bij
Pallene langs de grenzen van Sicyonië, bij het
teg. Xylokastro (XEN. HELL . 7, 4, 1; .). — 2) Stad
van Messenië ook Oluris en Dorium (HOM. IL. 2,
594.) geheeten, ten Z. van de rivier Neda.
Olympia, ' 'OXvµth, was oorspronkli k een
tempelgebied voor de poorten van Pisa in Elis,
daar waar de Cladeus ter regter zijde in den Al-

Olympia.
pheus valt. Na de verwoesting van Pisa stonden de Eleërs niet toe de stad te herbouwen,
ook wilden zij niet dat zich te Olympia eerre
nieuwe stadsgemeente vormde, die aan hunne
hoofdstad het bestuur van het zich daar bevindende heiligdom telkens kon betwisten. Voor dit
bestuur werd aan het bloeijende landschap een
eeuwige wapenstilstand vergund, geen gewapende
bende mogt de grenzen overschrijden, geheel Elis
was een aan den olympischen god gewijd land.
Olympia lag aan den zuidelijken voet van den
Olympus en den heuvel Cronium, 300 stadiën van
Elis verwijderd, 1485 stadiën van Athene (HDT.
2, 7.) ; het bestond uit 2 scherp afgescheiden deelen en lag of binnen of buiten de T AXrts. In de
Altis, de dreven en het tempelgebied van den olympischen Zeus, bevond zich alleen dat wat aan de
goden behoorde. De door Hercules gebouwde
muur liep op de westzijde langs den plataanrijken
Cladeus, strekte zich in het Z. boven de bedding
van den Alpheus uit en sloot zich in het 0. aan
het stadium aan. Hij had verscheiden poorten,
maar slechts een ingangspoort, welks schitterende
zuilengangen de voorzijde van Altis aanwezen;
alleen hierdoor mogten de feestlijke optogten den
grond van Altis betreden. Onmiddellijk bij den
ingang regts stond de heilige wilde olijfboom
(& ,aka xaXXtjrdpavo;) van welks takken een knaap,
wiens beide ouders nog in leven waren, met een
gouden mes het loof voor de overwinningskransen
afsneed: in een omheind park, pantheum, stond
een altaar der daauwdruppelende nymphen . Aan
de overzijde van den kransboom verhief zich op
een colossaal onderstuk d e tem p e l van d en
olympischen Zeus, gebouwd door Libon; de
vloer, zuilen en het beeldhouwwerk zijn daar op
de plaats teruggevonden. Hier stond het grootste
en schoonste werk van de helleensche beeldende
kunst, de olympische Zeus van Phidias, uit goud
en ivoor, naar de voorstelling van Homerus (IL.
1, 528.) bewerkt. Een breed onderstel ongeveer
12 v. hoog, was versierd met de vergulden beeld
olympische goden, ingesloten door-tenisdr
Helius en Selene Op dit onderstel, dat den
Olympus verbeeldde, stond de troon, een kunst
schitterende van goud en edelgesteente,-gewrocht
uit ivoor en ebbenhout, met allerlei sieraden prijkende. Op den troon zat Zeus, in wien wereld
zich aan vaderlijke goedheid-behrscndmagt
paarde. In zijn linkerhand rustte de scepter met
den adelaar daarop; op de uitgestrekte regterhand
stond de overwinningsgoilin, Nice, uit goud en
ivoor, wachtende op den wenk van den god om den
overwinningskrans aan te bieden. Bij de aanschouwing begreep men van verbazing naauwlijks, hoe de
tempel dezen god kon bevatten (PAus. 5. 11, I2.).
Ten N. van den tempel lag het heiligdom van
P e l o p s en verder van Hera, waarin de merkwaardigste oudheden en kostbaar gereedschap bewaard werden. Verder oostwaarts stond het groote
altaar van Zeus, tusschen dit en den tempel van
Zeus schraagden vier zuilen een dak, waaronder een houten pilaar stond het overschot van
het huis van Oenomaus. -- Aan den vooruitstekenden voet van den heuvel Cronium lagen in een
rij de schatkamers der verschillende steden;
de elfde en laatste was van de sicilische stad
Gela en grensde aan het Stadium, tegenover de
schatkamers stonden de metalen standbeelden van
Zeus, uit gelden van boeten opgerigt. De H i p-
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p o dr o m us, ongeveer tweemaal zoo lang als het
stadium, strekte zich verder naar het 0. uit, aan
het einde van de noordzijde in de rigting van het
stadium lag de tempel van Demeter, welks
priesteres als eenige gehuwde vrouw, de eer genoot, om tegenover de kampregters gezeten de
spelen te mogen aanschouwen. Tegen de helling
van het Cronium leunde het theater, iets hooger
stond het dubbele heiligdom van 11 i t h y i a en van
haar kind S o s i p o l i s, den genius van Olympia,
den beschermer van vrede en zegen. Ten W.
van het theater lag het raadhuis der eleïsche beambten en het prytaneu-.n. Buiten den muur van
Altis lag het G y in n a s i u m met de woningen der
athleten, met zonnige worstelperken en overdekte
zuilengangen. Van den top van den Cronusheuvel staarde het oog op de bijna tallooze wijdingsgeschenken en standbeelden in zijn omtrek geplaatst: daar zag men gedenkteekenen van alle
belangrijke gebeurtenissen; Altis was als 't ware
een archief der helleensche geschiedenis in metaal
en marmer. Toen de ruimte voor de verdere oprigting te eng werd, plaatste men de wijdingsgeschenken op den rand van den muur. De niet
heilige ruimte, tusschen Altis en den Alpheus,
bevatte slechts weinig aanzienlijke gebouwen; zoo
als het L e o n i d a e u m, in den tijd der romeinsche
keizers bestemd ter ontvangst van romeinsche
grooten ; in de buurt daarvan de werkplaats van
Phidias. -- Met de oude pelasgische bevolking,
wier koning Oenomaus door de sage tot beheer
gemaakt wordt, vereenigden zich-schervanPi
later achaeïsche geslachten, die hun afkomst van
Pelops afleidden: ter eere van Pelops werden
toen lUkfeesten aan de oevers van den Alpheus
gevierd, naast de vereering van den pelasgischen
Zeus. Beide bleven in stand, ook toen Hercules
er bij kwam, wiens naam de mythische uitdruk
voor den invloed van den dorischen stam.-kings
Hercules, wiens daden door de inrigtingen der
Doriërs vereeuwigd zijn, werd nu de held die de
feesten te Olympia regelde, die de spelen van
Pelops vernieuwde en die de bepalingen in het
leven riep, waarbij Olympia het middelpunt van
den Peloponnesus, ja van geheel Hellas werd.
I)e geschiedkundige aanvang der spelen dagteekent van den tijd dat Lycurgus van Sparta en
Iphites van Elis den olympischen wedstrijd regelden bij een heilig verbond, waarvan men nog 200
v. C. de oorkonde, op een metalen schijf cirkelvormig geschreven, vertoonde. Nu begon men spoedig de jaren te tellen naar de spelen, die alle 5
jaren terugkeerden (en wel het eerst toen Coroebus
in den wedloop de overwinning behaalde, 776 v.
C.), en kwam tevens het meten naar stadiën in zwang.
Sedert de 15. 01. werd de deelneming algemeener,
verbreidde zich sedert de 30. 01. over geheel Hel
sedert de 40. ook naar de Hellenen in Azië,-lasen
Groot Griekenland en Sicilië. f )e classische tijd
loopt tot tegen het einde der 60. 01. en verder.
De beroeringen van het achaeïsch verbond bragten
geen eigenlijke stoornis te weeg, evenmin de heerschappij der Romeinen; Tiberius en Nero behaalden zelfs overwinningen in de olympische spelen.
In het 10. jaar (ter regering van Theodosius, 394
n. C., na een tijdsverloop van 293 olympiaden
sedert Coroebus, werden de spelen voor altijd
opgeheven. -- In de eerste olympiaden bestond
de strijd eenvoudig in den wedloop, sedert de 14.
01. werd de dubbele loop (6ía!jko;) ingevoerd,
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van Epirus, opgevoed door haren oom Arymbus,
huwde in 't jaar 358 of 357 v. C. met Philippus
van Macedonië, die haar op Samothrace zou
hebben leeren kennen (PLUT. ALEX . 1, 2.). In 't
jaar 356 baarde zij Alexander en later Cleopatra
en schijnt nog lang met haren echtgenoot in
eensgezindheid geleefd te hebben, tot zij later
(omstreeks 340) door hem verwaarloosd werd.
Nadat hij Cleopatra, eene macedonische vrouw,
gehuwd had, begaf Olympias zich, van Alexander
vergezeld, naar Epirus, keerde echter spoedig
terug en was niet vrij van de verdenking dat
zij in den moord van Philippus de hand had
gehad; ten minste ontzag zij de moordenaars
en wreekte zich gruwzaam op Cleopatra (JuSTIN . 9, 7. PLUT. ALES. . 10.). Hoewel Alexander zijne moeder hartlijk lief had, weigerde hij
haar toch het zoo gewenschte regentschap gedurende zijne afwezigheid; zij poogde intusschen bij
herhaling zich in de staatsaangelegenheden te mengen (PLUT. ALE?. 39. ARR. 7, 12.) , waarover zij met
Antipater in hevige twist geraakte; daarom zocht
zij invloed in Epirus te verkrijgen (PLUT . ALEX . 56.),
waarheen zij eenigen tijd na Alexanders dood de
wijk nam. In 't jaar 319 riep zij Polysperchon
terug, om de opvoeding van den jongen Alexander te besturen. Vol hartstogtlijke begeerte om
zich op hare vijanden te wreken, kwam zij met
een molossisch leger onder Aeacides naar Macedonië terug. Arrhidaeus en Eurydice vielen haar
in handen en werden ter dood gebragt, en bij de
honderd voorname Macedoniërs van de partij van
Antipater vielen als offers van hare wraak in 't
jaar 317 (JUSTIN . 14, 5.). Doch door hare wreedheid verloor zij de genegenheid des volks; Cassander, die uit den Peloponnesus met allen spoed
was komen opdagen, sloot haar in Pydna in, en
na een langdurig beleg, waarbij de bezetting, ten
gevolge van honger en gebrek, bijna geheel verwaarnemen van openbare lasten en hadden bij nield werd, moest zij zich overgeven, waarbij haar

weldra de dolichus (20 stadiën lang, die 7 maal
moest afgelegd worden, 140 stadiën = 11480 meters), vervolgens het worstelen en pentathlon
xaxoc, 8p6p oc, iákr, u 'p.i , waarvoor later r1 6vtrtatS). In de 25. 01. begon het wagenrennen met
een vierspan, later het wedrennen te paard (;cito
xéXi1c) en pancration (worstelen en vuistvechten).
Ook hadden er nu Wedstrijden onder knapen plaats.
Later kwam er nog de wapenloop bij, in de 70.
01. het wedrennen met muilezels, in de 93. 01.
wedrennen met een tweespan paarden. Sedert het
aantal wedstrijden vermeerderde, duurde de geheele feestviering 5 dagen, van den I1. tot den
16. dag van de heilige maand, ten tijde van den
zonnestilstand, en eindigde met volle maan. In
't algemeen zal men den 1. Julij als het begin van
het olympiadenja-,ir kunnen aannemen. — Slechts
vrije Hellenen werden tot de wedstrijden toegelaten en natuurlijk waren ook de ártµot, áa43si;,
&vrcysi; er van uitgesloten. Alles was voor de olympische wedstrijden bij wetlijke bepalingen naauwkeurig vastgesteld. Het ambt van regter werd
waargenomen door de EXXavo&íxat, eerst maar 1,
vervolgens 2, later 9 (ook 8, 10, 12 worden er
genoemd); in purperen kleedaren uitgedost zaten
zij op een eerzetel ter zijde van het stadium, in
de nabijheid der koperen standbeelden van Zeus.
De overwinnaar ontving een krans van den heiligen olijfboom op den laatsten dag der feestvreugde. ook werd hem een palmtak aangeboden, en
hij kreeg het regt om een overwinningsstandbeeld
in Altis te mogen oprigten; de naam van hem,
van zijn vader en zijn vaderland werd luid en
plegtig uitgeroepen. Bij de feestmalen werden
dan zegezangen (&ictv(xtu) van gevierde dichters
gezongen. Deze eerbewijzen werden herhaald wanneer de overwinnaar een plegtigen, feestlijken intogt in zijn vaderstad hield: de olympioniken (overwinnaars van Olympia) waren overal vrij van het

spelen en feesten een eereplaats. Sedert de 80. 01. echter persoonlijke veiligheid beloofd werd. Inkwam de gewoonte in zwang om te Olympia voor tusschen liet Cassander, die trouweloos zijn woord
het verzamelde volk voortbrengselen in proza (&7tt6si- verbrak, de verwanten der door haar vermoorden

^et;) en poësie voor te dragen : onder anderen zou als aanklagers tegen haar optreden, ten gevolge
Herodotus hier zijn geschiedenis der perzische oor waarvan zij in eene vergadering van Macedoniërs
minste gedeeltelijk, voorgelezen hebben.-logen,t ter _ dood veroorleeld en door handlangers van
Buitendien werden hier de besluiten ter belooning Cassander, die zij onverschrokken te geroet ging,
en vereering van verdienstlijke burgers door een omgebragt werd, in 't jaar 315 (AUSTIN. 14, 6.). —
heraut afgekondigd, om ze aldus spoedig ter kennis 2) Olympias, olympiade, een tijdvak van 4 volle
van geheel Hellas te brengen. Openlijke verdra- jaren, waarvan de aanvang door Petavius gegen en staatsbesluiten werden er op zuilen gegrift steld wordt in het jaar 777, door Gatterer en de
(a-rrlActt, THUG . 5, 18.). Over 't algemeen waren meeste lateren in 776 v. C., beginnende met de
de mannen alleen toeschouwers, ten minste geen overwinning van Coroebus. De groote belangrijk
olympische spelen was oorzaak dat deze-heidr
gehuwde vrouwen; na Pausanias werden er jonge
meisjes bij toegelaten, — zoo dit waar is, dan in jaartelling bij de Grieken de heerschende werd.
allen gevalle alleen spartaansche of eleïsche. Met In de overwinnaarsregisters, die in het staatsde feesten vereenigde zich al spoedig een jaar archief bewaard werden, werd hij den naam van
mis. Van de namen der overwinnaars-marktof den overwinnaar in elke olympiade te Athene de
werden registers aangelegd : meestal wordt de naam van den archont Eponymus gevoegd, te
overwinnaar in het stadium door de schrijvers Sparta die van den regerenden ephoor, te Argos
(vooral Diodorus) ter aanduiding dee olympiade van de priesteres van Hera, te Delphi van de
er bij gevoegd. Later, vooral ten tijde der romein Pythia. De oudste geschiedschrijvers maken van
keizers, werden de olympische spelen in den-sche de olympiaden nog geen gebruik; Timaeus van
Peloponnesus door andere helleensche steden, in Sicilië, omstreeks 264 v. C., was de eerste, die er
't bijzonder in Azië, nagevolgd en dergelijke spe- geregeld gebruik van maakte, en na hem Polylen, die ons meest slechts uit munten en steen bins, Diodorus Siculus, Dionysius Halicarnassenbekend zijn, worden wel in 27 steden-gravues sis en a. Daar de herleiding der olympiaden
tot onze gewone jaartellingen lastig en omslagvermeld.
Olympias , '0Xvµttls, 1) eerst Myrtalis ge- tig is, hebben wij in een aanhangsel een tijd
tafel daarvoor opgenomen. Hier--reknudig
heeten (JUSTIN . 9, 7.). dochter van Neoptolemus
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bij moet echter nog steeds op eenig verschil
gelet worden; b. v. daar de olympische spelen
midden in den zomer gevierd werden, en het attische jaar ongeveer op denzelfden tijd begon,
moet bij die gebeurtenissen die in de tweede helft
van het attische jaar vallen, van onze jaartallen
1 worden afgetrokken. Socrates werd ter dood
veroordeeld 01. 95, 1. = 400, hij stierf echter in
de maand Thargelion, de 11. van het jaar, dus
in 399 v. C., en zoo meer.
Olympieum, 'OXu!.iihcov, 'OAut.r<nstov, eigen
slechts een tempel van den olympischen Zeus,-lijk
waarbij echter spoedig een stadje verrees (THUG.
7, 4.), slechts 1500 schreden van Syracuse verwijderd, op de oostkust van Sicilië, ten Z. bij den
mond van den Anapus. Bij de onderneming der
Atheners tegen Sicilië, wordt het door Thucydides
dikwijls genoemd. Bij Livius (24, 33.) heet het
plaatsje Olymp i u m, bij Diodorus 'Okuuntov.
Olympiodórus, 'Oxvµ7tt6&opo^, 1) zoon
van Larnpon, atheensch bevelhebber in den perzischen oorlog (HDT. 9, 21.). — 2) Leeraar van
Epaminondas in liet fluitspel (NEP. EPAM. 2.). —
.3) Atheensch veldheer in den oorlog tegen Cas sander in 304 v. C., en tegen Demetrius Poliorcetes in 287 v. C.; ook archont te Athene. — 4)
Een wijsgeer en uitlegger van Plato, te Alexandrië
onder Justinianus. Wat wij van zijne schriften
kennen en bezitten heeft alles betrekking op de
uitlegging van Plato. Het is onzeker of hij van
al zijne schriften verklaringen heeft gegeven. Wij
bezitten van hem scholiën op den Gorgias, Philebus, Phaedo en den eersten Alcibiades, ook een
leven van Plato, eigenlijk een gedeelte van de
inleiding der verklaring van den eersten Alcibiades. Alles wa van Olympiodorus in handschrif
ten bewaard is geoleven is nog niet gedrukt. De
verschillende verklaringen schijnen gedeelten van
aanteekeningen te zijn, door zijne leerlingen van
zijn mondelinge voordragt opgevangen en opgeschreven. Het zijn zelfstandige ontwikkelingen in
geest en strekking der nieuw platonische leer, zij
toonen een scherpen redeneertrant en veel belezenheid in de oude grieksche letterkunde, benevens een loflijk streven naar zuiverheid van taal
en juistheid van uitdrukking. Voor de woordcri
bieden zij weinig hulp aan. — 5) Alexandrijnsch-tiek
taalkundige en uitlegger van Aristoteles in de 6.
eeuw n. C. Er is van hem nog over eene ver
Aristoteles. —-klaringvdeMtocan
6) @ploos, geschiedschrijver uit Thebe in Aegypte, die een werk schreef in 22 boeken, faro prxoi
),61oí, waarin hij de geschiedenis van het westersche romeinsche keizerrijk behandelde van 407--4.5
n. C., meer eene verzameling van bouwstoffen dan
een eigenlijke geschiedenis ; Photius heeft er ons
een uittreksel van bewaard. Olympiodorus leefde
aan het hof van Honorius en hem werd in 't jaar
412 eene zending naar den koning der Hunnen
in Hongarije opgedragen.
Olympius, Olympia, 'okuµ7tcos, — rye.,
bijnaam van verscheiden goden en godinnen, van
Zeus (HOM. IL. 1, 353.), van Hercules (HDT . 2,
44.), van Hera, van Ilithyia te Olympia, van Ge
te Athene enz., allen goden die den Olympus bewoonden (HOM. IL. 1, 399.).
Olympus, "OXu uto;, 1) de zuidoostelijke tak
van het grensgebergte tusschen Macedonië en
Thessalië (HDT . 7, 129, 172.); meestal was de
naam slechts beperkt tot het uiterste gedeelte van

het gebergte, dat zich evenwijdig met de kust
van Pieria, van de stad Dium tot aan den mond
van den Peneus, uitstrekte, door het dal Tempe
van den Ossa en den Pelion gescheiden (HDT. 1,
56. 7, 129. THuc. 4, 78.). De Olympus bereikt
cone hoogte van 6-7000 v., de ouden (HOM. IL.
18, 186, 616.) schilderen hem als met eeuwige
sneeuw bedekt en tot in de wolken reikende.

Xerxes kon hem van Thermae op een afstand
van 159 m. duidelijk zien (HDT. 7, 128.). De
tegenwoordige naam is bij de Grieken nog Elimbo,
bij de Turken Semavat-Evi, d. i. zetel der hemel
dezen beroemden godenberg ging-linge.Va
de naam op vele andere bergen over. — 2) Berg
in Mysië op de phrygisch-bithynische grenzen
(HDT . 1, 36, 7, 14.), t. Kesjisje Dagh. Deze is
zeker door Livius (38, 19.) bedoeld. — 3) Vuleaan in Lycië, ten Z. van Phaselis, t. JanarDagh. -- 4) Berg bij Sellasia in Laconië. — 5)
Berg in de nabijheid van Olympia. -- 6) Berg op
Uyprus. ----- 7) 01 y m p u s, mythisch zanger en
toonkunstenaar, die, even als Marsyas en Hyagnis,
tot de phrygische eerdienst der groote moeder
dergelijke wezens behoort-godin,erCybat
en vooral liet fluitspel zou volmaakt hebben. Hij
was een lieveling en leerling van Marsyas. • Een
geslacht in Phrygië, dat waarschijnlijk bij de feesten der groote moedergodin de muziek op de
fluit uitvoerde, leidde zijn afkomst van hem af,
en daartoe behoorde 8) de jonge O 1 y m p u s, een
historisch persoon, die onder de Grieken optrad
en Grieken tot leerlingen had, die de fluit onder
hen in eere bragt en daardoor een grooten invloed
op de ontwikkeling der grieksche muziek uitoefende
(verg. nok ni u si c a, 2. kol.).
Olynthus, "OXuv^o;, zeer belangrijke grieksche colonie in den binnensten hoek der toronaïsche golf, 60 stadiën ten N. van Potidaea (THQC.
1, 63 ), tusschen de schiereilanden Pallene en
Sithonia (HDT . 7, 122. XEN. HELL . 5, 2, 12.).
Olynthus werd door het leger van Xerxes genomen en vervolgens met Chalcidiërs uit de omstreken van Torone bevolkt (HDT. 8, 127. THUC.
4, 123.); vooral nam d3 stad in magt en bloei
toe, nadat ten tijde van den peloponnesischen
oorlog vele inwoners van kleinere steden daarheen
verhuisden. Zoo kon Olynthus zich lang staande
houden tegen de Atheners, Spartanen, Macedoniërs (THUC . 1, 62. 2, 70, 79. 5, 18, 39 . XEN.
HELL . 5, 2, 11.), totdat het in 379 zich aan de
Spartanen moest onderwerpen (XEN. HELL. 5, 3,
26.). Toen Philippus II. van Macedonië in 348
de stad aanviel, en de Atheners, in spijt van de
krachtige olynthische redevoeringen van Demosthenes, met het zenden van hulp draalden, werd zij
veroverd, en de inwoners werden verkocht; — zij is
nooit weder herbouwd, doch lag op de plaats van
het teg. Aio Maanas.
Omina, z. divinatio, 6. kol.
Omphale, z. Hercules, d).
'0 µ cp 1 A ó S, 1) lat. uinbo, knop, vooruitstekende
knop of punt op het midden van het schild,
&7toµtyfitov, deels om de pijlen daarlangs te doen
afglijden, deels om in het slaggewoel den vijand
af te stooten. -- 2) Benaming van Delphi bij
grieksche dichters, de „ navel der aarde," ontleend
aan de mythe, dat Zeus ter zelfder tijd twee goden
van het W. en het 0. had laten uitvliegen, die
elkaar te Delphi ontmoetten. Ter herinnering hier_
aan stonden er twee gouden adelaars in den tem -

65

674

Onatas--Onderwereld.

pel van den pythischen god, die later door den door groote, verschriklijke stroomen ingesloten.
phocensischen veldheer Philomelus werden weg - Bij Homerus treft men zulke afsluitende stroomen

genomen. Naderhand werden ook andere plaatsen voor het middelpunt der aarde gehouden, b.
V. Enna op Sicilië (CIC. VERB . 4, 48, 106.). — :)
Umbilicus, knop aan den stok waarom de boeken
gerold werden, z. boeken, 3. kol. o.
Onátas, 'OvaTás, beroemd beeldhouwer (z. a.
2. kol. o.) zoon van Mico van Aegina, bloeide ten tijde
van Phidias (476-456 v. C.). Hij beijverde zich
vooral om de tempels en gaanderijen met groote
figuren en rijke historische beelden te versieren.
De aeginetische kunst streefde door hem de oud
volmaking ter zijde. Als zijne hoofd-atischen
worden genoemd een Hercules en Hermes-werkn
te Olympia, een Apollo te Pergamum, een Demeter en een zegekar van Hiero, meestal colossaal
en van metaal.
Oneer, "Oyxa, bijnaam van Athene in Boeotië
naar het vlek Oncae, waar zij een heiligdom had.
De oncaeïsche poort te Thebe was naar haar genoemd (AESCH. SEPT . C. TH. 501.). De dienst
dezer in Boeotië te huis behoorende godin zou,
volgens later geloof, door Cadmus uit Phoenicië
ingevoerd zijn,
Onchesmus, 'Oyxr^aµóc, havenstad van het
landschap Chaonië in Epirus, tegenover Corcyra;
naar haar noemt Cicero (AD ATT . 7, 2.) den
wind die voor de vaart van Epirus naar Italië
gunstig is Onchesmites.
Onehestuss, 'OyXrlat6S, 1) zeer oude, reeds
aan Homerus (IL. 2, 506.) bekende plaats in
Boeotië in het gebied van Haliartus, aan den zuid
hoek van het Copaïsmeer, met een be--ostelijkn
roemd woud en tempel van Poseidon op een
heuvel; Onchestus was de zetel van het amphictyonengerigt in Boeotië. — 2) Rivier in Thessalië,
die door het slagveld van Cynoscephalae in het
meer Boebeïs vloeide (LIP . 33, 6 ), zeker dezelfde
rivier,

die Herodotus (7, 129.) 'OvOZ(ovos noemt.

Onderwereld. Bij Homerus is de voor
onderwereld, van het doodenrijk,-stelingvad
van het verblijf van 'Aia•rl s, 'Aiawvzu;, "Aï;, die
in den tijd na Homerus, als de god zelf, "Atari;
genoemd werd, nog eenvoudig en onzeker. Het
is eene duistere ruimte in het hart der aarde (IL.
20, 61.), die een ingang en voorhof heeft in het
verre Westen aan gene zijde van den oceaan, waar
stralen der zon niet meer doordringen.-hend
In dezen voorhof der onderwereld kwam Ulysses
(OD. 10, 508 en v. 11. ), om Tiresias en andere
dooden te bezweren uit de duisternis der onderwereld op te stijgen. Hij landde aan den westelijken rand van Oceanus, in het land der in nevelen en wolken gehulde Cimmeriërs, de ,bewoners
der duisternis, waar een vaste oever is en de wou
uit onvruchtbare populie--denvaPrspho,i
ren en weidevelden bestaan (on. 10, 508. 11, 14.).
De a s p h o d i l l e n vlakte begint in dezen voorhof der onderwereld en strekt zich onder de aarde
uit, door geheel het gebied van Hades (on. 11,

539, 573. 24, 13.). In den Erebus, de diepere duisternis en den eigenlijken zetel van Hades,

kwam Ulysses niet (oD. 11, 561. verg. 627 en
v.). In de volgende eeuwen werd het verblijf van
Hades naauwkeuriger bepaald en met veelsoortige
wezens bevolkt. Den toegang tot de onderaardsche ruimte vormden afgrijslijke aardkloven, zooals
de afgronden bij Taenarum, op den Colonus bij
Athene, bij Cumae in Italië. I)e Hades zelf was

nog niet aan. Hij maakt op verscheiden plaatsen
gewag van de S t y x als rivier der onderwereld (IL.
8, 369. OD. 5, 185.); zij vertegenwoordigt bij hem
de geheele onderwereld, weshalve de goden daarbij zweren, om te kennen te geven, dat zij, zoo
ze een valschen eed deden, aan den dood en de
vernieling wilden prijs gegeven worden. Op dergelijke wijze komt de Styx bij Hesiodus voor; als
persoon is zij de uitstekendste dochter van Oceanus

en Tethys, moeder van ZiiXos, Nfxrl , KpcTos, Bui',

en bij Zeus in hooge eere; hij maakte haar tot
den grooten eed der goden. Zij woont aan den
ingang van den Hades in een hoogen rotsengang,
die door zilveren zuilen geschraagd wordt; haar
stroom is een arm van Oceanus en vloeit uit diens
tiende bron (THEOG . 361, 383 en v. 775 en v.).
Wij vinden hier, evenmin als bij Homerus, dat de
Hades omstroomd is. Andere rivieren van de
onderwereld komen bij Hesiodus niet voor, en ook
bij Homerus schijnt Styx oorspronklijk de eenige
onderaardsche rivier geweest te zijn. Slechts OD.
10, 513, wordt Acheron vermeld, waarin in den
westelijken voorhof der onderwereld Pyriphlegethon valt en C o c y t u s, die een zijtak van
de Styx is. Deze plaats is echter waarschijnlijk
een latt er invoegsel. Volgens een latere voorstelling vloeijen deze stroomen om den Hades en sluiten hem in. Over Acheron z. a. Bij Virgilius
(AEN. 6, 296.) stroomt hij in den Cocytus, een
langzaam vlietenden, moerassigen stroom, en vormt
met hem het stygische meer (6, 323.). Nadat nu
eenmaal de onderwereld door rivieren was ingesloten, was er een veerman noodig, om de zielen
over die stroomen, over het stygische en acherusische meer, te voeren. Dit is de nahomerische
Charon (Xa'pwv van yaipw, de Ivan der vreugde,
een euphemisme voor man der droefheid), z. a.
De Pyriphlegethon of Phlegethon, die anders ook wel met de andere rivieren verbonden
wordt, een geweldige vuurstroom, is bij Virgilius
(AEN . 6, 548 en v.) wegens zijne tegenstrijdige
natuur van de overige afgezonderd en stroomt
om den Tartarus, de plaats der pijniging, die bij
Virgilius een gedeelte der onderwereld is. In den
nahomerischen tijd kwam bij het aantal stroomen
nog de L e t h e, de rivier der vergetelheid, waaruit
de zielen de vergetelheid van hun aardsch bestaan
drinken. -- Aan de poort der onderwereld houdt
Cerberus de wacht, een veelhoofdige hond, geboren uit Typhaon en Echidna (HESIOD. THEOG.
31 l.), met een koperen stem, ontembaar woest,
volgens latere voorstelling met drie koppen, slangenstaart en slangenmanen (VIRG. AEN . 6, 417.
OVID. MET. 4, 449.). Ieder liet ,hij rustig binnen
maar niemand liet hij er uit. Homerus-gan,
spreekt van „ dep hond van den Hades," dien
Hercules naar boven bragt, op twee plaatsen (IL.
8, 367. OD. 11, 623,), zonder hem echter een
naam te geven of hem tot deurwachter van den
Hades te maken, wat ook Hesiodus niet doet. —
Bij Homerus (OD. 11, 568.) wordt Minos met den
jager Orion ( 572.) en den met den boog dreigenden Hercules (601.) in dier voege vernield, dat
zij als schimmen hunne aardsche bezigheid voortzetten, Minos als regtsprekende koning. Overigens
is de geheele plaats der Odyssea (1 1, 565-627.)
een later invoegsel. De voorstelling, dat het leven in de onderwereld een beeld en eene voort-

Oneia-- Onesicritus.
zetting is van het leven op aarde wordt bij Homerus nog niet gevonden. Nog later echter werd
Minos tot regter over de dooden in de onderwereld gemaakt en behalve hem R h a d a m a n t h y s,
A e a c u s, en ook T r i p t o 1 e m u s. Volgens Plato
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heid, ook na den dood, bestaan blijft. Een derde
trap is de voorstelling in HOM. OD. 24., volgens
welke de dooden, zonder bloed te drinken, het
bezit van bewustzijn en spraak hebben, en zoo

hunne persoonlijkheid behouden. Hierop steunt
verder het geloof, dat de dooden nog op verschilaziatische schimmen, Aeacus over de europische, lende wijzen op het aardsche leven invloed kunnen
(GoitG . p. 524. A.) is Rhadamanthys regter over de

en Minos had van Zeus de beslissing gekregen in
twijfelachtige gevallen. Aeacus is anders ook wel
de sleutelbewaarder van den Hades en wordt als
zoodanig afgebeeld met sleutel en scepter. De
voorstelling van regters der onderwereld kon eerst
ontstaan, sedert liet geloof aan belooning en straf
in het gindsche leven, voor de daden op aarde
bedreven, had wortel gevat. Ten tijde van Homerus bestond dat geloof nog niet, en de plaatsen
over de straffen van Tityus, Tantalus en Sisyphus (oD. 11, 576, 582, 593.) zijn nahome
Ook zijn deze straffen geen gevolg van-risch.
een regterlijke uitspraak in de onderwereld, maar
het zijn meer of min de naweeën van een reeds
op aarde door de goden over hen uitgesproken
verdoeming. In lateren tijd voegde men bij deze
vertegenwoordigers van de door de goden na hunnen dood gestrafte zondaars, nog I x i o n en de
Danaïden, Salmoneus, Pirithous, Phleg y a s en a. Nadat eenmaal een scheiding der dooden ten gevolge van belooning of straf aangenomen was, werden ook in de onderwereld aan beide
klassen verschillende plaatsen aangewezen: de T a rt a r u s als de plaats van pijnigende straf (PLAT.
DE REP. 10 p. 616. A. VIRG. AEN. 6, 543 en v.)
en het E l y s i u m als de plaats der gelukzaligheid
(vIRG. AEN . 6, 637 en v.) en buitendien geloofde
men van hete, die een middelmatig leven tusschen
deugd en ondeugd geleid hadden, dat zij op de
asphodillenweide als schimmen ronddwaalden. —
De Tartarus (als persoon, zoon van den Aether
en de Aarde, bij de Aarde vader der Giganten
en van Typhoeus, HESIOD. THEOG . 821.) is bij
Homerus de kerker der Titans en geheel verschillend var. den Hades. Terwijl de Hades in het
binnenste der aarde en der zee, zoo diep onder
de oppervlakte der aarde, als de hemel daar boven
is (HOM. IL. 8, 13 en v. verg . HESIOD. THEOG. 720
en v.). Daarentegen vinden wij bij HESIOD . SCUT.

H. 255. den Tartarus reeds met den Hades in
verbinding gebragt. In lateren tijd wordt het
woord Tartarus ook in 't algemeen voor onder
gebruikt. — Over Elysium z. a. -- De-werld
voorstellingen omtrent den toestand na den dood
zijn in de homerische gedichten, naar den verschillenden tijd van hun ontstaan, verschillend. Volgens de oudste aan Homerus eigen voorstellingen zijn de dooden schaduwbeelden, niet de
ligchaamlijke omtrekken des aardschen levens, zon
zelfstandigheid, zonder kracht, zonder vleesch en-der
been, zonder stem en zonder bewustzijn, dat evenwel voor korten tijd, door het drinken van bloed,
en door het aannemen van een ligchaamlijk bestaan kan terugkeeren ; want voor het persoonlijk
bestaan is het ligchaam de hoofdzaak, de c^uy,
i,
die het ligchaam bezielt, wordt wel in stand gehouden
en voor volkomen vernieling bewaard, doch verliest
met den dood haar eigenlijk wezen; het geestlijke
en verstandlijke in den mensch, de ppdvsc, gaat

verloren. Een hoogere voorstelling, zooals men
b. v. in de homerische plaats van Minos vindt, is,
dat bij afzonderlijke personen een eigenaardige

uitoefenen. Bij alle deze voorstellingen, die ook
in het volksbewustzijn wortel hadden geschoten en
zelfs nadat de leer der mysteriën (z. E l e u s i n i a)
en de wijsbegeerte een zaliger hope over het leven
na den dood verspreid hadden, blijft toch steeds
liet den Grieken eigen gevoel bestaan, dat het
leven in het licht alleen wenschenswaardig is, dat
de vreugde aan deze zijde des grafs woont. „ Een
daglooner op aarde te zijn is beter dan over alle
schiminen te heerschen," zegt Achilles in de onderwereld (HOM. OD. 11, 489.): De mensch hecht
zich aan het aardsche leven vast, en ook na den
dood wil lij nog op aarde in de gedachte, in de
herinnering der menschen voortleven, hij wil beweend, begraven zijn en in aandenken blijven (oD.
11, 71 en v.). — De Romeinen hebben over de
onderwereld de voorstellingen der Grieken overgenomen, doch hunne nationale denkbeelden werden
evenwel niet geheel verdrongen. De onderwereld
en tevens de god daarvan heette Orcus, ook mundus, vooral in de uitdrukking mundus patet, z. r eligiosi dies, en verder Manes, Lares, Lar
vae.
Onela, N Oveta, d. i. ezelsberg, een 2000 v.
hooge bergketen, die zich ten Z. van den Isthmus van Corinthe naar Cenchreae uitstrekt, zeer
belangrijk voor den toegang tot den Peloponnesus
en dikwijls aanleiding tot hevigen strijd (SEN. HELL.
6, 5, 51. 7, 1, 15, 41 . THUC . 4, 42, 44 . PLUT
CLEOM. 20 .). Zij heet teg. bergketen van Hexamili.
"0 v s t p o s, de droom. Homerus kent geen personificatie van den droom, geen droomgod, z. d i
i n a t i o (2. kol. m.). De voorstelling van het ver--v
blijf der droomen op den weg naar Hades (xoM.
OD. 24, 12.) is een vrucht der verbeelding, even
als die, dat de bedrieglijke droomen door een
ivorenpoort, de waarachtige door een van horen
naar buiten gaan (HOM. OD. 19, 562 en v.). De
etymologische afleiding erkent men zelfs in die
plaats. Bij Hesiodus heeten de droomen kinderen
van de Nacht (THEOG . 212.) , bij Euripides zonen
der aarde, zwartgevleugelde geniussen. Ovidius
(MET . 11, 633.) noemt lien kinderen van den slaapgod en geeft uit de tallooze menigte drie op:
Morpheus, Icelus, (EhtsXos) en Phobetor.
4)nesierit s, 'Ovrla(xptros (ook Onesicrates,
'OvriatxpaTTi Q), 1) uit Aegina of Astypalaea, leerling van Diogenes, doch eerst op lateren leeftijd;
vervolgens vergezelde hij Alexander den G. op
zijn togt naar Azië, die hem eene zending naar
de Gymnosophisten in Indië opdroeg, hem
daarop onder het bevel van Nauarchus tot opperstuurman der vloot maakte, die om de westkust van Azië stevende. Hij liet een wijdloopige
beschrijving na van de daden van Alexander, waarvan de geschiedkundige waarde niet zeer hoog is
te schatten, daar hij overal als lofredenaar van
Alexander optreedt. Reeds zijne tijdgenooten,
Alexander zelf en Lysimachus, waren niet zeer
ingenomen met de trouw en de waarheid zijner
voorstelling (LUCIAN. DE MIST. CONSCRIB. 40. PLUT.
ALEX . 46.). Ook de aardrijkskundige Strabo valt
-

.

vorm, of eene gedurende het leven geliefde bezig- hem hard wegens zijne wonderbaarlijke vertellingen
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over Indië; slechts weinig fragmenten zijn van zijn I,
schriften over. -- 2) Een leeraar in de grieksche
taal ten tijde van keizer Commodus.
OnochOnus, z. O n c h e s to s.
Onomacles, 'OvoµaxXrjc. 1) atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog, werd van
verraad beschuldigd, doch onttrok zich, naar het
schijnt, door de vlugt aan het vonnis (THuc 8,
25, 30.). -- 2) Een der 30 tyrannen (XEN. HELL .
2, 3, 2.).

Onomacritus, 'OvogdxptToQ, Athener ten
tijde van Pisistratus en diens zonen. Pisistratus
maakte van zijne hulp gebruik bij het in orde
brengen en rangschikken der homerische gedichten,
waarbij hij zich tusschenvoegingen zou veroorloofd
hebben. Volgens Herodotus (7, 6.) was hij XpraµoX6yoV en 6ca &Trls Xp1 aµtuv Twv Mo►uaa(ou, derhalve verzamelde en rangschikte hij voorspellingen
en orakelspreuken, die op den naam van Musaeus
in omloop waren. Door Lasus werd hij evenwel
van vervalsching en inschuiving bij dit werk beschuldigd en door plipparchus, wiens vertrouweling
hij zou geweest zijn, uit Athene verbannen. Later verzoende hij zich met de Pisistratiden, ging
met hen naar Susa en spoorde met hen door zijne
voorzeggingen Xerxes aan tot den oorlog tegen
Athene. Ook de voorspellingen van Orpheus zou
hij vervalscht en vermeerderd hebben.
Onomarehus, 'Ov6µapyos, aanvoerder der
Phocensers in den heiligen oorlog, verzamelde
na den dood zijns broeders Philomelus (353 v. C.)
de verstrooide troepen, plunderde de overblijfsels
der tempelschatten en besteedde ze om zijn leger
aan te vullen en uit te rusten. Hij deed invallen
in Locris, Doris en Boeotië, overwon, met zijn geheele magt opgerukt, Philippus tweemaal in Thessalië, wendde zich daarop naar Boeotië en veroverde Coronea; toen hij echter Lycophron van
Pherae te hulp trok, werd hij door Philippus
geslagen en in den slag of op de vlugt oor zijn
eigen volk gedood.
Onosander, 'O' óaavapos, een platonisch wijsgeer, omstreeks 40 n. C., schrijver van een werk
over krijgskunst en van eene verklaring op Plato's
republiek. Wij bezitten nog zijn aTpu ri ytxó^, handleiding voor een veldheer, waarbij hij vooral Xenophon tot voorbeeld nam, hoewel hij hem niet
evenaarde.
'Ovou yvrl o;, z. Laconica.
Onyx, naar de kleur van den nagel (óvu^,
unguis), een bij de ouden zeer gezocht edelgesteente, geel, bruin of rood, niet witte regelmatige aderen : het werd door de ouden voornamelijk gebruikt voor cameën, wier schoonheid nog bewonderd wordt, maar ook wel voor kleine zalfpotjes,
wat het daarom soms ook beteekent.
Oorkonden. Hiertoe behooren vooral de
opschriften, inscriptiones, in den ruimsten
zin, die in vrij groot aantal uit de oudheid tot ons
zijn gekomen. Men verstaat daaronder al de open inschriften, die op gedenkteekenen uit de oudheid van steen, metaal, hout en a. (met uitzondering der munten) bewaard zijn gebleven, en wier
echtheid een onderwerp van een bijzonder onderzoek z jn geworden, onder den naam van E p i
graph i ca of opschriftkunde. Zij bestonden deels
in opschriften, deels in eigenlijke oorkonden, en
men telt er bij de 60000 echte in proza en versmaat; de laatste hebben aanleiding gegeven tot
een afzonderlijke dichtsoort, het epigram (z. a.).

De grieksche opschriften behelzen meestal onderwerpen van het daaglijksch en burgerlijk leven,
of het waren registers van de overwinnaars in de
olympische spelen, of van de priesteressen van
Argos, die niet bewaard zijn gebleven. De overheid zorgde voor hunne oprigting, vooral op openbare plaatsen (acropolis te Athene), of aan opzetlijk daarvoor opgerigte muren. Voor de monumenten van den raad moest de ypu trz r c rijs
pouXrjs, voor die van den demos de demarch zorg
dragen. Men onderscheidde inscriptiones sacrae en
profanae, publicae en privatae. De grieksche waren met capitale letters en in het unciaal schrift,
de romeinsche met capitaal- of quadraatschrift
(literati quadratae of lapidariae), later, hoewel
slechts zelden, ook met loopend schrift. De oudste
klimmen niet hooger op dan de 50. olympiade.
Bondigheid, eenvoudigheid en keur van uitdrukking zijn kenmerkende eigenschappen van alle
opschriften tot op den tijd der Antonijnen. Reeds
door de ouden werden zij verzameld; echter zijn
er vele uit moedwil of wraakzucht vernield geworden. In den nieuweren tijd is men weer begonnen ze vlijtig te verzamelen, waarin zich voor de
grieksche B ó c k h vooral verdienstelijk heeft gemaakt, voor de latijnsche 0 r e 11 i. — In engeren
zin verstaan de Romeinen onder inscriptiones wetten, staatsstukken, documenten, keizerlijke deereten, staatsverdragen, verbonden, meest alle in het
aerarium van Jupiter Capitolinus bewaard. Ook
waren er inscriptiones publicae militares, zege
opschriften op schilden en wapens, op-trophaeën,
oorlogschepen enz. ook de militaire tesserae met
het parool of een bevelschrift, de tabulae honestae
missionis (eervol ontslag); registers van geheele
legioenen of afzonderlijke soldaten. -- Tot de bij
opschriften behooren inzonderheid de op--zonder
schriften op gebouwen, kunstwerken, borstbeelden van voorouders, amuletten (gesneden steenen
met inscripties) en vooral de talrijke grafschriften.
Opérae , de arbeid, de dienst, welk woord
dikwijls voorkwam in de uitdrukking operarune
locatio en conductio. Eigenaars van slaven waren
gewoon den arbeid dier menschen aan derden te
verhuren of ook wel voor de gladiatorenspelen.
Ook vrije lieden verhuurden wel hunne diensten
en heetten dan operarif, mercenarii, daglooners,
bedienden.
Opheliou, 'S^cpsX(wv, 1) blijspeldichter te
Athene, waarschijnlijk der middelbare attische comedic. Eenige titels en een paar fragmenten van
zijne stukken zijn bewaard gebleven. — 2) Een
schrijver over genees- en natuurkundige onder
Plinius geraadpleegd. -- 3) Zoon-werpn,do
van Aristonides, een beeldhouwer, van wien zich
een marmeren standbeeld in de Louvre te Parijs
bevindt. --- 4) Een schilder uit onbekenden tijd,
die een Pan en eene Aërope schilderde.
Ophella s, 'Ocp XXas, een veldheer onder
Ptoleniaeus Lagi, veroverde Cyrene, 322 V. C.,
en werd stadhouder van het land. Een opstand
der overwonnenen werd onderdrukt. Later maakte
hij zelf zich onafhanklijk en vormde in verbond
met Agathocles van Syracuse plannen tot een
oorlog tegen Carthago, toen de dood hem wegrukte
in 't jaar 308.

Opheltes, z. Adrastus.
Oplhion, 'Ocpíwv, 1) een der oudste Titans,
met zijne vrouw Eurynome, eene dochter van
Oceanus, heerschte hij voor Cronus en Rhea, doch
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werd door deze overwonnen en in den Tartarus belangrijk door haren handel (HDT. 1, 189. XEN.
of Oceanus gestort -- 2) Gigant. - 3) Vader ANAB . 2, 4, 25.). Later wordt zij niet meer gevan den Centaur Amycus.
noemd en is waarschijnlijk dezelfde stad die bij
Ophis, "tipcc, rivier bij Mantinea in Arcadië, Plinius (6, 27.) Antiochia heet.
die in den Alpheus viel (xEN. HELL. 5, 2, 4. PAUS.
Opifergium, 'O7tcTipytov, stad en rom. co8, 8. 4, 7.).
lonie in Venetia aan de rivier Liquentia, aan den
Ophiues,'Ocpovaa,z.PropontisenRho dus. weg van Aquileja naar Verona (TAC. RIST . 3, 6.);
Ophrynéum, 'Oppóv€tov, kleine stad van t. (.)derzo aan den Montegnana. De Montes OpiMysiè in het landschap Troas, in de nabijheid van tergini lagen ten N. van de stad.
het meer Pteleus, tusscheii Dardanus en RhoeOpplsnus, 'O7tïccav6c, grieksch dichter uit
teum. Daar was een woud aan Hector geheiligd Cilicië, ten tijde van Marcus Aurelius en Commo(HDT. 7, 42, 43 , XEN. ANAB. 7, 8, 5.) ; t. Renn- dus, vervaardiger van een nog bestaand didactisch
Kevi.
epos AÀterrmd, in 5 boeken, over de schuilplaats,
Opici, z. Osci, onder Italia.
eigenschappen, levenswijze en vangst der visschen
Opif ices, handwerkslieden, i uo pyot, hunne Aan denzelfden Oppianus werd een gedicht Kuvrlwerkzaamheden stonden de geheele oudheid door YsTCxd, over de jagt, in 4 boeken toegeschreven,
zeer in minachting, zoodat in verscheiden wetge- doch de schrijver maakt zich bekend als een Syvingen deze lieden van staatsburgerlijke regten riër onder Caracalla. Onder den naam van • Opwaren uitgesloten. Dit moet ons echter minder pianus was er ook een gedicht 'I^euttxd, over de
verwonderen vooreerst omdat de meeste hand- vogelvangst, waarvan wij nog eene omschrijving
werken aan huis boeiden en dus het verblijf op in proza van Eutecnius bezitten.
de markt en in de gymnasiën moeilijk maakten en
Oppil , een plebejisch geslacht: 1) S p. Oppius
tot een zittend leven noodzaakten (vandaar Ç3dvau- C o r n i c e n, een der tienmannen uit de plebejers
aos, eigenlijk afgeleid van de werkzaamheid voor (450 v. C.), hield met zijne ambtgenooten de hun
den oven, die voor bijzonder geestdoodend gehou- opgedragen betrekking langer, dan de wet ver
den werd); en ten anderen omdat zelfs de boefewerd later daarover aangeklaagd en-orlfde,
naars van de edele kunsten, die meer den arbeid benam zich zelven het leven (LIV . 3, 41, 58.;
van den geest vorderden, zoo als reeds bij Homerus anders verhaalt DION. HAL .). - 2) M. Oppius
de artsen, zangers, waarzeggers, geen hooge werd door het 'leger te velde tot aanvoerder van
achting genoten. Te Sparta was alle handen- den togt tegen Rome gekozen (449), toen de
arbeid aan de perioecen overgelaten, te Athene gruweldaad van Appius Claudius tegen Virginia
ging die meer en meer uit de handen der bur- was bekend geworden (LIV. 3, 51.). - 3) V es tja
gers in die der metoecen over. Te Rome werden O pp i a, uit Atella, een ijverig romeinschgezinde
de ambachten meest door vreemden en slaven ge- vrouw; zij offerde dagelijks aan de goden voor
dreven (CIC. OPF. 1, 42, 150.). Doch ook vele den gunstigen uitslag van de belegering van Capua,
burgers gaven er zich mee af. Zij hadden hunne dat van de Romeinen was afgevallen (Liv. 26,
gilden (collegia) onder eigen opzigters ; sommigen 33.). -• 4)L . Oppius Salínator in 't jaar 191
geraakten zelfs tot eerposten, zooals M. Scaurus, v. C. praetor op Sardinië. -- 5) Q. 0 p p i u s,
Cn. Octavius en a.
proconsul in 't jaar 88, vocht tegen Mithridates,
Opilius, A u r e 1 i u s, een vrijgelatene, leeraar geraakte in diens magt door de inwoners van
in de philosophie en taalkunde te Rome, om- Laodicea en verkreeg eerst door Sulla zijn vrij
streeks 90 v. C., begaf zich later naar Smyrna.
weder. --- 6) Een 0 p p i u s werd wegens-heid
Zijne schriften zijn verloren.
omkooping en bedrog, waaraan hij zich als praeOp imii, een plebejisch geslacht. Melding Lor in Achaja had schuldig gemaakt, bijna gelijk
verdienen : 1) L. O p i m i u s, veroverde in 125 v.
voor den regter gedagvaard (etc.-tijdgmeVrs
C. als praetor de oproerige stad Fregellae, werd VERR . 1, 2, 6.). --- 7) L. Oppius, een vriend
consul in 121 en stond aan het hoofd van den van Cicero (AD ATT . 8, 7.) was romeinsch ridder
adel in den strijd tegen C. Gracchus, tegen wien en negotiator in Azië. --- 8) C. 0 p p i us C o rhij het gewapende volk aanvoerde, waarbij hij n i c i n u s schijnt bevriend geweest te zijn met
hem en een gedeelte van zijn aanhang doodde Cicero, voor wiens terugkeering hij zich veel
(CIC. CAT. 1, 2, 4. PHIL. 8, 4, 14, SAL. JUG. 16.
moeite gaf (cie. BEST. 34, 74.). -- 9) M. Oppius
PLUT . C GRACCH . 13 en v.); nog aan de lijken werd met zijn vader op de proscriptielijsten gevan de verslagenen koelde hij zijn wraaklust. Na plaatst, doch mogt later naar Rome terugkeeren,
van eene tegen hem ingestelde beschuldiging vrij- waar hij tot aedilis verkozen werd, 37 v. C. Het
gesproken te zijn (120) werd hij censor, ging 5 volk, dat hem gekozen had om hem te beloonen
jaren later als gezant tot Jugurtha naar Africa, voor zijn ouderliefde, die hij betoond had door zijn
liet zich echter door dezen omkoopen en werd na vogelvrij verklaarden vader op zijne schouders uit
zijne terugkomst daarover ter verantwoording voor de stad te dragen en verder te brengen, droeg rijkehet volk geroepen en veroordeeld. - 2) Q. O p i- lijk bij voor de kosten, die het nieuwe ambt van hem
mi us, tegenstander van de door Sulla gemaakte eischte, daar hij zijne bezittingen verloren had. ---wet, die de tribunen van de hoogere ambten uitsloot, 10) C. 0 p p i u s, een vertrouweling van Caesar,
hij werd daarover aangeklaagd en door de regt- die hem de waarneming zijner belangen te Rome
bank, waarin ook Verres als praetor zat (74 v. opdroeg, terwijl hij zelf in Gallië was (cie. AD Q. FR.
C.), tot straf veroordeeld, waarbij hij zijn vermo- 3, 5, 18.). Bij het uitbreken van den burgeroorlog,
gen verloor (cie . VEER . 1, 60.). -- 3) M. 0 p i - speelde hij de rol van bemiddelaar (Cie. AD ATT.
m i u s, diende in het leger van Pompejus en ge- 9, 7, C.); toen hij hiervan weinig vruchten plukte
raakte in Macedonië in handen van Caesar, 48 en Caesar naar Griekenland overstak, oefende
(CAES. B. C. 3, 38.).
Oppius (en met hem Balbus (z. a.), die te Rome
Opga, 'Sins, stad in Assyrië aan den zamen - gebleven was) een grooten invloed uit, weshalve
loop van den Physcus (t Odoan) en den Tigris zelfs Cicero zijn vriendschap ijverig zocht en ook
,
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later zijne medewerking dikwijls inriep, zoowel
voor zich zelven als voor anderen (cic. AD ATT.
12, 29. AD PAM. 6, 19.), terwijl Oppius en Balbus ook ten nutte van Cicero bij Caesar zochten
te werken. Na den dood van Caesar sloot Oppius
zich bij Octavianus aan. In lateren tijd werd hij
gehouden voor den schrijver der boeken over den
alexandrijnschen, hispanischen en africaanschen
oorlog (SUET . CAES . 56.), doch ten onregte, daar
deze werken te zeer in taal verschillen om van
één maker te kunnen zijn. — 11) Oppius S t at i a n u s, volgde als legaat Antonius in den oorlog tegen de Parthen (36 v. C.), waarin hij omkwam (FLUT. ANTON. 38.) . -- Nog moet vermeld worden 12) 0 p p i u s C h a r e s, een taalkundige in Gallië, die tot in hoogen ouderdom
onderwijs gaf.
Ops, romeinsche godin van den graanoogst,
gemalin en vrouwlijk evenbeeld van Saturnus,
wegens de betrekking die zij op het gezaaide had,
heette zij Consivia. Men riep haar aan onder
het aanraken van den aardbodem. Hare vereering was naauw verbonden met die van Saturnus, gemeenschaplijk met hem had zij vele heilig
benevens het feest der Saturnaliën. Een-domen
afzonderlijk feest werd ter harer eere gevierd op
den 25. Aug. onder den naam Opiconsivia. Toen
Saturnus met Cronus vereenzelvigd werd, hield
men Ops voor Rhea en gaf aan beiden Coelus
(Uranus) tot vader. Ook werd zij vereenzelvigd
met de italische godinnen Fauna, Fatua en Maia.
'0 ei w v t o v, opsonium (obs.), alles wat bij het
brood gegeten werd, toespijs, meest in gebraden
en gekookte geregten bestaande, voornamelijk
vleesch en visch, soms ook uit het plantenrijk
(dc pta, dc)1iµaTa, pulmentaria). Vooral viel zeevisch zeer in den smaak en aan de goede bereiding daarvan hechtte men veel waarde; ook werd
er een groote handel zelfs met het buitenland in
gedreven. De Atheners gingen zelve naar de
markt (óvov, macellum) om te koopen (' wveiv,
opsonare), de Romeinen gebruikten daarvoor een
slaaf (dc^uwvrls, opsonator). Het opzigt over de eetwarenmarkt was opgedragen aan twee df^ovóµot. —
Verg. ook maaltijden.
'OztTTipta, z. Yuµos, 3. kol. m.
Optimátes heet de aristocratische partij, in
tegenstelling der populares. De eersten streefden
naar den bijval der aanzienlijken en voornamen,
de laatsten naar de gunst des volks, zoo als de
Gracchen. Gene zijn volgens Cicero uitsluitend de
welgezinde burgers, de conservatores civitatis, defensores reipublicae. Na de Gracchen en nog meer
sedert Sulla en Marius komt het onderscheid nog
scherper voor den dag tusschen opt. en pop. (sic.
AD ATT. 8, 16. 9, 1. SECT. 45.).

Optio heette een ondergeschikt officier, en
wel in de oude tijden iemand die aan een een
toegevoegd en door dezen-turiofdecwas
gekozen werd (vandaar de naam), in den tijd der
keizers ook iemand die ondergeschikte bedieningen
zelfstandig verrigtte, b. v. een optio abactis, een
legioenschrijver, optio carceris opzigter over de
provoost, optio arcarius betaalmeester enz.
Opus, 'O7tous, hoofdstad der opuntische Locriërs, niet ver van de kust der naar haar genoemde opuntische golf, 60 stadiën van hare havenstad Cynus, in een woeste streek. Zij had een
sterken burg (Liv. 32, 32.) en werd voor de geboorteplaats van Patroclus gehouden. Bij een

altaar van Ajax, Oïleus zoon, werden de kamp-

spelen Ajantea gevierd (xoM. IL. 2, 522. 18, 326.
23, 85. THUC. 2, 32.).

Opus publieum heette elk openbaar, den
staat of eene gemeente toebehoorend gebouw of
andere aanleg, b. v. bronnen, standbeelden enz.
Voor den bouw en het oprigten daarvan droegen
de censors en later de keizers zorg, welke het
opdroegen aan curatores operum publicoruni. Deze
moesten de noodige maatregelen nemen met de
aannemers (redemptores).
Opvoeding , I. gr i e k s c h e. Ook in de opvoeding, even als in alle betrekkingen van het
openbare en bijzondere leven, is de stamverscheidenheid bij de Grieken duidelijk merkbaar. In de
dorische stammen toch en met name te Sparta,
waar alles er op ingerigt was, om het geheele bestaan van den bijzonderen burger op het naauwst
in den staat in te weven en daarin op te lossen,
werd reeds liet kind van de familie vervreemd en
het doel zijner geheele vorming was geen ander,
dan er een voor den staat bruikbaar en nuttig
werktuig van te maken. Daarentegen heerschte
bij den ionischen stam, als welks vertegenwoordiger wij den atheenschen staat kunnen beschouwen,
een zuiverder begrip van de verhouding tusschen
den bijzonderen burger en de maatschappij. Dien
ten gevolge erkenden de Atheners, zonder de staatsbelangen daarom te verwaarloozen (immers deze
stonden ook bij den atheenschen burger op den
voorgrond), ook de eischee die uit andere betrekkingen der menschlijke natuur voortvloeiden.
Daarom was eene van den staat onaf haaklij ke en
aan hem niet regtstreeks dienstbaar gemaakte opleiding (7coflela) van het kind niet alleen geoorloofd, maar werd in zekere mate zelfs gevorderd,
dewijl het gemis daarvan den vrijen burger onwaardig was. Deze eigenaardigheid der Atheners,
waarover Thucydides reeds in tegenstelling met
Sparta zich even schoon als treffend uitlaat (verg.
o. a. de redevoering van Pericles 2, 35 en v.)
moest natuurlijk op hunne beginselen van- en inzigten omtrent opvoeding een wezenlijken en belangrijken invloed uitoefenen. -- A) De bron voor
de kennis van de opvoeding in het h e 1 d e n t ij dv a k is hoofdzaaklijk Homerus, doch natuurlijk
bijna uitsluitend voor de opvoeding van vorsten
en regenten (CaatXsls, cfvaxras), daar de arjµos overal zeer op den achtergrond treedt en als eene
ongeregelde, ofschoon geenszins van regten ontbloote menigte verschijnt. De eigenlijke vertegenwoordiger van de heroïsche opvoeding is de wijze
centaur Chiron, de opvoeder van Jason, Achilles en andere jeugdige helden. Hij onderwijst hen
in de jagt en den wapenhandel, in geneeskunst
(iaTptx j) en de daarmede verbonden kennis der
kruiden, in zang en snarenspel (t,ouatx/), in de
kunst van waarzeggen (µavrtx^) en in de kennis
van het regt en de wetten (&txatoauvrl). Hij leert
hun den eed heilig te bewaren, de goden te vreeen en Bunnen toorn te verzoenen. -- Nadat de
min (bij Homerus, volgens latere voorstelling de
moeder zelve) den knaap had gevoed, groeit hij
op onder de leiding der ouders en der voedster.
De vader houdt zich gaarne met den jongen bezig, speelt en stoeit met hem op zijn armen en
schoot. Als de knaap grooter wordt, krijgt hij tot
leidsman en gezel een man van meer jaren, dikwijls slechts een weinig ouderen makker (Phoenix
en Patroclus, beide als edele vlugtelingen door
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Felons opgenomen, even als later Adrastus door zelf dat er ook wel aanzienlijke en geachte manCroesus opgenomen en aan zijnen zoon tot leids- nen onder gevonden werden. De inkomsten der
man (cptXu^) gegeven werd). De oudste sage kent onderwijzers bestonden uitsluitend in schoolgelden,
nog geene slaven als 7raa&a(wyoí. --- De geest
ontwikkeling van den knaap bestond nu voor--lijke
al in zang en snarenspel (door de latere traditie
worden Orpheus en Linos als leeraars hierin genoemd). In korte zedespreuken wordt den knaap
wijsheid en zedekunde medegedeeld; reeds vroeg
vinden wij de beginselen der welsprekendheid (Nestor en Ulysses). Onderwijs in de genees- en voor
voltooiden in dien tijd de geheele-zeginskut
opvoeding. (Van de schrijfkunst vertoonen zich
ook de eerste gebrekkige sporen, misschien alleen
hieroglyphen, ypc p.ccr , ara). Volmaakter waren zeker reeds vroeg de gymnastische en agonistische oefeningen (verg. IL. 23, 306 en v. de lijkspelen voor Patroclus), hoewel men nog geen
gewag vindt gemaakt van gymnasiën en worstelperken. — De opvoeding van het vrouwlijke geslacht bepaalde zich alleen tot vrouwlijke bezigheden, spinnen en weven, zonder dat evenwel zang
en muziek geheel uitgesloten zullen geweest zijn. —
B) Wanneer wij thans tot de beschouwing van de
opvoeding te Athene, als vertegenwoordigende het
ionisme en de grieksche beschaving in 't algemeen,
overgaan, dan zien wij hoe de opvoeding inderdaad
tot de taak der familie behoort, zonder evenwel
het staatsdoel geheel uit het oog te verliezen.
Op den 5. of 7. dag na de geboorte, werd het kind
door de 'Aµcpt6p6 uc (z. a.) plegtig in de familie
opgenomen, en daarmede schijnt de vader te hebben te kennen gegeven of hij het kind opvoeden,
of te vondeling leggen wilde. Op den 10. dag
werd de 8s°xcTri (z. a.) gevierd. De minnen, Tí'rem, (want vermogende moeders zoogden zelden
hare kinderen zelve) waren meest slavinnen, maar
ook arme burgervrouwen, ook laconische vrouwen,
de laatste inzonderheid gezocht. Vervolgens kwam
het kind in handen der verpleegster, Tpocyóy, die
het kind verzorgde, op hare armen droeg (ook
om het te doen inslapen, want eerst later komen
wiegen, s►j xivr^'ra xXtv(S&a, in gebruik). Speelgoed,
crepundia, lrkaTayat, ook poppen, %Opat, ontbraken
niet. — Als straf maakte men gebruik van ver
maar ook van slagen, ook zocht de-manige,
verpleegster de kleinen van ondeugendheid terug
te houden door allerlei schrikbeelden en vertelseltjes (µGpµoXuxsta, Pp(xtXa). Ook de minnensprookjes, µEu »ot, speelden een voorname rol. — Met het
zesde jaar werden de kinderen an het opzigt van
den paedagoog toevertrouwd. Dit was een slaaf,
en wel niet altijd, gelijk men verwacht zou hebben, een beschaafd man. Zijn taak was, den knaap
overai te vergezellen, in 't bijzonder naar de school
(óc aaxaXeiov) en 't gymnasium. Het eerste onderwijs, dat de Ypaµµart d mededeelde, bestond
in lezen (op een duidelijke en juiste uitspraak
werd vooral gelet) en schrijven. I)e scholen waren bijzondere inrigtingen, en van staatswege had
er geen of een zeer beperkt toezigt op het onderwijs plaats, weshalve de kinderen van minvermogenden, in tegenstelling van de ikeuaÉpws 7rsrcatocuµdvot, dikwijls vroeg tot een handwerk overgin
ja zelfs kwamen er enkele, hoewel zeer-gen;
zeldzame gevallen voor, dat kinderen geheel zonder
onderrigt bleven. Deze schoolmeesters waren weinig in achting, daar velen zich zonder roeping of
lust voor het vak, slechts om den broode met het
onderwijs bezig hielden. Evenwel spreekt het van

hetwelk zonder twijfel verschillend was naarmate
van hunnen naam en hunne geschiktheid. Het
onderwijs begon reeds in den vroegen morgen en
werd ook des namiddags nog voortgezet. (Eene
wet van Solon bij AESCHIN. IN TIMARCH. p. 37.:
ei 61 'rtiv i:alawv t&l xz Aot 1' o ' rwary £V 'r&
MaaxeXzt h µri ;rpóTSPov rX(ov vt6' ro , xa.EC Twaav
ó- •rpó +Xío ►j Behalve lezen en schrij-

ven, werden in het M axaXsïov ook nog de beginselen der rekenkunde geleerd. — Als de eerste
beginselen gelegd waren volgde een hooger onderwijs, dat voornamelijk bestond in het lezen, van buiten leeren en opzeggen van dichtstukken. Hiertoe
werden, behalve zedekundige gedichten en fabels,
bij voorkeur van Aesopus, vooral de gezangen van
Homerus gekozen, die zulk een aanzien en roem
genoten, dat zij door de verschillende inzigten van
sommige wijsgeeren, die zijne voorstelling van de
goden voor de jeugd verderflijk hielden, toch niet
uit de school zijn geweerd kunnen worden. Homerus bleef de grondslag en het middelpunt van
het onderwijs en de opvoeding hij de Grieken. —
Dit grammaticaal onderwijs (zoo is de algemeene
naam) ging vervolgens, als de knaap zijn 13. jaar
was ingetreden, gepaard met dat in de muziek,
dat niet alleen vermaakshalve gegeven werd, maar
ook om de ledige uren, zooals Aristoteles zegt, nuttig door te brengen, om wille van het xaAcus axoxrxgsty, zoodat zij wel niet volstrekt noodzaaklijk is
voor de ratózfa, maar als edelste bezigheid in ledige uren den vrijen mensch hoogst waardig is.
1)e hoofdinstrumenten waren te Athene xtM pa en
XUpa; de fluit was meestal minder in aanzien, omdat men daarbij niet zingen kon. Van de wetenschappen werd inzonderheid de wiskunde ijverig
beoefend, en het is uit Plato genoegzaam bekend,
hoe hoog zij voor de ontwikkeling van den geest
stond aangeschreven. — Een belangrijk gedeelte
der 7tat^sla was verder de oefening in de gymnastiek, die zeker niet voor het 7. jaar begon en van
het gemaklijkere, aan de krachten van het kind
geëvenredigde (balspel, loopen), trapsgewijze tot
het moeilijkere (worstelen, vuistvechten, pancration)
opklom. Niermede gingen gepaard oefeningen in
de zwem- en danskunst. Op den leeftijd van ephebus begon men als voorbereiding tot de krijgsdienst met oefeningen in den wapenhandel en liet
rijden. Het onderwijs in de gymnasiën regelden
de paidotriben; de sophronisten zorgden
voor betamelijkheid en orde; de a l e ip t e n hadden
het opzigt over behoorlijke leefwijze en verrigten
de inwrijvingen met olie. Er heerschte een strenge
tucht, naauwkeurig werd gelet op betaamlijk gedrag, edele houding (s^Uxoaµ(u) en zedigheid (al— De laatste hand werd eindelijk aan de
geestlijke ontwikkeling gelegd door het onderwijs
bij de sophisten (b. v. Gorgias, Protagoras) en
rhetors (Isocrates), dat hoofdzaaklijk liep over
rhetorica, philosophic en staatkunde. Intusschen
konden slechts de rijken zich deze hoogere ontwikkeling verschaffen, daar de kosten voor dit
onderwijs zeer aanzienlijk waren. Zoo lieten Isocrates en Aristippus zich 1000 drachmen voor hun
onderwijs betalen. Op het betalen van dit geld werd
streng toegezien en het verschuldigde werd zonder
toegevendheid gevorder 1. Inzonderheid bloeiden
de scholen der sophisten na den tijd van den pe-
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loponnes. oorlog, toen met het verval der oude
zeden ook de strenge tucht der jeugd verslapt
was, en teugelloosheid ja zelfs onbeschaamdheid
de plaats hadden ingenomen der oude bescheidenheid, zedigheid en eerbied voor ouderen van jaren ; een treurige achteruitgang, waarover onder
anderen Aristophanes bitter klaagt. Dit hooger
onderwijs werd noodzaaklijk bevonden, toen de
oude eenvoudige en zuivere maatschaplijke toestanden bedorven en hunne oplossing nabij waren,
toen de werkzaamheid van den geest zich uit
velerlei onderwerpen versnipperd-breidnov
werd, zoodat de bekwaamheid en geschiktheid, die
men zich vroeger uit het practische leven en den
daaglijkschen omgang, alsmede uit de voortdurende deelneming van den bijzonderen burger aan de
openbare staatsaangelegenheden kon verwerven,
niet meer toereikende waren, om de menigvuldige
belangen van het openbare leven behoorlijk te
behartigen en den uitgebreiden kring van kundigheden, zonder theoretische opleiding, volledig te
bevatten. — De ontwikkeling en opleiding van het
vrouwlijk geslacht had uitsluitend te huis plaats
en was slechts het werk der moeders en verpleegsters, van daar dat men eene hoogere ontwikkeling bij de vrouwen (en dit is zeker eene treurige
schaduwzijde van het grieksche leven) meest altijd
met onzedelijkheid en ontucht gepaard vindt en
bijna alleen bij hetaeren aantreft. Het familieleven was wel de zetel en het middelpunt van zedelijkheid en tucht, doch niet van verlichting en
beschaving, van daar dat deze in vele opzigten
zulk een verderflijken invloed op het grieksche
leven hebben uitgeoefend. — C) Te Sparta, dat
wij beschouwen als den dorischen stam vertegenwoordigende, was, gelijk wij reeds zagen, het doel
der opvoeding, om den burger geheel aan den
staat te onderwerpen en hem daarin op te lossen.
Reeds terstond na de geboorte beslisten de oudsten der familie over het leven van het kind, dat
bij een gunstige uitspraak tot zijn zevende jaar in
het gezin bleef. Na dien tijd behoorde de knaap
geheel aan den staat toe en werd aan de openbare opvoeding overgegeven. Een hoofdtak van
onderwijs was gymnastiek, die vooral ten doel
had om het ligchaam sterk en gehard te maken,
en eerst in de tweede plaats kwam de ontwikkeling van den geest in aanmerking, waartoe behoorde lezen, schrijven en de kennis van Homerus,
die ook aan de Spartanen niet vreemd was, als
muziek, doch geheel naar voorvaderlijke-med
wijze, met versmading van al wat nieuw was. Deze opvoeding (dyw1ri) genoten de eigenlijke burgers en mothacen en misschien, met eenige beperking, de half burgers (voaot). Van hun zevende
jaar af heetten de knapen i.ituXAa. Met het twaalf
begon een strenger levenswijze en hardere be--de
handeling. Zij waren het geheele jaar slechts gekleed in een mantel, zonder chiton en zonder
schoeisel en moesten afstand doen van de gewone gemakken des levens. Zij werden opgenomen in eene
Roux ^^ itaílwv, die weder verscheiden onderafdeelingen tXat bevatte. Tegen hun zestiende jaar heetten zij atSsuvat, de oudsten onder hen µsXXfps.
Zij die reeds twee jaren den knapenleeftijd voorbij
waren heetten Eïpsysy, en uit hen werden ook al
opzigters over de knapen in de ilen genomen. De
leiding der opvoeding was opgedragen aan den
7tat&ov6µo; (om strafoefenipg te houden waren hem
de mastigophoren, zweepdragers, ondergeschikt) en
.

de 5 3f ot die het opzigt hadden over de gymnastische oefeningen en de wedstrijden. Van de
gymnopaediën was de danskunst een hoofddeel.
Om vlugheid en ligchaamsgehardheid te bevorderen diende ook nog de vergunning van diefstal van
levensmiddelen zonder betrapt te worden, alsmede
de xpuirrsia (z. a.). Als een scherp contrast met
de gewoonte te Athene, namen ook de meisjes
deel aan de oefeningen der knapen. De gymnastische oefeningen gingen gepaard met onderwijs in
de muziek; doch in alles heerschte de wet der
eenvoudigheid en was men afkeeerig van alle
nieuwigheden. De cp6p i.ty met vier snaren bleef
het heerschende instrument, waarmede hunne koorzangen en paeanen begeleid werden. Hoewel overigens het onderwijs zich tot de Tp utca bepaalde, doet men toch verkeerd zich den Spartaan
als onbeschaafd voor te stellen. I)e zamenleving, steunende op een verheven denkbeeld, van
staatkundige gemeenschap, ontwikkelde geestkracht
en gevatheid van verstand, die zich openbaarde
in die beroemde korte, maar kernachtige antwoorden (ppxxukoyía). Dat hunne uitstekende mannen
de belangen van den staat helder opvatten en
scherp afbakenden, blijkt zoowel uit den loop der
geschiedenis zelve, als uit de redevoeringen die
Thucydides aan de leiders van hun staatsbestuur
en de aanvoerders hunner legers in den mond
legt. — In het verval van het politieke leven
deelde de beschaving der Hellenen niet in gelijke
mate. Wel verloor zij veel van hare frischheid
en gloed, maar nam daarentegen toe in uitgebreidheid en stelselmatigheid. De wetenschappen
werden in vakken gescheiden, en in de hoofdzetels van beschaving en geleerdheid: Athene, Alexandrië, Rhodus en Tarsus, ontwikkelde zich een
stelsel van wetenschappen die tot eene hoogere
geestbeschaving behoorden, de &yxuxXtos r.at8sia;
grammatica, rhetorica, philosophic of dialectica,

arithmetica, muziek, geometrie, astronomie. Zoo
deed de grieksche beschaving haar ontwikkelende
kracht nog gelden in een tijd dat het grieksche leven lang gestorven was, en zelfs moest
de romeinsche overwinnaar, hoewel met weerzin,
zijn eigene beschaving en wetenschap uit de rijk
vloeijende bron van het overwonnen en inwendig
vervallen Hellas gaan putten. — II. O p v o e d i n g
bij de Romeinen. Overeenkomstig het volks
moest de opvoeding bij de Romeinen van-karte
die der Grieken geheel verschillen. Van al den
arbeid van dit volk was het einddoel de oor 1 o g
en het r e g t, en daarom moest ook de opleiding
van het opkomend geslacht een practische rigting
hebben. Tevens mag men echter niet uit het oog
verliezen vooreerst, dat de grondslagen van het
romeinsche volksleven op landbouw en dus
op eigendom en nijverheid steunden, en ten anderen, dat het vrouw lij k e geslacht hare regten
in hoogere mate erkend zag waardoor ook een
hechter band in het familieleven gelegd werd.
Het is niet een beschaafde stand, maar het practische staatsburgerschap waartoe de jonge Romein
moet opgroeijen. Beschaving en wetenschap scheiden zich meer van het leven af, en uit het volk
verheft zich allengs een bijzondere stand van beschaafden en geleerden. Evenwel is deze zijde
van het romeinsche leven niet zonder eenig vreemd
inmengsel, in vele opzigten is het een uitvloeisel
van het e t r u s c is c h e element en helt, even als
dit, over tot een aristocratische rigting, die zich ook
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in de opvoeding, in strijd met de democratische
bij de Atheners, doet gelden en een godsdienstig
onderwijs verlangt, dat als iets heiligs, aan de bescherming van een bijzondere klasse van het volk
toekomt. Een eigenaardige karaktertrek echter van
het romeinsche leven was zonder twijfel de veel
hoogere achting en waarde waarin de vrouwen
stonden, die de opvoeding der zonen en dochters verzorgen en schitterende voorbeelden opleveren, zoo als de moeder van Coriolanus, der
Gracchen en a., van den grooten invloed, dien zij
op hare zonen uitoefenden. -- Terstond na de geboorte werd het kind voor de voeten van den vader gelegd, om aangenomen of verstooten te worden. Had hij het eens van den grond opgeheven,
dan werd het overeind gehouden zoodat het met
de voeten den grond aanraakte, als een zinnebeeldig teeleen zijner bewaring; tevens nam de vader
hierdoor de verpligting op zich het op te voeden
(tollere infantes, literos). Een jongen ontving den
7., een meisje den 9. dag na de geboorte (nuntiinae) den naam (dies lustritus, lustratio, een huislijk feest). Bij deze plegtigheid werd hun niet alleen de, raam gegeven (dies nonrïinum) maar ook
allerlei speelgoed (crepundia) door de slaven; dit
werd om den hals gedragen en heette daarom naar
erepare, rammelen. Hierop volgde de opschrijving in het burgerregister in den tempel van Lucina y waarbij een muntstuk moest betaald worden
(bij knapen een quadrans, bij meisjes een sextans).
Het bezit van kinderen gaf den vader een onbeperkten voorrang en zelfs voorregten vane staats
dit bleek onder anderen hij de verdeeling-weg;
van het gebied van Veji, toen zij die vele kindederen hadden bevoorregt werden, alsook door het
jus triurn liberoruni sedert Augustus, en a. ; hier
stond in een naauw verband de groote magt-med
van den vader over zijne zonen, waardoor hij,
zoo lang zij niet geëmancipeerd waren, het regt
had hen te veïkoopen, ja zelfs, althans in overleg met de familie, het regt over leven en
dood kon uitoefenen; zelfs dan nog, wanneer
de zonen volwassen waren en reeds staatsauihten
bekleedden, gold het vaderlijk gezag meer dan
hunne waardigheid in den staat. Hierin lag tevens
eene openbaring van de strengheid des romein schen volkskarakters en eerre aanwijzing van zijn
zelfzuchtig streven naar gezag en magt, terwijl
daarentegen bij de Grieken zucht naar vrijheid en
liefde voor beschaving den mensch veel vroeger
tot zelfstandigheid verhieven. -- Slechts gebrek
misvormde kinderen konden te vondeling-kigeof
worden gelegd; een plaats waar dit inzonderheid
geschiedde was de groentemarkt in de 11. stadswijk
hij de columna luctaria, om daar door medelijdende
harten met melk gevoed te worden — in zekeren
zin derhalve het eerste vondelingenhuis.
Eerst de latere keizers verboden streng het te
vondeling leggen en bepaalden weder de doodstraf
tegen kindermoord. -- De eerste opvoeding had
ten tijde der republiek plaats in het ouderlij ke huis onder de oogen en het toezigt der moe
wier zorg zich zoowel uitstrekte over de ern--der,
stige bezigheden, als over der kinderen uitspan ningen en spelen. Zeer voorzigtig was men in de
keuze der slaven die voor hunne verzorging en
oppassing noodig waren, opdat zij niet door ver
gesprekken en gebrekkige spraak een slecht-kerd
voorbeeld voor de kleinen waren. Tucht en gestrengheid moest de onbedorven natuur in be-

scherming nemen en de ziel reeds vroegtijdig voor
voor de edele kunsten (bonae artes). Deze-beridn
opvoeding duurde gewoonlijk tot den vollen leeftijd van 15 jaren (misschien in vroegeren tijd
tot het einde van het 16. jaar, maar zeker niet
tot zoolang de vader het goed vond, al moge dit
ook onder zekere omstandigheden later het geval
zijn geweest), of tot aan het aannemen der toga
virilis, die de jongeling voor den regterstoel van
den praetor op de liberaliën (den 17. Maart) ontving; hierna werd hij in den tempel van Juventus in de libros junioriUIn opgeschreven en ver
dan in gezelschap zijner makkers voor (Ie-ri;te
goden een plegti ; offer op het capitool. Tot op
dien leeftijd droegen zij lang haar en zoo zij geen
kinderen van vrijgelatenen waren, de toga praetexta en de gouden bolle, deze laatste in een gouden
doosje aan een keten om den hals. Het bijwonen der
praetextati van de werkzaamheden, van den senaat
hield op sedert Papirius (praetextatus bijgenaamd,
wegens zijn waardig gedrag jegens zijne nieuws
moeder). Een hoofdwet der tucht was-gier
matigheid en onthouding, dc jongelingen mogten
voor hun 30. jaar geen wijn drinken; vervolgens
werd hun eerre hooge, steeds levendige achting
voor ouderen van jaren ingeprent, die op hunne
beurt, iets dat den Romeinen bijzonder eigen was,
met gevoel van schaamte en ontzag voor de jeugd
bezield waren. Bij gerneenschaplijke maaltijden en
feesten zocht men ook den eerbied en de liefde
voor liet voorgeslacht op te wekken en te ver
onder begeleiding van de fluit lof-sterkn,do
te zingen op de groote daden der voor -zange
Opvoeding en onderwijs waren naauw-vadern.
verbonden; Cicero en de vader van Atticus rekenden het niet beneden zich om hunne eigene zonen
op nog jeugdigen leeftijd te onderwijzen. Zoo ook
leerde de oude Cato zijnen zoon niet alleen de
eerste beginselen., maar ook de wetten en gebruiken van zijn volk en oefende hem ook in al de
kunsten der gymnastiek. -- De eerste tijd der
meerdere persoonlijke zelfstandigheid, die op het
aannemen der toga virilis volgde, gold als een
proefjaar voor het optreden in de maatschappij;
met zijn 17. jaar plagt de jonge Romein in de
krijgsdienst te treden. Op dien zelfden leeftijd
werd hij ook niet meer vergezeld door de (in den
oudsten tijd geheel onbekende) uit de slaven gekozen paedagogen, die wei is waar slechts in de rijkere
familiën voorkwamen, maar toch nooit tot eenig
aanzien geraakten, veeleer steeds met eenig wantrouwen behandeld werden, hoewel men hun later
een gedeelte van het onderwijs opdroeg, terwijl ten
tijde der keizers ieder knaap te huis een eigen
paedagoog ontving. Zij vergezelden hunne kwee
naar de school, naar het theater, waar-keling
' ugustus hun een plaats naast hunne leerlingen
toestond, en naar andere openbare plaatsen. Van
deze verschillen de servi literati, die rijke meesters
hielden voor hun eigen geleerd gezelschap, en
waarvan ieder in de kennis van een bijzonderen
schrijver doorkneed zijn moest. Dikwijls ver eenigden zich verscheiden familiën om 'hunne kinderen bij één of meer onderwijzers genieenschaplijk
te laten onderrigten. Dit bleef in de oudste tijdeis
en zeker ook later bij de aanzienlijkste familiën
in zwang, hoewel er ook reeds spoedig scholen
ontstonden, zelfs voor meisjes, zooals men uit de
geschiedenis van • Virginia moet opmaken, maar
gewis niet onder opzigt van den staat. Een le-
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vendig en bekoorlijk tafereel van de trouwe leiding eens vaders schildert ons HOR. SAT. 1, 6.
Ter verkrijging eener meer volmaakte opvoeding
en fijnere beschaving werden de zonen dan nog
naar Griekenland, meest naar Athene, gezonden,
zooals Cicero, Horatius, Messala, Bibulus, Ovidius
en zoo vele anderen. -- Het hoofddoel was en
bleef, om de jeugd langs den kortsten en een
weg tot practische mannen in eenig-voudigsten
vak op te leiden. Wie hooger streefde, moest
kennis van bet regt en welsprekendheid bezitten.
Eene wezenlijke verandering kwam hierin tot stand
door de oprigting der rhetorenscholen,
waardoor opvoeding en onderwijs steeds meer en
meer van het huislijke leven gescheiden werden, zoodat dien ten gevolge opvoeding bijna geheel op
den achtergrond geraakte en onderwijs het hoofdof eenige doel bleef. Terwijl echter tevens gebrek
aan positive kennis steeds meer gevoeld werd,
kwam voor ware wetenschap ijdele schijngeleerdheid in de plaats, en die inrigtingen werden kweek
onbeschaamdheid en teugelloosheid, die-scholenva
in edeler harten een geweldigen tweestrijd te weeg
bragten. C r a t e s van Mallos was de eerste leeraar
der grammatica in de grieksche taal (167 v. C.); wel
werd hij nagevolgd door L. Plo tins Gallus-dra
die de rhetorica in de latijnsche taal voordroeg voor
een talrijk gehoor, hoewel velen aan de oefeningen
in het grieksch nog de voorkeur wilden geven. Het
naauwe verband echter tusschen grammatica en
rhetorica en van deze laatste wetenschap weder
met de philosophie, maakt het ons verklaarbaar
dat de geheele opvoeding des volks gevaar liep
in eene sophistische rigting over te slaan, iets dat
gepaard met andere omstandigheden die nadeelig
op het volkskarakter werkten, een ernstig ingrijpen van den staat noodzaaklijk kon maken. En
zoo werd dan inderdaad in het jaar 161 v. C.
aan de philosophen en rhetoren het verblijf in de
stad ontzegd. Intusschen zien wij niet lang daarna Carneades, Critolaus en Diogenes in verschillende stelsels van wijsbegeerte te Rome als leeraars optreden en naar hunne verschillende begaafdheid bijval inoogsten: wij moeten dus daaruit
wel besluiten, dat de zin der Romeinen voor de
ernstige studie der wijsbegeerte eenmaal opgewekt
door geen staatsbesluiten meer uit te dooven was.
Cato vond dit echter nog steeds zeer gevaarlijk en
gaf daarom den raad om de romcinsche jongelingen, die voor orde en wet zouden opgeleid
worden, zoo spoedig mooglijk van huis te zenden.
Kort daarna gingen ook weder latijnsche rhetors
op de buitensporigste wijze in hun onverstandig
onderwijs te werk. Daarom verscheen tegen hen
het afkeurend edict der censors, Cn. Domitius
Ahenobarbus en L. Licinius Crassus, 92 v. C.
Julius Caesar echter schonk hun nieuwen steun en
bezorgde hun, even als aan de artsen (tot dusver
slaven) en aan de leeraars in de vrije kunsten het
burgerregt, zoodut van nu af de eigenlijke ver
tegen hen ophouden, terwijl tegen de-volgine
philosophen nog meermalen (b. v. onder Vespasianus, 74 n. C., onder Domitianus, 94 n. C.)
edicten werden uitgevaardigd. Augustus liet zijne
kleinzonen door een vrijgelaten slaaf, den taalkundige Verrus Flaccus onderwijzen, die een wedijver onder zijne leerlingen opwekte en aan de
overwinnaars goede en zeldzame boeken ter beboning schonk. (De eerste schoolprijzen). Augustus stond hem voor zich en zijne school het

huis van Catilina op het palatium af, benevens
een jaarlijksche bezoldiging van 100000 sestertiën
(ongeveer f 9500.). Voor de Romeinen was het
een nieuw en heilzaam middel van ontwikkeling
en beschaving geworden, dat Cicero het voor 't
eerst beproefde om wijsgeerige onderwerpen in
de latijnsche taal wetenschaplijk te behandelen.
Hoe meer zijne wijze van voorstelling en behandeling voor de voorwaartsstrevende Romeinen aan loklijk en bevatlijk was, des te meer moesten voor
iederen beschaafden man ernstige en diep in
het leven ingrijpende vragen een onderwerp van
nadenken worden, hoewel hij toch daardoor aan het
vurig verlangen naar ware, den geest bevredigende,
kennis niet kon voldoen. -- Al het verdere over
dit onderwerp, wat tot het eigenlijke onderwijs
behoort, z. onder schoolwezen.
Orakels, z. divinatio, 2. kol. o.
Oratio, het voorstel van den keizer aan den
senaat, gewoonlijk door den quaestor voorgelezen (ook epistola en libellus geheeten), waarna
de senaat tot stemming overging en het SCons.
opmaakte. Daar de voorstellen van den keizer
in den regel werden aangenomen, heette het SCons.
zelf ook wel oratio, of de door den keizer afgekondigde wet.
Orator, oudtijds zoo veel als fetialis of als
legates iii 't algemeen.
Orbélus, "OpkXos, gebergte in het N. 0.
van Macedonië op de grenzen van Thracië, t.
Perin-Dagh, volgens anderen Argentaro. Het
scheidt zich van het Rhodope gebergte af en loopt
langs den linkeroever van den Strymon (HDT.
5, 16.).
Orbil us Pupillus, geb. te Beneventum,
was eerst klerk, vervolgens soldaat, gaf daarna
onderwijs in zijn geboorteplaats, later (61 v. C.)
te Rome, waar hij wel is waar zeer in aanzien
was, maar toch in bekrompen omstandigheden
leefde, die hem zwaarmoedig en droefgeestig
maakten. Deze terneergedrukte stemming, waar
ook zijne leerlingen te lijden hadden, her--onder
innerde Horatius zich ook (EP. 2, 1, 70.) die hem
te Rome hoorde. Hij stierf 100 jaren oud.
Orbis, een vierkante slagorde, gelijk aan het
agaten quadratum, die echter van binnen niet open,
maar met manschappen gevuld was en waarvan men
gebruikt maakte om niet door den vijand omsingeld te worden.
Orbms, P., bekwaam jurist, was in 't jaar
63 praetor en bestuurde Azië. Cicero gewaagt
met achting van hem (FLACC. 31. BRUT. 48.).
Orböna, romeinsche personificatie der kinderloosheid en ouderloosheid, die bij den tempel
der Laren te Rome een a'taar had. Zij werd
aangeroepen door ouders, die van hunne kinderen
beroofd, hen wenschten terug te bekomen (cie.
N. D. 3, 2 5.).

Oreer, een wijnkruik lang van vorm, veel gelijkende op (le amphora.
Orcades insulae, 'Opxc$ss vrom, groep
van 30-40 (juist .34) kleine, gedeeltelijk onbewoonde eilanden op de noordkust van Britannia
barbarn, de tegenw. Orkney- en Shetlandeilanden
(MELA 3. 6. verg. TAC. AGR. 10.).
Orehainus, "OpXcq.s.o5, koning der Achaemeniërs, man van Eurynome en vader der schoone,
door Apollo beminde Leucothoë, die daarom levend door haren vader begraven werd (OVID. MET.
4, 208 en v.).

Orchestra—Orestes.
Orchestra , z. t h e a tr u m, b).
'Opxra-rtx^, z. saltatio.
Orchomenus, 'OpxóµsVos, 1) zoon van
Lycaon, stichter van het arcadische Orchomenus
en Methydrion. -- 2) Zoon van Athamas en
Themisto, z. T h e m i s t o 2. — 3) Zoon van Zeus
of van Eteocles en Hesione, dochter van Danaus,
koning van Orchomenus in Boeotië, vader van
Minyas. -- 4) Zoon van Minyas, broeder van
Athamas en Diochthondas, kleinzoon van den
vorige.
Orchoménus, ó en rl 'OpZoµsvóy, 1) stad
in het 0. van Arcadië, ten N. van Mantinea; op
2 vlakten na, was haar gebied geheel bergachtig door
den Oligyrtus in het N. en den Trachy in het 0.
De stad zelve door Homerus (IL. 2, 605.) ^roX5N.rt Dos genoemd, door rrhucydides (5, 61.) 'Apxa&txó;, was hoog en sterk gelegen, doch werd in
den peloponnesischen oorlog door de Atheners
ingenomen ; bij PIataeae en vroeger bij Thermopylae hadden de Orchomeniërs dapper gestreden
(HDT . 7, 202. 9, 28.). Na vele lotwisselingen in
den macedonischen tijd voegde Orchom. zich eindelijk bij het achaeïsch verbond (LIV. 32, 5.), doch
schijnt vervolgens in verval geraakt te zijn. Ten
Z. van de oude verrees echter een nieuwe stad,
waarin bezienswaardige heiligdommen van Poseidon en Aphrodite gevonden werden. -- 2) Een
der oudste en beroemdste steden van Boeotië,
naar den ouden koning . Minyas en zijnen zoon
Orchomenus '0p. Mu ncos geheeten (HOM. IL. 2,
511. THuc. 4, 76.). Zij was de hoofdstad van
een magtig rijk dat door eigen koningen bestuurd
werd en voor de tijden van den trojaanschen
oorlog, het gebied van Coronea, Haliartus, Lebadea, Chaeronea, kortom geheel het westelijk
Boeotië omvatte, doch later door de Thebanen
overwonnen werd en ten tijde van den trojaanschen oorlog reeds in verval geraakte. Evenwel
zond Orchom. nog 30 schepen tegen Troje (HOM.
IL . 2, 511.). Later werd het rijk geheel en al
door Thebe vernield. De stad lag in een vruchtbaar dal, daar waar de Cephissus in het meer Copaïs
valt, doch werd later ten gevolge van overstroomingen en daardoor ontstane moerassen ver
helling van liet Acon--dernowstap
tiongebergte opgebouwd, op welks top de acropolis lag. In het vervolg behoort zij tot het
boeotisch bondgenootschap (Txuc. 4, 93 ), tot dat
de Thebanen haar in 367 v. C. geheel verwoestten.
Hoewel zij door Philippus II. of Alexander herbouwd werd, kwam zij nooit weer tot eenig aanzien. Van het merkwaardige gebouw, de overoude
schatkamer van Minyas (z. de beschrijving bij
PAUS-. 9, 35 .) zijn nog eenige bouwvallen staande
gebleven. In een odeum werden verder de Chariten bijzonder vereerd door zang en muziek,
waartoe zeker het fluitriet van het meer Copaïs
en de menigvuldige schildpadden aanleiding hebben gegeven. Ten N. van de stad lag een tempel van Hercules; ook van de acropolis bestaan
nog belangrijke overblijfsels bij het dorp Scripoe.
Orciwius, C. (onjuist Orchivius genoemd)
was in 't jaar 66 praetor, in welke betrekking hij
de zaken over bedrog en verduistering van
gelden te behandelen had. Later werd hij zelf
aangeklaagd en door Cicero, die met hem praetor
geweest was, verdedigd (cie PET. COTS. 5. CLUENT.
.

34, 94.).

Orcus, z. onderwereld, 4. kol.
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Ordessus, 'Op8rlaa6 , zijtak van den Ister in
europisch Sarmatië, de tegenw. Sereth (HDT. 4,
148).

Ordinarius, in 't algemeen de tegenstelling
van extra ordinem (z. a.), wat volgens wet en
regel is. In het krijgswezen beteekent ordinadin
rius een onderaanvoerder, ook wel legioensoldaat
enz. Over servus ordinarius, z. s e r v i.
Ordo, 1) staatregtlij ke benaming voor de
3 hoofdstanden : senatoren, ridders en plebejers,
of in 't algemeen voor een afdeeling of klasse
der burgermaatschappij. --- 2) Ordo judiciorum
privatorum en publicoruin is de regelmatige, oude
regtspleging, in tegenstelling van de cognitio extraordinaria. — 3) In het krijgswezen is ordo een
afdeeling van het legioen, een legerbende of colonne in ruimeren zin (LIV . 8, 8.). Ook is ordo
zoo veel als de dienstrang der centurio's, als ook
de betrekking zelve van hoofdman (cAEs. B.
G. 1, 40. 5, 30. 6, 7.). Buitendien heeft ordo
in het daaglijksche leven nog verscheiden beteekenissen.
Ordovices, 'Op^ovixec, volkstam op de westkust van Britannia .Romana, tegenover riet eiland
Mona (Anglesey), in het noordwestelijk gedeelte
van Wales.
Oréádes, z. n y m p h ae, 2. kol.
Orestae, 'Opijrat, volkstarn in het landschap
Molossis in Epirus, in het naar hen genoemde
district Orestis, tusschen de rivieren Anus en Haliacmon. Later waren zij aan de macedonische
heerschappij onderworpen, daarna werden zij door
de Romeinen vrij verklaard. Orestes zou na den
moord zijner moeder daarheen zijn gevlugt, vandaar de naam (TRUC. 2, 80 . LIV . 27, 33. 31, 40.
CURT . 4, 13, 28.).

Orestes, 'OpgaTis, 1) eenige zoon en jongste
kind van Agamemnon en Clytaemnestra (HOM. IL.
9, 142 en v.). Na den moord aan zijn vader gepleegd zorgde zijne zuster Electra, dat hij ook
niet door zijne moeder en Aegisthus gedood werd,
door hem naar Phanote aan den Parnassus in
Phocis tot koning Strophius (zoon van Crissus en
Antipathea), die met Anaxibia, zuster van Agamemnon, gehuwd was, in veiligheid te brengen.
Acht jaren na den dood zijns vaders keerde hij
met Pylades, den zoon van Strophius, met wien
hij opgegroeid en door de innigste vriendschap
verbonden was, naar Mycene terug en doodde,
om zijn vader te wreken, Aegisthus en zijne moe
-derClytamns(ioM.OD3,06env1
298. 4, 546. AESCH. CHOePH., SOPH. EL., EURIP. EL.).

Apollo zelf had hem aangespoord om zijnen vader te wreken ; doch door dien pligt jegens zijn
vader te vervullen, beging hij te gelijk de zware
reisdaad van moedermoord. Daarom werd hij na
die daad door razernij bevangen, en de Erinyen
zijner moeder vervolgden hem. Na lang rond
nam hij op raad van Apollo zijn toe--zwervn
vlugt tot de godin Athene, te Athene. Deze riep
op den areopagus een geregtshof te zamen, voor
hetwelk Apollo zijn beschermeling verdedigde. Als
de regters hun stem hadden uitgebragt, wierp
Athene een witten stemsteen van vrijspraak in
de urn; het getal der witte en zwarte steenen was
nu gelijk, en Orestes alzoo vrijgesproken (AESCH
EOM .). Volgens peloponnesische sage zou Orestes
den tijd zijner vlugt en verbanning te Parrhasia
in Arcadië doorgebragt hebben; hier toonde men
nog in lateren tijd een heiligdom der Maniën, de
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razende en razernij verwekkende godinnen, de
Erinyën, die Orestes waanzinnig maakten, zoodat
hij zich een vinger afbeet. Niet ver van daar
lag de plaats der genezing ("Axi), alwaar die godinnen als Eumeniden een heiligdom hadden en
aan Orestes in het wit verschenen. Volgens Euripides (IPHIG. TAUR .) ontving Orestes van Apollo
het bevel om, ten einde van zijne razernij bevrijd
te worden, naar Tauris in Scythië te gaan en van
daar liet beeld van Artemis naar Griekenland te
brengen. Toen hij met Pylades te Tauris aan
waar destijds Thoas de zoon van Bory--lande,
sthenes regeerde, werd hij gevat en zou naar landsgebruik aan de godin geofferd worden. Zijne
zuster Iphigenia, die hier de dienst van priesteres
vervulde en hem zou offeren, herkende hein en
nam met haren broeder en het beeld der godin
de vlugt. Na zijne terugkomst beklom Orestes
den vaderlijken troon van 1Mycene en verkreeg
buitendien de heerschappij over Argos en Sparta.
Hij huwde Herinione, de dochter van Menelaus,
en verwekte bij haar Tisamenus; bij Erigone, de
dochter van Aegisthus en Clytaemnestra, verwekte
hij Penthilus, die een colonie. waar Lesbos zou
hebben geleid. Pylades nam Electra tot vrouw
en verwekte bij haar Medon en Strophius. Uit
Sparta voerde Orestes coloniën naar Aeolis; ook
zouden reeds onder zijne regering de Doriërs
onder Hyllus in den Peloponnesus gekomen
zijn. Bij stierf in Arca.dië aan den beet van een
slang.. Op last van het orakel werd zijn gebeente
van Tegea naar Sparta overgebragt en aldaar
begraven (HI>T . 1, 67.). — 2) Een Griek voor
Troje, door Hector geveld (HOM. IL. a, 705.). —
3) Een Trojaan, door Leonteus voor Ilium verslagen (HoM. IL. 12, 139, 193.). — 4); Zoon van

PLUT. PERICL .

23.), daardoor bleef in 411, toen

de overige steden van het eiland afvielen, Oreus,
voor Athene behouden (THUC. 8, 95.). Ten gevolge van de hegemonie van Sparta kreeg 0.

daarop een oligarchisch bestuur; eerst in 377 viel
het van Sparta af (RENT. HELL. 5, 4, 56.). In het
vervolg kwam ook Philippes van Macedonië in
het bezit der stad, die wegens hare geographische
ligging en goede versterking een voorwerp werd
van hevigen strijd tusschen Antigonus en Cassander, en zoo ook ten tijde der Romeinen,. 207
(LIV . 38, 6.). Nadat Oreus met de overige grieksche staten door P. Quinctius Flamininus vrij ver
-klardws,
verviel het meer en meer.
'OrpyEwvss, z. puXrj, 2. kol.
Uegetórix, een aanzienlijk Helvetiër, bewoog
in 't jaar 61 zijn volk tot eerie verhuizing, doch
schijnt hiervan te hebben willen gebruik maken
om zich zelven den weg tot de heerschappij te banen. Toen zijne plannen bekend werden en hij
geen kans meer zag zijn leven te redden, maakte
hij zelf er een einde aan (C'AES. B . G. 1, 2 en v.).
Orgia,z.Dionysu .opheteindeen mysteria.,
Oribasius, 'Opst Pac;to;, geleerde en beroemde
arts uit Pergàmum, leerling van Zeno van Cyprus,.
lijfarts van keizer Julianus Apostata, die hem
ook in andere opzigten tot raadsman gebruikte.
Deze naauwe betrekking tot Julianus berokkende
hein onder diens opvolgers, Valens en Valentianus,
een hard lot, zoodat hij, onder de barbaren verbannen werd, waar hij, echter door zijne kunst
zeer in aanzien kwam, totdat de keizers aan het
algemeene verla ngen gehoor gevende, hem weder
terugriepen en hem zelfs het door zijn afwezigheid;
geleden verlies vergoedden. Van nu af leefde hij,
in rust en genoot tot in hooggin ouderdom de algemeene achting. Hij schijnt in de 1. helft der
Achelous en Perimede.
arestl-iéum, 'OpEc&scov of 'Op^aTSCov, ook 5. eeuw gestorven te zijn. Op aansporing van
Oresthasium, stad in het Z. van Arcadië op Julianus vervaardigde hij Bene verzameling van
den weg van Megalopolis naar Tegea, in de uittreksels uit de schriften van Galenns en der
landstreek Maenalia (HDT . 9, 11. THUC. 5, 64. overige geleerde artsen in 72 boeken, waaruit hij
later weder een nieuw uittreksel in 9 boeken
EUR. OR. 1647,).
Orestlieus, 'Opzaatug, 1) zoon van Lycaon, maakte voor zijn zoon Eustathius. Er bestaan
stichter van Oresthasium, dat later door Orestes nog 17 boeken van het grootere werk in de la^
Oresteum (z. het vorig art.): zou genoemd zijn. — tijnsche vertaling van Rasarius, waaruit blijkt dat
2) Zoon van Deucalion, koning der aan Aetolië Oribasius in 't geheel geen werktuiglijk compigrenzende Locriërs en der Aetoliërs, vader van lator was.
Phytius, grootvader van Oeneus. Zij n hond bragt
Oricas, -um, '9ptx6;, -óv voorname zeestad
een klos ter wereld, die in de aarde begraven in grieksch Illyrië in de nabijheid van het cerau
werd en waaruit in het voorjaar een wijnstok op- nische gebergte. Zij was versterkt, hoewel haar
schoot, naar welks takken (ó om) de Locriërs den haven niet zeer veilig was; t. Eriko (CAEs. B. C. 3,
naam 'O:okac kregen.
39, 40. HDT. 9, 92 . LIV . 24, 40. HOI . O.D. 3, 7, 5.).
Orestilla, Aurelia. Een zedelooze, slecht
Origénes, 'S^pm'&vgjs, 1) nieuw platonisch
befaamde vrouw, met welke Catilina (z. a.) een wijsgeer in de 3. eeuw n. C., tijdgenoot van Plo.
tweede huwelijk aanging en daarom zijn zoon uit tinus en leeraar van Longinus. Hij gaf eerst onderwijs te Alexandrië, later te Rome. Als schrijhet eerste huwelijk vermoordde (SAL. CAT . l5.).
Orefani, ' Ppr^TT O , magtige volkstam in het ver schijnt hij juist niet veel geleverd te hebben;
Z. westelijk gedeelte van Hispania Tarraconensis hij schreef onder anderen eene verklaring als intot aan den Baetis, met de hoofdstad C as t ul o leiding op den Timaeus van Plato. -- 2) Kerk
(t. Cazlona) aan den Anas. Zij bewoonden der- vader, geb. omstreeks 185 n. C., waarschijnlijk te
halve het tegenw. Manca en de oostelijke deelen Alexandrië, en gest. te Tyrus in 254 n. C. In
van Granada, de westelijke van Murcia (LIV. 21, zijne jeugd hield hij zich veel bezig met de studie
11. 35, 7.).
der grammatica, later wijdde hij zich met ijver
Oréus, 'S?psá;, stad in het N. van Euboea aan de nieuw platonische wijsbegeerte. die hij met
aan den voet van den berg Telethrium en aan de christelijke geloofsleer zocht te verbinden. Van
de rivier Cales; vroeger heette zij Hestiaea of zijn werk 7rspi ripy(bv, in 4 boeken, is slechts beHistiaea (HDT . 8, 23.). Toen na de perzische waard gebleven een kort uittreksel bij Photius,
oorlogen de inwoners van Athene waren afgeval- eenige fragmenten en eene latijnsche vertaling, op
len, 445 v. C. werden zij door Pericles verjaagd het einde der 4. eeuw door Rufenus vervaardigd.
en door 2000 cleruchen verv angen (TRUC . 1, 114. In een geheel verloren geschrift, tp iij nru ge;
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Ornéae, 'Orwsu , 1) stad in Argolis op de
heeten, zocht hij, op het voetspoor van zijnen voorganger Clemens van Alexandrië, de dogmata der grenzen van Phliasië, aan den voet van liet Lyrchristelijke geloofsleer met plaatsen uit Plato, Ari- ceumgebergte. De bewoners waren vai cynurische afkomst (IDT. 8, 73.). In den peloponnesistoteles en a. te bewijzen en te bekrachtigen.
Orion, 'S^p(cuv, 1) een schoone reus en jager schen oorlog was Orneae in verbond met Argos
(HOM. OD. 11, 310.), zoon van Hyrieus, uit Hyria

in Bocotië, door de Boeotiërs ook Candaon geheeten, of zoon van Poseidon, z. v. a. uit de aarde
geborene. Zijne vrouw heet Side, zijne dochters
Menippe en Metioche. Eos had hem tot haren
lieveling gekozen, waarover de goden zoo lang
toornig waren, tot dat Artemis hem met een zachten
pijl doorboorde (HOM. OD. 5, 121.). Over zijne avonturen met Oenopion, z. a. Op Creta, of Delos of
Chios vond hij zijnen dood door de pijlen van
Artemis, dewijl hij haar of de hyperboreïsche Upis
verkrachten wilde, of omdat hij haar in het discuswerpen had uitgedaagd, of hij verloor het leven
door een monsterachtige scorpioen. Hij vervolgde.
de Pleiaden tot dat deze in sterren veranderden
(HOR. OD. 3, 4, 72 . ver g. OVID. FAST 5, 493 en
v.). Hij zelf werd een sterrebeeld in de nabijheid
der Pleiaden. Reeds bij Homerus vinden wij hem
als sterrebeeld (11031. IL. 18, 486 en v. OD. 5,
274.). Volgens een ondergeschoven plaats (HOM.
OD. 11, 572.) jaagt zijn schim in de onderwereld.
Zijn graf toonde men te Tanagra. Uit den stand
van het sterrebeeld, in welks nabijheid zich de
hond bevond, schijnt de voorstelling van een geweldigen jager, en wel in Boeotié, ontstaan te
zijn. -- 2) Uit Thebe in Aegypte, schrijver van
een etymologicum (,;spi &ruµoX.oyuhv) en van eene
anthologie uit oudere grieksche gedichten. Hij
leefde waarschijnlijk in het midden der 5. eeuw
n. C. en gaf een tijd lang als taalkundige onderij s te Alexandrië. — 3) Een andere Orion uit
Alexandrië, naar men beweert schrijver van een
lofrede op Hadrianus, is niet nader bekend.
Oritliyia, z. B o r e a s, onder winden.
Orïtae 'Qpztrcn, volk afkomstig uit Indië, in
Gedrosië aan de oostelijke kust der perzische golf;
hoewel zij indische kleeding en wapens droegen,
verschilden zij toch in taal en zeden van de In;

diërs (PLUT. ALEX. 66. CURT. 9, 10, 6.).

Orménus, "OoV.EVos, 1) zoon van Cercaphus,
kleinzoon van Aeolus, vader van Amyntor en
Ctesius, stichter van Ormenium in Thessalië (HoM.
IL. 9, 448. OD. ] 5, 413.). O r m e n i s is bij Ovidius (HER . 9, 50.) een naam van Astydamia, als
kleindochter van Ormenus. -- 2) Twee Trojanen
door Teucer en Polypoetes geveld (HOM . IL. 8,
274. 12, 187.).

(THUC. 5, 67.), later in 352 op de zijde van Me
tegen Sparta. Daarna werden de Or--galopis
neaten naar Argos verplaatst. Verg. nog THUC.
5, 72, 74. 6, 7.). --- 2) Stad tusschen Corinthus
en Sicyon aan de rivier. Orneates.

Orneátes, z. Y v µ v r^ T E S.
Orneus 'Owz6;, 1) zoon van Erechtheus, vader van Peteus, grootvader van Menestheus, naar
wien Orneae genoemd werd (HOM. IL. 2, 571.). —
2) Centaur

(OVID. MET. 12, 302.).

'Opvtt3oaxo,cix, z. divinatio, 6. kol. b.
Oruytus, tyrrheensche held, bondgenoot van
Aeneas tegen Turnus (VIRG . AEN . 11, 677.).
Oroanda, bergstad in Pisidië, ten Z. 0. van
Antiochia, en hoofdzetel der Oroandensen (LIV .
38, 37, 39.).

Oroátis, 'Opo lrc;, grensrivier tusschen Persfis
en Susiana, ontlast zich in de perzische golf.
()robiae, 'Opoe ►at, stad op de kust van Euboea niet ver van Aegae met een orakel van
Apollo; door een aardbeving en overstrooming
werd zij in 426 v. C. gedeeltelijk verwoest (THUC.
3, 89.).

Oródes, z. Parthia, Parthi.
Orontes, Op6vrrj perzische naam : 1) een
Orontes wordt door Xenophon (ANAB . 1, 6.) ge'

;,

noemd. Hij werd door den jongen Cyrus wegens
verraad ter dood gebragt. -- 2) Schoonzoon van
Artaxerxes II. Mnemon, voerde het bevel over een
leger tegen Evagoras van Cyprus, doch belemmerde door zijne streken zeer den voortgang des
oorlogs en viel bij den koning in ongenade. -3) Hoofdstroom van Syrië, die op den Antilibanon, niet ver van Heliopolis ontspringt, vervolgens
oenigen tijd onder den grond verdwijnt, dan weder
te voorschijn komt en bij Apamea van de oostzijde
den Marsyas opneemt en een meer vormt. Bij
Antiochia verandert hij van rigting, die tot hiertoe
noordelijk nip zuidwestelijk wordt, en als bevaarb are rivier valt zij ten N. van den berg Ca-

sins in de phoenicische zee; t. Aasi.
Orontobates, 'Opoe ro f aTrls, beheerscher van
Carië, verdedigde zich langen tijd met moed tegen Alexander den G., totdat diens veldheer Ptolemaeus hem in 't jaar 333 tot de overgaaf dwong.
Oropu s, 'S^pwit6 , versterkte havenstad aan
den Euripus, 60 stadiën van Eretria op Euboea

Ormuzd, de hoogste godheid van liet goede verwijderd (TRUC . 8, 95.). Eerst tot Boeotië bebij de Perzen, in tegenstelling van Ahriman, den hoorende werd de stad reeds vroeg, waarschijnlijk
god des kwaads. Hij is de schepper van al het in 506 v. C., door de Atheners in -bezit genomen
dierlijke leven, van al het werklijk goede en reine, (HDT. 5, 77. 6, 100. THUC. 2, 23. 3, 91. 4, 96.
de schenker van de grondstof des lichts, het 7, 28. 8, 60.) en was een voortdurende twistappel
eeuwige lichtbeginsel, dat hij door de stoflijke we- tusschen de Boeotiërs en Atheners, die er meester
reld verspreidt. Hij vormde trapsgewijze in 6 tijd- van bleven; t. liet dorp Oropo. Haar haven
vakken het licht en de sterren, het water, de aarde, D e 1 p h i n i u m, van waar men naar Euboea overde planten, de dieren, de menschen. De hem stak , lag aan den mond van den Asopus.
hierbij tegenwerkende kracht van Ahriman bragt
Orosius, Paulus, christelijk presbyter, gein de door Ormuzd geschapene eenheid eene boren te Tarracon in Hispanië, tijdgenoot en aan
scheiding van eene zelfstandige veelheid van wezens
Augustinus, tot wien hij zich in 't jaar-hangerv
tot stand. In dezen nog steeds voortdurenden strijd 414 naar Africa begaf. Op zijne aansporing ging
van tegenovergestelde beginsels vormen de Fer- hij naar Palaestina tot Hieronymus en van daar
ven, d. i. lichtgeesten, een band, die al wat goed over Africa naar zijn vaderland terug, waar hij
is en al wat leeft met het eeuwige lichtbeginsel in een kort begrip der wereldgeschiedenis schreef, dat

zamenha:ng houdt.
Ornatriz, z. s e r v i, op het einde.

onder den titel: Historiarum libri VII adversus
paganos, tot ons is bekomen. Orosius wilde daarin
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aantoonen, dat de ongelukkige omstandigheden
van zijnen tijd en de benarde toestand van het
rijk geenszins waren toe te schrijven aan het ver
oude heidensche geloof en liet in--laten.vh
voeren van het Christendom, maar dat de aarde
veeleer steeds een tooneel van verkeerdheid en
ondeugd geweest was, en bij gevolg ook van jammer en ellende, en wel in nog hoogere mate voor
de tijden van het Christendom. Als hoofdbron
gebruikte hij Justinus, hier en daar heeft hij echter ook uit Livius en Suetonius geput.
Orospèda, z. Hispania (bergen).
Orpheus, 'Opc^e ►óS, een mythisch zanger onder (te Thraciërs, die op de zuidkust van Thracië,
in Piërië bij den Olympus, in Phocis en Boeotië
bij den Parnassus en den Helicon woonden en met
uitgelaten en opgewonden plegtigheden Dionysus
en de Muzen vereerden, de vertegenwoordiger der
uit deze eerdienst geboren zang- en dichtkunst,
een zoon van Oeager en de muze Calliope, man
van de nymph Eurydice. Het oorspronklijke vaderland der sagen over hem was Piërië en het
thr acische dal van den Hebrus. Zulk een magt
oefende hij door zijn gezang uit, dat hij zelfs boomen en rotsen in beweging bragt en wilde dieren
temde (AESCH. AGAM . 1629 . ETIR, BACCH . 564 . IPH.
AUL . 1211.). Toen zijne echtgenoote, op hare
vlugt voor Aristaeus aan den beet van een slang
was gestorven, daalde hij in den Hades af om zijne
beminde vrouw terug te halen, en roerde door
zijn gezang en snarenspel de koningin van het
schimmenrijk zoo zeer, dat zij aan Eurydice . ver
om haren man weder naar de bovenwereld-gunde
te volgen, onder voorwaarde dat hij niet naar
haar zou omzien voordat zij het schiinmenrijk ver
hadden. Doch Orpheus stond die proef niet-laten
door, hij keek te vroeg om, en Eurydice moest naar
de onderwereld terugkeeren (VIRG. G. 4, 454. en v.
OVID. MET . 10, 1 en v.). Ook zou hij de Argonau -

ten vergezeld en door zijn zang vele wonderen tot
heil zijner togtgenooten verrigt hebben. Hij verloor zijn leven onder de handen van thracische
vrouwen, die hem verscheurden, omdat hij zich
tegen de viering der orgiën verzette, of omdat hij
na het verlies zijner gade alle vrouwen haatte.
Zij wierpen zijn hoofd en zijne lier in zee, die naar
Lesbos, het eiland der zangen, dreven; zijn graf
zou in Piërië gevonden worden, of te Libethra in
Macedonië. Homerus maakt geene melding van
Orpheus, hoewel hij den ouden thracischen zanger
Thamyris kent (Hoax. IL. 2, 595.). — In lateren tijd
vooral sedert Pisistratus, maakte men van Orpheus
een wijdiiigs- en verzoeningspriester, zoodat men
dezen Orpheus geheel van den zanger onderscheidde. Hij werd gehouden voor het hoofd en den
overouden stichter der Orphici, een geheimzinnige
secte, die omstreeks 600 v. C. ontstond, wier ver
mystische eerdienst van den thra--enigsputd
cischen 1)ionysus-Zagreus was, en die eene eigen
bespiegelende godsdienstleer hadden en-ardige
eerre levenswijze leidden, volgens strenge ascetische
voorschriften ingerigt (Ç3íoy 'Opptxó,). Deze secte
schreef aan Orpheus de uitvinding toe van acne
menigte zoenplegtigheden en inwijdingsgebruiken,
allerlei mystische geschriften, orakels en dergelijke

meer, die in hun midden, sommige zelfs zeer
laat, ontstaan. waren. Van dezen Orpheus zeide
Aristoteles dat hij nooit bestaan had (Cic. N.
D. 1, 38.); z. verder A r g o n a u t a e, aan het
slot.

Orsilóchus, z. D i o c e s.
Orthia, z. Artemis.
Ortltrus, "Op4po;, z. Hercules, c, 10.
Ortona, ''Op rwv, 1) havenstad der Frentaners
in Midden-Italië, nog t. Ortona a Mare. — 2) Stad
der Aequers in Latium (Liv . 2, 43. 3, 30.).
Ortygïa, z. Delos, Ephesus, Syracusae.
'O p T u y 0 x o 7 La, ópTu1oµavf a, dpTuyoDrlpac, dp ru7oTp6pot, z. 'AXsxzpvovoN axf a.
Orxines, 'Op ívrl„ perzisch veldheer, verwant
aan de koninklijke familie, vocht tegen Alexander
in den slag bij Gaugamela en maakte zich gedurende de afwezigheid van dien vorst naar Indië,
meester van de satrapie van Persis. Na de terugkomst van den koning werd Orxin., hoezeer hij
ook om genade bad, met den kruisdood gestraft

-

(CURT. 10, 1 .).

Osca, "Uaxa, voorname stad der Ilergeten in
Hispania Tarraconensis tusschen Tarraco en Ilerda; t. Hueska in Arragonië ( PLUT. SERT . 14. CAES.
B. C. 1, 60.).

'S^ x o cp ó p t u, oogstfeest ter eere van Bacchus,
in het begin der maand Pyanepsion te Athene gevierd (PLUT . THES . 22, 23.). Als meisjes gekleede
knapen droegen wijnranken met druiven beladen
vooraan in een feestlijken optogt; of uitgelezen jon
uit al de stammen bragten ze in een wed--gelin
loop uit den tempel van Dionysus naar dien van
Athene Sciras, in het Phalerum. De overwinnaar
ontving als prijs een schaal gevuld met drank, die
uit de 5 hoofdproducten des jaars (wijn, honig,
kaas, meel, olie, itsvTazXóa) gemengd was.
Osci, z. Italia.
Oscines, z. divinatio, 10. kol. b.
Osi, naam door Tacitus (GERM . 28, 43.) aan een
volkstam van Germanië gegeven, die in een boschrijk bergland achter de Quaden woonde, waaraan
zij schatpligtig waren: zij hadden panonische taal
en zeden. Zij woonden waarschijnlijk tusschen
den bovenloop van de Oder en Weichsel.
Osiris, "Oatpt;, aegyptische godheid, die met
Isis het meest algemeen in het laud vereerd werd
(HDT . 2, 42.). Hij staat met Isis in de naauwste
verbinding; meestal beschouwt men beiden als broeder en zuster, die met elkaar gehuwd Horus voort
Als beheerscher van Aegypte trok Osiris-bragten.
het gansche land rond en verspreidde overal landbouw, maatschaplijke orde en godsvereering. Zijn
broeder Typhon sloot hem door list in een kist,
goot er gesmolten lood in en wierp haar daarop
in den Nijl. Isis zocht de kist weer op, die intusschen over zee naar Byblus aan land was gespoeld, en hield haar verborgen; doch Typhon
ontdekte haar hij nacht, sneed het ligchaam in 14
stukken, die hij naar verschillende kanten ver
zocht ook deze weer op en begroef-stroide;I
ze op Philae of te Abydus (onderwereld). Daarop verscheen Osiris uit de onderwereld aan Horus
en oefende hem tot een strijd tegen Typhon. Na
een langen strijd wordt Typhon overwonnen. —
Terwijl Isis het land van den Nijl beteekent, is
Osiris de vruchtbaar makende Nijlgod; meer algemeen opgevat is Isis de aarde als alvoortbrengende moeder, Osiris daarentegen de aan de aarde
ingeboren groeikracht der Zon; hij is Zonne- en
Nijigod tevens, en de strijd van Typhon is een
strijd tegen de genoemde groeikracht. De afwisseling van dood en leven in de natuur is de levensloop van den god. Is het leven op aarde uitgebluscht, dan heerscht Osiris met Isis in de onder-
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wereld, en in hunnen zoon Horus ontkiemt weer 263 v. C. onderwierp in den 1. punischen oorlog
een gedeelte van Sicilië en dwong Hiero, koning
een nieuw leven.
Osismii, 'Oa(aµuot, volkstam in het N. W. van
van celtisch Gallië (Bretagne), behoorende tot de
armorische staten (CAES. B. G. 2, 34. 3, 9. 7, 75.).

Osroêne, 'O pori'nr, z. Mesopotamia en
Edessa.
Ossa, 'Oaaa, 1) personificatie van het zich
verspreidende gerucht, erne bodin van Zeus (Otuc
c(T1EXoc, &x tóc) geheeten, doch zonder eene bepaalde bediening, zooals Iris had (HOM. IL. 2, 93.
OD. 24, 413. 1, 282.. Bij Soplhocles (OED. R.
158.) heet zij dochter der hoop. Met haar komt
de Fama overeen bij de romeinsche dichters (vIRG.
AEN .

4, 173 en v. OVID. MET. 9, 138. 12, 39. 15,
853.). Te Athene had zij een altaar. — 2) Gebergte in het thessalische landschap Magnesia, door
het dal Tempe van den Olympus gescheiden en
ten Z. 0. met den Pelion zamenhangende, 5000
V. hoog. De teg. naam Kissovo is ontleend aan
de groote menigte klimop die er groeit. De Ossa
werd gehouden voor het vaderland der Centauren
(Howl. OD. 11, 315.).
Ossuaria, z. s e p u l c r u m, op het einde.
Osteutum, z. d i v i n a t i o, 6. kol. m.
Ostia, -ri 'Qatta of t a " Qartu, havenstad van

Rome links aan den linker mondarm van den Tiber,
te land 16 mijlen van de stad verwijderd. Zij was
gebouwd door koning Ancus Martins (LIV. 1, 33.)
en steeg weldra tot buitengewonen bloei. Nadat
Marius haar verwoest had, werd zij prachtiger
herbouwd, doch verviel, nadat keizer Claudius aan
den regter mondarm van den Tiber een betere haven (Portus Roetanus of Augusti) had aangelegd
(SUET. CLAUD. 20.); zij ha d haar verder bestaan
alleen te danken aan de door Ancus aangelegde
zoutkeeten. De ruïnen vindt men in de nabijheid
van het teg. stadje Ostia, dat echter ten gevolge
van het aangeslibde oeverzand 3 m. van de kust
verwijderd is.
Ostiarius en O1stiuin, z. domus, 2. kol. m.
Ostorii. Vermelding verdienen 1) O s t o r i u s
S c a p u 1 a, voerde als propraetor in 't jaar 50 n.
C. gelukkige oorlogen in Britannië, inzonderheid
tegen den vorst Caractacus, doch was in latere
veldtogten bepaald ongelukkig en stierf uit spijt
daarover (TAC. ANN . 12, 31-39.). — M. O s t o-

r i u s Scapula, zoon van den vorigen, diende
met roem onder zijn vader. In 't jaar 62 n. C.
beging hij een zelfmoord, om den moord waar
bedreigde te ontgaan (TAC. ANN.-medNroh
12, 31. 16, 15 ).

Ostracismus, dó rpuxc^µós, z. &x x X a ta.
Ostrèa, een oester, een zeer gezochte lekkernij, palina mensarum divitum bij Plin. geheeten.
Met groote kosten haalde men de oesters uit
Brundusiurn, Tarente, Klein -Azië en Britannië,
zelfs werden zij vervolgens in het Lucrinermeer
gemest. Zij werden zoowel versch gebruikt (ostreae crudae), als voor sausen en ragouts.
Osymandyas, 'O u av^uac, naam van een
alouden aegyptisehen koning, die alleen bij Diodorus voorkomt, bij gelegenheid dat hij (1, 46-50.)
een beschrijving geeft van een trotsch praalgebouw, dat door dien koning zou gesticht zijn. Daar
echter en Herodotus en andere berigten geheel
van hem zwijgen, moet de stichting van dat gebouw, zoo het al bestaan hebbe, aan een anderen
koning worden toegeschreven.
Otaclbi, 1) M. 0 taei1i u s C r a s s u s, consul in

van Syracuse, tot een verbond met Rome. In
't jaar 246 was hij voor de tweede maal consul. —
Zijn broeder 2) T. Otac. Crassus, onderwierp
als consul in 261 een aantal steden van Sicilië. --3) T. Otac. Crassus was in 't jaar 217 v. C.
praetor, in 216 propraetor op Sicilië, vocht in
gemeenschap met Hiero ongelukkig tegen de
Càrthagers. Daarentegen ondernam hij in 't vol
jaar een togt naar Africa, plunderde en roof--gend
de daar, en versloeg een afdeeling der carthaagsche
vloot (Liv. 22, 56. 23, 32.) . Het consulschap voor
het volgende jaar ontging hem echter (Liv. 24,
7 en v.) vooral door het mededingen van Fabius.
Hij werd daarvoor nogmaals praetor en verkreeg
Sicilië tot provincie, vanwaar hij herhaalde stroop
naar de kust van Africa deed (Liv. 25, 31.).-togen
Bij een tweede dingen naar het consulaat in 211,
leed hij wederom de nederlaag, doch stierf op
Sicilië, voor dat hij nog het berigt hiervan had
ontvangen (Liv . 26, 22.). -- 4) O t a c i l i us C r a ss u s, diende onder Pompejus en bezoedelde zijn
naam door een aantal Caesarianen, die hem in
handen waren gevallen, ter dood te laten brengen
(CAES. B. C. 3, 28.). — Eindelijk moet 5) L. Otac.
P i 1 i t u s nog genoemd worden, die, een vrijgelatene
en leeraar van den grooten 'Pompejus, te Rome
onderwijs in de rhetorica gaf. Een geschiedkundig
werk van zijne hand is verloren gegaan.
Otho, z. S a l v i i.
Ot1iryádes,-- asp '09pud8rlc,---a,, een heldhaftig Spartaan, die volgens het verhaal van Herodotus (1, 32 en v.) met eenige andere uitgelezene landslieden den strijd om het cymerische
grensgebied van Thyrea tegen de Argivers beslissen zou (669 v. C.). Hij was de eenige die
overbleef, gelijk Chromus en Alcanor van de zijde
der laatsten: Deze ijlden naar huis om hunne
overwinning te verkondigen, doch Othryades behield als overwinnaar het slagveld zonder het te
verlaten. Des anderen daags begon de strijd op
nieuw en werd ten voordeele der Spartanen beslist, die op de Gymnopaediën den lof hunner helden in liederen bezongen.
Otliryoneus, 'ODppuovaóc, bondgenoot van
Priamus uit Cabesus, minnaar van Cassandra, door
Idonienens geveld (HOM. IL. 13, 363.).
Otltrys, 4 "Olpuc, hoog, boschrijk gebergte van
Thessalië in het landschap Phthiotis, hetwelk zich
van Tymphrestus af oostwaarts, ten N. van de
malische golf, naar de kust uitstrekt, en zijne
noordelijke takken tot in de vlakte van Pharsalus
voortzet. Het bereikt eene hoogte van 3000 v.
De tegenw. naam wordt verschillend opgegeven,

Varibovo, Goura, Jerako

(HDT .

7, 129 . VIRG. AEN.

7, 675.).

Otreus, 'OTptóc, koning van Phrygië, wien
Priamus tegen de Amazonen te hulp trok (Hoag.
IL. 3, 186. HYMN. IN VEN. 111.).

Otus.'S^roc, z. Aloadae.
Ovatio, z. dona militaria, 3. kol. b.
Ovidiuw, Publius Ov. Naso, is volgens
zijn eigen verklaring (TRIST . 4, 10, 13.) geboren
den 20. Maart, den tweeden dag van he aan Minerva geheiligde feest Quinquatrus, te Sulmo (het
teg. Solmona) in het land der Peligni, in het jaar
43 v. C. Zijn vader een zeer vermogend man,
wilde aan dezen en zijnen zoon, die juist een jaar
ouder was, door een zorgvuldige opvoeding den
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toegang tot de ceereposten in den staat openen,
die voor hem gesloten waren. Voor liet eerste
onderwijs waren de inrigtingen van Sulmo voldoende, doch weldra trok de vader om wille
zijner zonen naar Rome en vertrouwde hen toe
aan de uitstekendste leermeesters. De oudste zoon
wijdde zich aan de welsprekendheid, doch stierf
reeds op 20jarigen leeftijd. Ook Publics bezocht
volgens verlangen zijns vaders de scholen der beroemde rhetors Porcius Latro en Arellius Fuscus
(TRIST. 4, 10. 17.), hoe zeer zijn levendige geest
door het lezen van dichters reeds tot de dichtkunst overhelde. Zijn strenge vader hield hem aan
de rhetorische oefeningen, waarvan de suasorién
hem veel meer bevielen dan de controversiën, die
voor gevorderde leerlingen bestemd waren. De
rhetor Seneca, die hem had hooren declameren,
noemt zijne redevoeringen carmina soluta en berispt daarin het gemis aan juiste orde. Na den
dood des broeders moest hij de loopbaan van
ambtenaar kiezen en door het waarnemen van
ondergeschikte ambten zich den weg tot de hou
banen. Hij werd een der trium--gerpostn
viri capitales, die het opzigt hadden over de gevangenissen en door hunne ondergeschikten de
strafoefening aan gemeene misdadigers lieten vol
waarschijnlijk was hij reeds een jaar la--trekn;
ter decemvir litibus judicandis. Ook had zijn va
omstreeks dezen tijd, een vrouw gegeven,-derhm
die hem echter teganzin inboezemde. De onder
liefde voor de dichtkunst ontwaakte met-drukte
nieuwe kracht, en de omgang met geliefde dichters deed hem besluiten om het ambtelijk leven
geheel vaarwel te zeggen en in den zorgeloozen toestand, dien hem zijne uiterlijke omstandigheden en de rust van den staat onder het bestuur van Augustus verzekerden, zich geheel aan
zijne neiging voor de poësie over te geven. -- In
den omgang met Aernjlius Macer, Propertius,
Ponticus, Macer, Bassos en anderen op wier oordeel hij zich kon verlaten, werd hij opgewekt tot
zijne eerste dichterlijke proeven in het minnedicht,
waarvan Corinna het middelpuit was. Een reis
naar Athene, en door Klein -Azië, en het doorbrengen van een winter op Sicilië, versterkten hem
in deze rigting; op het gebied der epische dichtkunst waagde hij zich aan nieuwe proeven, totdat
hij op 27jarigen leeftijd besloot het treurspel te
beoefenen en tevens brieven en elegiën te dichten.
Zijne treurspelen zijn voor ons verloren; de Medea
werd door de ouden uit één mond geprezen (TAC.
DIAL. 12. QUINCT. 10, 1, 98.) ; van de epistolac
zijn er ten minste 8 bewaard, en de elegiën in de
boeken Amores verzameld. Hierna vormde hij het
plan, een minnekunst te schrijven, waaraan hij
ten gevolge van de moeilijkheid der stof en de
eigenaardige wijze van behandeling veel tijd besteedde en ze eerst in het jaar' 2 of 1 v. C. als
een met zorg bewerkt kunststuk in het licht gaf.
Kort hierop volgde als tegenhanger van dat werk
het boek over de geneesmiddelen der liefde, dat
zeker nog in 't jaar 1 v. C. is uitgegeven. — In
dezen tijd was hij van zijne eerste vrouw gescheiden en insgelijks was een tweede huwelijk, waaruit hij, naar het schijnt, eene dochter had, ontbonden, waarop hij eene schoone, jonge weduwe
uit een aanzienlijk geslacht, dat met de familie
van Augustus bevriend was, ten huwelijk nam,
waardoor hij verscheiden oude betrekkingen ver
nieuwe aanknoopte,. Dit huwelijk-sterkn

schijnt gelukkig geweest te zijn en grooten invloed uitgeoefend te hebben op des dichters geheele rigting. Kalmte en bedaardheid vervingen
de plaats van onstuimige opgewondenheid, ernst en
waardigheid die van ijdele ligtzinnigheid, die zijne
vroegere werken uit een zedelijk oogpunt beschouwd, had bezoedeld. Twee uitvoerige werken
hielden hem bezig, de Fasten en Metamorphosen,
en reeds had hij verscheiden jaren daaraan besteed, toen - hem in 't jaar 7 n. C. te midden van
het genot eener zoete rust en veiligheid het harde
lot trof, van naar Tomi aan de Pontus Euxinus
verbannen te worden. Moeilijk blijft het steeds
te beslissen aan welke euveldaad de dichter zich
had schuldig gemaakt, dat Augustus hem tot zulk
eerre zware straf veroordeelde. Hij zelf is huiverig om daarover te spreken (TRIST. 2, 207.). Zijn
werk over de minnekunst kan slechts eene zeer
verwijderde aanleiding daartoe geweest zijn, daar
dit reeds voor meer dan 7 jaren vervaardigd was.
Of het zedeloos leven van de jonge Julia, zijne,
betrekking tot Agrippa Posthumus, aan welke in
denzelfden tijd door hunnen grootvader Augustus
de straf werd opgelegd, hiermede in verband staan
is moeilijk te beslissen. Ovidius spreekt zich zelven
niet geheel van schuld vrij (TRIST. 2, 122, 133.).
Deze scheiding van den hem dierbaren vaderlandschen grond, deze verwijdering van vrienden en
verwanten, de stoornis daardoor gebragt in alle
zijne aangelegenheden en verder na eene lange,
moeilijke zeereis het verblijf in eene kleine plaats,
onder halve barbaren, dit alles moest op den gevoeligen man wel nadeelig werken en zijne kracht
breken. Reeds op reis had hij het eerste boek
van de 5 boeken der tristia voltooid, de 4 andere volgden in de eerste 3 jaren. Onmiddellijk
hieraan sluiten zich de brieven uit Pontus ; klei
stukjes, zooals de Ibis en Halieutica, als --ner
mede eene omwerking der .asti vallen in denzelfden tijd. Zijne klagten On gebeden bleven zon
gevolg, zijn heimwee naar de eeuwige stad-der
werd niet bevredigd, Ovidius stierf te Toni in 't
jaar 17 n. C. en werd daar begraven. Bij geen
der romeinsche dichters heeft zich de liefde voor
de poësie zoo sterk in zijn geheele wezen geopenbaard als bij Ovidius. Zijn natuurlijke aanleg
ontwikkelde zich verder onder de gunstigste omstandigl,eden. Zijn smaak en kunstzin was op de
veelzijdigste wijze door de beoefening van grieksche modellen beschaafd en gelouterd, zijn oudere
tijdgenooten, zooals zij den lusthof der muzen van
Augustus hadden uitgemaakt, hadden het aanzien
der jongere school bevestigd en Ovidius behoort
als de jongste der kunstbroeders tot die rij. Met
hen had hij de alexandrijnsche dichters beoefend
en daaruit geleerdheid geput; door rhetorische
oefeningen was hij in de dialectica te huis en had
zich Bene groote gemaklijkheid van zich uit te
drukken verworven. Zijn gezellige omgang voerde
den fijn beschaafden man der wereld als van zelf
tot eene soort van bevallige, losse gezelschapspoësie, zooals juist voor den toon en den geest
der toenmalige conversatie van de beschaafde wereld geschikt was, en waarin hij door geen anderen is overtroffen. Rijke phantasie, heldere en
juiste voorstelling van de meest verschillende toestanden, onuitputlijke luim, zoolang zijn eigen
toestand niet beneveld was, geestigheid en vernuft zijn gepaard aan eene zeldzame volmaaktheid
van vorm, die niet alleen een meesterschap over
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de taal maar ook Bene groote gemaklijkheid en losheid van versbouw verraadt. Mist men bij den
rijkdom zijner voortbrengselen wel eens eene
scherpe critiek, en zoekt men te vergeefs bij hem
naar de verhevenheid der dichters van de republiek, dan moeten wij het eerste op rekening stellen
van de rigting aan zijn aanleg gegeven, het andere is een gevolg van de veranderde tijdsomstandigheden. De werken die nog van hem bestaan,
zijn : 1) Epistolac of leroïdum liber, eene verzameling van minnebrieven, die verondersteld worden door heroïnen aan afwezige minnaars geschreven te zijn. Ovidius heeft deze dichtsoort het
eerst beoefend, daartoe opgewekt door de behandeling van opgegeven toestanden, welke een hoofddeel der rhetorische oefeningen uitmaakte. Hij
zelf heeft (Aszon,. 2, 18, 21.) negen Heroïden opgesomd: 1, 2, 5, 11, 12, 4, 10, 7, 15, 6, waar
een (15) bezwaarlijk echt zijn kan. Men-onder
vindt er verscheiden schoone plaatsen in, over 't
geheel echter kan men aan de Heroïden slechts
een geringe plaats onder de gedichten van Ovidius
en onder de dichtkunst in 't algemeen toekennen.
De tegenwoordige verzameling bevat wel 21. —
2) Amorum libri III., oorspronklijk vijf boeken tot
deze drie bijeengebragt, waarin de dichter in afzonderlijke elegiën, niet weelderige phantasie de
menigvuldige lotgevallen van een minnaar in geluk en ongeluk bezingt. Corinna, om wie zij zich
als het middelpunt bewegen, is ons onbekend.
Moeilijk is het alles voor werklijke feiten aan te
nemen, het genie van den dichter heeft zeker in
vele aan zijne verbeelding vrij spel gelaten. De
amores „ zijn een geestig, dikwijls dartel spel, rijk
aan invallen en geestige wendingen, sierlijk en net
van taal en versbouw." — 3) Medicamina faciei,
voorschriften voor het gebruik van allerlei schoon
wijden ons in de diepste geheimen-heidsmln,
van het toilet in. Het gedicht is in zeer verminkten en onvolledigen vorm tot ons gekomen. —
4) Ars amandi of 'ars amatoria in 3 boeken, des
dichters hoofdwerk, waarin hij lessen geeft, hoe
minnehandel tusschen dartele meisjes en vrijgelaten slavinnen met ligtzinnige mannen en knapen aangeknoopt en duurzaam onderhouden kan
worden. Het derde boek vooral leert aan de
meisjes, hoe zij zich in zulke omstandigheden te
Rome, waar dergelijke zedelooze gebruiken algemeen
waren en niet door de wetten ge Craft werden, te
gedragen hadden. Voor deze dichtsoort schiep hij
zich een geheel eigenaardigen stijl, waardoor hij
het werk tot een echt oorspronklijk kunststuk gemaakt heeft. Zoo werd het reeds door tijdgenooten met bijval ontvangen en was zelfs gedurende
de middeleeuwen algemeen verspreid. — 5) Remedium amoris, liber anus, waarvan de strekking niet
is om in 't algemeen de liefde te bestrijden, maar
slechts om hun te hulp te komen die een onwaardig liefdesjuk dragen. In het kunstige van
den vorm handhaaft Ovidius ook hier dezelfde oorspronklijkheid en vaardigheid als in zijn minnekunst, hoewel de zamenstelling van 't geheel minder wel gelukt is, zelfs straalt er hier en daar iets
gebrekkigs in den vorm door en is hij niet vrij
van gerektheid. — 6) Metamorphoseon libri XV.
Met dit werk begint Ovidius de epische versmaat
te gebruiken; hij heeft hierin een gedeelte der
mythen, waarin herscheppingen voorkomen, van
't begin der wereld tot aan Julius Caesars herschepping in een ster chronologisch bijeengevoegd.

Deze talrijke mythen, ontstaan uit een naauweren
omgang van de menschen met de natuur, onder
een volk dat met eene opgewekte verbeelding dieren tot menschen, en natuurverschijnsels tot bezielde
wezens maakte, maken een voornaam deel uit van
de grieksche mythologie en waren, vooral in den
alexandrijnschen tijd, reeds door dichters, zoo als
Nicander, Parthenius en a. behandeld. Doch Ovidius heeft niet alleen uit deze geput, ook uit de
geheele grieksche letterkunde, vooral uit de treurspeldichters heeft hij zijn stof ontleend, zonder dat
wij in staat zijn dit in bijzonderheden aan te
wijzen. De afwisseling en de levendigheid van
verhalen, de kunst in het verbinden der afzonderlijke sagen, de eigenaardige versbouw geven aan
de metamorphosen eene bijzondere bekoorlijkheid
en hebben ze tot een geliefkoosd fabelboek gemaakt. Het is de eerste ronian onder de Romeinen, die sedert zijn eerste verschijning veel
gelezen is en later als eene bron vVor de kennis der mythologie beschouwd werd. Hij ver
zelf (TRIST. 1, 6, 13.) dat hij bij zijne ver-halt
naar Tomi het handschrift van het nog-banig
onvoltooide gedicht verbrand heeft, doch het daar
naar afschriften weder heeft bijeengebragt. — 7)
Tristiuna libri V. klaagbrieven over zijn ongeluk,
waarvan het eerste boek de gevaren van de reis
met levendige kleuren schildert, het tweede, aan
Augustus gerigt, ten doel heeft de onschuld van
den dichter te bewijzen en de bede bevat om een
andere verblijfplaats, benevens drie andere klagten
over het treurige leven te Tomi, en eindelijk uitnoodigingen aan vrienden om hem te helpen en verwijten
tegen ontrouwe vrienden behelzen. De 7 brieven
aan zijne vrouw (1, 5. 3, 3. 4, 3. 5, 2, 5, 11 en
14.) zijn buitengemeen fraai. — Van gelijken inhoud als de tristia zijn de 8) Epistolarum ex Ponto libri IV, slechts met dit onderscheid, dat deze
den naam des vriends, aan wien zij gerigt zijn,
aan het hoofd dragen en daardoor meer in toon
en vorm iet karakter van brieven bezitten. Behoefte om te dichten riep dit werk in 't leven,
waarop echter de treurige toestand van den dichter en zijne omgeving geen gunstigen invloed
uitoefenden. De dichter zelf erkent teruggang in
vorm en uitdrukking, de eenzelvigheid der stof
moest hem wel vermoeijen. -- 9) Ibis, een spotdicht tegen een Romein, die den verbannen Ovidius te Rome openlijk met smaadredenen vervolg
zijne vrouw met aanklagten lastig viel en zich-de,
het overschot van des dichters vermogen zocht
toe te eigenen. Op het voetspoor van Callimachus, die onder dien naam Apollonius Rhodius had
aangevallen, schreef hij deze elegie op gevorderden
leeftijd met groote geleerdheid en bittere ergernis
tegen eenen onbekende, waaronder men tot lieden
vruchteloos een bepaalden dichter gezocht heeft. —
10) Fastorum libri VI. Het plan van den dichter was natuurlijk om twaalf boeken van dezen
calender der feestdagen, overeenkomstig het getal maanden, te vervaardigen, doch de voltooijing
er van werd door de verbanning afgebroken en
gebrek aan de noodige hulpmiddelen deed het werk
daar staken. Zoo zijn er slechts 6 boeken, in den
vorm waarin wij die thans hebben, na des dichters dood uitgegeven. De gewigtigste verschijnsels
aan den hemel worden daarin opgegeven, de feesten aangewezen, en hun ontstaan uit den rijken
mythenvoorraad van het romeinsche volk verklaard.
De elegische vorm strookt niet best met den ver-
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halenden toon van den inhoud (FAST. 2, 3, 125.). --11) Ha l i e u t i c a, een gedicht over de visschen
in den Pontus Euxinus, waarvan ons slechts een
onbeduidend brokstuk bewaard is gebleven. Van nog andere gedichten van zijne hand maakt
hij zelf in zijne werken melding, zoo als van een op
de bruiloft van Fabius Maximus (Ex PONT . 1, 133.),
op den dood van Messala Corvinus (ald. l , 7, 27.),
op de zegepraal van Tiberius (ald. 2, 8, 27. 3, 4,
81.), op den dood van Augustus (ald. 4, 6, 17.),
waarvan men verder geen spoor meer vindt, en
die dus reeds vroeg moeten verloren gegaan zijn.
Vele stukken van lateren tijd dragen ten onregte
zijnen naam.
O*ile,z. camp usMartius,onderRom a, 7.kol.
Oxafltres, broeder van Darius Codomannus,
streed bij Issus roemvol tegen de Macedoniërs,
doch onderwierp zich later aan Alexander (CURT.
7, 5.). Arrianus noemt hem Oxyartes (7, 4.).
Oxines, 'O^tvi;, kustrivier in Bithynië, vol

binnen-Azië, die volgens Arrianus (3, 29, 2.), op
den indischen Caucasus of Paropamisus ontspringt,
links evenwijdig met den Iaxartes in een breedte
van 6 tot 7 stadiën, eerst naar het N. stroomt,
vervolgens plotseling de noordelijke grenzen van
Bactriana en Margiana tegen Sogdiana vormt en
na verscheiden bijrivieren (vooral links) opgenomen te hebben, zich in de caspische zee ontlast

-gensAriautchHlenPyium;
waarschijnlijk de teg. Tsjaroek.
Oxiónes, -nae, fabelachtige, halfwilde volk stam in het Oosten van Germanië of reeds in euro-

pisch Sarmatië (TAC. GERM. 46.).
Oxus, 'Ojos of 7 Sa o;, aanzienlijke rivier van

P
Paccius, 1) een aanzienlijk Bruttiër, leidde

in 't jaar 209 gedurende den 2. punischen oorlog
de onderhandelingen met Rome over de wederaansluiting der Bruttiërs aan de Romeinen, nadat
zij zich lang aan de zijde van Hannibal geschaard
hadden (LIV. 27, 15.). - 2) Pace. Orphitus,
vocht onder den romeinschen veldheer Corbulo
(58 n. C.) ten tijde van Nero in Azië, werd in

(CURT. 7, 10, 13.). Het is de teg. Gihon of Amoe,
die vroeger met een tak die thans verzand is, werklijk
door het Aralmeer in de caspische zee stroomde.
Oxyartes, 'O uápTr}s, een bactrisch hoofdman, vader van Roxane later de vrouw van
Alexander den G.; hij verdedigde zich moedig in
zijn bergslot (328). Later onderwierp hij zich aan
Alexander, die hem tot satraap benoemde van
het land om den Paropamisus, waar hij zich na
Alexanders dood als onafhanklijk vorst staande
hield (CURT. 8, 4.).
Oaylus, z. H e r a c 1 i d e n onder Hercules,
9. kol.
Oxydráeae, 'O^uapcxac, een dapper volk in
het N. W. van Indië tusschen den Hydaspes en
Acesines, in wier hoofdstad Alexander de G. gewond werd (ARR. 6, 11. CURT. 9, 4, 26.).
Ozó1i, z. L o Cris.

.

Sext. P a c o n i a n u s werd om een spotgedicht op
Tiberius gewelddadig ter dood gebragt (TAC. ANN.
6, 3 en v.).

Pacórus, IIaxópog, naam van parthische koningen in de familie der Arsaciden, vooral 1) een
zoon van Orodes en oudere broeder van Phraates, geb. omstreeks 68 v. C., onderwezen in de
grieksche letterkunde, zorgvuldig opgevoed, met

een slag overwonnen en daarvoor zwaar gestraft uitstekende gaven toegerust, een gevaarlijk vijand

(TAC. ANN . 13, 36. verg. 15, 12.).

Paches, flc lis, atheenscb veldheer, werd in
den herfst van 't jaar 428 v. C. tegen het afgevallen Mitylene gezonden, sloot de stad in en
dwong haar in 427 zich op genade en ongenade
over te geven. Daarop deed hij een strooptogt
langs de kusten van Klein -Azië, om zich met de
spartaansche vloot te meten, en bezette door list
Notium. Naar Lesbos teruggekeerd, zond hij vele
gevangen Mitylenaeërs naar Athene; het hem
gegeven bevel om al de inwoners der stad ter
dood te laten brengen werd weer ingetrokken
(TRUC. 3, 28-50.). Later over zijn gedrag ter
verantwoording geroepen, bragt hij zich zelven
om 't leven (PLUT. NIC. 6.).

der Romeinen, hoewel zijne eerste oorlogen in
Syrië zonder gevolg bleven. Nog bij zijns vaders
leven tot troonopvolger bestemd, drong hij, zoodra
zijn vader door Octavianus tegen Antonius gewonnen was, uit Syrië tot in Ionië door, later
echter ontrukte P. Ventidius Bassus hem weder
al zijne veroveringen. Nu rustte hij zich weder
ten oorlog uit, waarin hij door de list van genoemden romeinschen veldheer geslagen werd
(31 v. C.) ; bij een nieuwen aanval op het romeinsche leger sneuvelde hij. Volgens Horatius
(OD. 3, 6, 9 en v.) waren de Romeinen in de

oorlogen tegen hem ongelukkig geweest, omdat
zij die gevoerd hadden, zonder den wil der goden
te raadplegen. -- 2) Een zoon van koning VonoPaellynum of -us, IIdXuvos, het zuidooste- nes, gest . 53 n . C., de middelste van 3 broeders,
lijke voorgebergte van Sicilië, dat met Pelorum die voor zijn erfdeel Medië kreeg. Hoewel met
en Lilybaeum het eiland tot een driehoek vormt zijn jongsten broeder Tiridates van Armenië in
(OVID. MET . 13, 725.); t. kaap Passaro. De daarbij tweedragt levende, ondersteunde hij hem toch tegelegen baai vormde een goede haven, portus gen de Romeinen, toen deze hem zijn land ontPachyni (Crc . VERR . 5, 34.), t. porto di Palo.
namen (TAC . ANN . 14, 26.). Later moest hij voor de
Paeonii, 1) M. P a c o n i u s, romeinsch legaat scythische Alanen de wijk naar het gebergte nemen.
in Azië omstreeks 22 n. C., schijnt later op bevel
Paetólus, Ilax rwXó;, een riviertje dat op
van Tiberius ter dood gebragt te zijn (TAO. ANN. den Tmolus in Lydië ontspringt, langs Sardes
3, 67., verg. SUET . TIB . 61.). - 2) P a c. A g r i p - stroomt en vervolgens in den Hermus valt. Vroep i n u s nam deel aan de zamenzwering van Thra- ger zou liet veel goudzand bevat hebben (vandaar
sea en Helvidius, werd daarom door Nero ver ook Chrysorrhoas geheeten), waarvan later slechts
welk ongeluk hij met een zeldzame stand--bane, weinig sporen over waren. De teg. Sarabat is
vastigheid droeg (TAC . ANN. ' 16, 28, 33.). -- 3) slechts 10 v. breed en pas 1 voet diep (RDT. 5,

Pactum—Paeonius.
101. XEN. CYR. 6, 2, 1 1. HOR. EPOD. 15, 20. VIRG.

AEN. 10, 142, OVID. MET. 11 , 85.).
Paetum heet in ruimeren zin elk verdrag, in
engeren zin zulk een overeenkomst, die volgens romeinsch civielregt in den regel geen aanklagtoplevert.
PaCtye, IIaXTu1ri, stad in de thracische Chersonesus aan de Propontis, waarheen Alcibiades
zich begaf, toen de Atheners hem op nieuw (408)
het opperbevel ontnomen hadden (HDT. 6, 36.
NEP. ALC. 7.) t. St . Georg.
Paetyes, IhxTó1^, 1) een Lydiër, aan wien
Cyrus, na Croesus overwonnen te hebben, de bewaring van diens schatten toevertrouwde ; nadat
Cyrus zich verwijderd had, verwekte hij een opstand tegen den perzischen stadhouder Tabalus,
doch nam bij het oprukken van een perzisch leger
de vlugt naar Cumae, vandaar naar Lesbos en
verder naar Chios; de Chiërs door geld omgekocht, leverden hem aan de Perzen uit (HDT.
153-160.). --- 2) Een gebergte, z. Lydia.
Pacuvius, een oscische naam: 1) Pacuvius
C a 1 a v i u s, een aanzienlijk inwoner van Capua,
die ten tijde van den 2. punischen oorlog de hoogste waardigheid in zijne vaderstad bekeedde en zich
met klem, zonder geweld te gebruiken, daarin wist
te handhaven (Liv. 23, 2-4.). Na den slag bij
Cannae werkte hij mede tot den afval van Capua
van Rome. Toen Hannibal te Capua gekomen
was, noodigde hij Pacuvius met zijnen zoon Perolla bij zich aan tafel, deze laatste was een aanhanger van de den Puniërs vijandig gezinde partij,
doch aan de genade van Hannibal aanbevolen
(LIV . 23, 8.). Perolla verscheen met een dolk gewapend om H. te vermoorden, doch werd door zijn
vader bewogen zijn voornemen te laten varen (Liv.
23, 8, 9.). — Welligt was met dezen Pacuvius
verwant 2) Pacuvius Ninnius Celer, die met
zijnen broeder S t e n i u s Ninnius Celer Hannibal onthaalde (LIV. t. a. p.). — 3) M. P a c uv i u s werd omstreeks het jaar 219 te Brundusium
geboren. Hij was een zusterszoon van Ennius en
tot in hoogen ouderdom te Rome als treurspeldichter en tevens als schilder werkzaam (PLIN.
35, 7.). Tegen het laatst van zijn leven begaf hij
zich naar Tarente, waar hij nog met Attius, die
bij de 50 jaren jonger was, omging (cie. BRUT.
64.) en als een grijsaard van 90 jaren overleed.
In vergelijking met andere gelijktijdige dichters
beteekent de dichterlijke werkzaamheid van Pac.
niet veel. Op ééne comedic na was hij uitsluitend
treurspeldichter, en slechts 12 treurspelen worden
van hem vermeld, waarvan de meeste navolgingen
waren van Sophocles en Euripides, eenige ook
van onbekende grieksche voorbeelden; de beroemdste daarvan zijn Antiopa en Dulorestes. Buitendien schreef hij een praetexta : Paulus, waarvan
Aemilius Paulus de held was. Doch door zijn
verheven pathos, door den vollen, rijken stroom
zijner rede en zijne beeldrijke, krachtige taal, die
de ouden in hem roemen, en die ook thans nog
in zijne fragmenten gedeeltelijk te herkennen zijn,
werd hij voor de Romeinen de eigenlijke stichter
der tragische kunst en was niet Attius de voornaamste der romeinsche treurspeldichters (HOR. EP.
2, 1, 55.). --- 4) P a c., een primipilaris onder
Servius Galba in den gallischen oorlog, die door
een welbestuurden uitval uit de legerplaats bij
Octodurus de vijanden een gevoelige nederlaag
toebragt en zoo het romeinsche leger redde in het

jaar 56 v. C. (CAES. B. G. 3, 5. 6, 38.). --- 5)
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S ex t us P a c. Taurus, plebejisch aedilis, die bij
de rostra een standbeeld der Sibylla liet oprigten
en bewerkte dat de maand Sextilis Augustus genoemd werd ( PLIN . 34, 5.). -- 6) Legaat van Cn.
Sentius in Syrië na den dood van Germanicus, 19
n. C. (TAO. ANN. 2, 79. SEN. EP. 12,) . — 7) Pac.
H i s t e r, een boze indringer bij erfenissen, die voor
bij Juvenalis (SAT . 12, 111 en v. 125, 128.).-komt
I aderei, Ila^aioc, een woest Nomadenvolk
in het N. W. van Indië dat raauw vleesch at, ja
zelfs zijne grijsaards en zieken verslond (HDT. 3,

98, 102 . TIB . 4, 1, 144.).
Padus, Ilcc^o;, de hoofdstroom van Italië, die
zijn naam waarschijnlijk ontleend heeft van de
groote menigte pijnboomen aan zijne oevers, die
in het celtisch padi heetten. Hij werd den Romeinen eerst bekend sedert de gallische oorlogen.
Vroeger hield men hem voor de fabelachtige barnsteen-rivier Eridanus, die Herodotus (3, 115.) evenwel reeds voor eene uitvinding der dichters hield,
waarschijnlijk daaruit ontstaan, dat de barnsteen,
die over land hier heen gebragt werd aan den
mond van den Padus in phoenicische schepen geladen werd. De Padus (Po) ontspringt op de
Alpen, volgens Plinius op den mons Vesula, stroomt
eerst zuidwaarts, vervolgens in een oostelijke rigting door cisalpijnsch Gallië, en ontvangt het water
van een tal bijrivieren. De voornaamste zijn links:
Clisius, Duria minor, Stura, Orgus, Duria major,
Sessites, Novaria, Ticinus, Olonna, Lambrus, Addua, Sarius, 011ius, Mincius; r e g t s: Tanarus,
Odubria, Varusa, Trebia, Tarus, Parma, Gabellus,
Scultenna, Rhenus Silarus, Saternus en m. a. Reeds
spoedig wordt hij bevaarbaar en na het smelten
van de sneeuw der Alpen zeer waterrijk, zoodat hij
soms groote overstroomingen veroorzaakte. Volgens Polybius verdeelde hij zich bij Trigaboli (het
t. Ferrara) in 2 hoofdarmen, ten N. Padoa, ten Z.
Olana. Plinius noemt later 7 armen, gedeeltelijk
door kunst gegraven kanalen : Padusa (t. verdwenen), Vatrenus of Spineticum ostium (t. Po di Primaria), Ostium Caprasiae (t. porto Interito di
bell' Ochio), 0stïuin Sagis (t. p. di Magnavacca),
Volane of Olane (t. p. di Volano), Ostia plena, do
noordelijke hoofdarm, fossae Philistinae (t. kanalen
van Castagnaro)

(POL.

2, 17, 34. 32, 2, 3. 40, 5.

CAES. B. G. 5, 24. HOR EPODti. 16, 28.).

Paean, IIanjwv, Ilacwv, Iloctay., de heelende,
1) bij Homerus een zelfstandig persoon, de arts
der olympische goden (HOM. IL. 5, 401, 899.).
Later is het de naam van verscheiden heil en genezing aanbrengende goden, zooals van Apollo
(SOPH. OED. R . 154 .) , Aesculapius (VIaG. AEN. 7,

769.) van Dionysus, van Thanatus die van het
aardsche lijden bevrijdt (EUR. HIPPOL. 1373.). -2) z. lyrische poësie.
Paedagógus, roti& Twyo;, z. opvoeding,
grieksche, 2. kol. o.
L'aemsni, belgisch volk in ,,Gallië, ten 0.
van de Maas, in de omstreken van het teg. Luik,
die volgens Caesar (B. G. 2, 4.) met de Condrusen, Caeresen en Eburonen 40000 man in het
veld konden brengen.
Paenula, z. kleeding, romeinsche.
Paeon, IIaiwv, z. Endymion.

Paeones, Paeonia, Iladovsy, IIacovíu z.
;

Macedonia en Thracia.
Paeonius, Ilacwvcos, 1) bouwmeester uit
Ephesus, voltooide met Demetrius den tempel van
Artemis (omstreeks 400 v. C.) en bouwde het Di-
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Paestum- - nouSeea

T (pt.

dymaeum te Milete, 436 v. C. — 2) Beeldhouwer den en over 't algemeen voor de aangelegenheden
uit Mende, werkte mede aan de gevels van den der gemeenschap zorg droegen. Wanneer te Rome
van pagani sprake is, dan bedoelt men geen dorp tempel van Zeus te Olympia.
Caestum, Ilaiarov, naam door de Lucaniërs bewoners, doch burgers, die in die gedeelten der
gegeven aan de stad Posidonia, op de westkust stad woonden, welke in de oudste tijden van Rome
van Lucanië, 5 mijlen ten Z. van den mond van pagi buiten de stad (die de montes in zich bevatte)
den Silarus. Zij was een colonie der Sybariten, geweest waren. De overblijfsels dier oude vereenigesticht in 524 v. C. Eerst eenige mijlen van het ging bleven in stand, hoewel de pagani eigenlijk
voorgebergte Posidonium aan een gelijknamige niets anders waren, dan plebejische corporatiën,die
golf gelegen, werd zij later wegens het slechte wa- bij het oude godsdienstige middelpunt de sacra vierter verder binnenwaarts aangelegd; zij werd eerst den (z. p a g a n a l a). Wegens het vreedzame kabelangrijk na de verwoesting der moederstad, la- rakter der pagani, gebruikte men dit woord ook in
ter echter, tusschen 438 en 424 v. C., verloor zij tegenstelling van milites, en in den laatsten tijd der
door de Lucaniërs hare zelfstandigheid benevens keizers kreeg het de beteekenis van onchristenen.
Paganica, z. p i l a.
haar grieksch karakter en naam, waaraan de bePagásae, IIayasaí, of Pagasa, kuststad van
woners door een jaarlijksch feest herinnerd werden. Reeds eerder dan Tarente geraakte Paestum het thessalische landschap Magnesia, aan den gelijk
zeeboezem (t. golf van Volo); hier zouden-namige
in de magt der Romeinen, die er in 294 eene
latijnsche colonie heenvoerden. De tempel der de Argonauten zich verzameld en hun schip gebouwd
argivische Hera lag 50 stadiën ten Z. van de stad. hebben, weshalve de naam door velen van rc^Yvulm
I)e hoogstrnerkwaardige ruïnen der muren wel 1 afgeleid wordt (HDT . 7, 193 . PLUT. THEM. 20.).
II a t s p a T i a, de knapenliefde, een in zijne
uur in omtrek, van drie tempels en het the ater zijn
eerst sedert 1750 naauwkeuriger bekend geworden. reinheid even zuiver en zedelijk, als in zijne ontPaetus, een naam door verscheiden familiën aarding schandelijk en zedeloos verschijnsel, dat
gedragen, o. a.: 1) P. en Sext. Aelius Paetus zich in de helleensche wereld naar het stam ontwee broeders, beide uitstekende regtsgeleerden, die derscheid verschillend openbaarde. In haar meest
in de 2. eeuw v: C. de aanzienlijkste betrekkingen te zuivere natuur vertoont zij zich in het oud doriRome bekleedden. Vooral wordt de jongste, met sche leven en kan uit de oude cretensische en lyden bijnaam Catus, als een ijverig jurist door En- curgische wetgeving het best gekend worden. Het
nius en Cicero geprezen (cle . DE OR . 3, 33 . AD FAM . was eene volstrekt zedelijke betrekking, die uit de
7, 22.). — 2) Caecina Paetus, oud consul, nam grondbeginselen der opvoeding als van zelf voort
ja, er een noodzaaklijk gevolg van was.-vloeid,
onder keizer Claudius deel aan een zamenzwering en
moest daarover te regt staan. Toen zijne vrouw Ar- Te Sparta heette hij die liefhad slsirvr^Aab en zijn
ria zich zelve den dolk in het hart stootte en hem liefhebben siscvrty (inblazen), die geliefd werd
dien toereikte met de woorden. „ Paetus, het doet daarentegen atTa; (hoorder), door welke uitdruk
dus reeds de geestlijke werking werd aan -king
geen pijn," doodde hij zich waarschijnlijk met hetElke vleklooze knaap had iemand die-gedui.
zelfde wapen (PLIN . EP. 3, 16.). -- 3) L. Pap i
hem liefhad, ieder edelaardig man moest zich een
0 . 9.). — 4) Thra--riusPaet,z.p n
geliefden knaap zoeken te verwerven. In den resea Paetus, z. Thrasea.
Pagae, 11a7a1, flvy al, versterkte handelstad gel ging het aanzoek tot het knoopen van dien
;

in Megaris ten O. van het voorgebergte Olmiae,, band uit van hem die lief had, soms deden ook
120 stadiën ten N. W. van Megara, na deze de

de knapen uit eigen beweging liet verzoek daar-

115. 4, 21, 66. PLUT. ARAT. 44.).

nige en vertrouwlijke en werd in het openbare
leven in alle opzigten erkend. De man strekte
den knaap tot voorbeeld en model, in den slag
had hij hem aan zijne zijde, in de volksvergadering
vertegenwoordigde hij hem; de grootste trouw en
gehechtheid openbaarde zich dikwijls zelfs tot in
den dood. In Creta, dat dikwijls de moeder der
knapenliefde genoemd wordt, was het voor den
welopgevoeden knaap een schande geen persoon
te hebben die hem liefhad ; daarom heette de
geliefde xXstvó; (de geprezene), die liefhad cptX-TWp. Even als te Sparta de bruiden, zoo werden
op Creta de knapen geroofd; drie dagen te voren
werd dit plan aan de nabestaanden bekend gemaakt, en dan alleen had er een ernstige tegen
plaats, wanneer de schaker een onwaardig-stand
persoon scheen te zijn. Na 2 maanden, die meest
onder gezamenlijk jagen werden doorgebragt,-al
werd de knaap met rijke geschenken begiftigd weer
ontslagen. Zoo hij nu voor zijn liefhebber genegenheid en achting gevoelde, dan werd er tusschen
hen een band van wapenvriendschap gelegd, zij
werden wapenbroeders en streden overal aan elkanders zijde. Daaruit ontwikkelde zich de edelste
en schoonste betrekking, die zich in vele aandoenlijke gevallen heeft geopenbaard. Echter berustte
deze levendige genegenheid van mannen voor kna-

tweede stad van het land (TRUC . 1, 103, 107, 111, toe. Deze wederkeerige betrekking was eene inPaganália, een oud feest der Romeinen,
door Servius Tullius ingesteld, dat door de genooten van denzelfden pagus, bij het gemeenschaplijk
godsdienstig middelpunt, den 24. Jan. gevierd werd.
Tellus en Ceres werden daarop inzonderheid ver
aantal inwoners te leeren kennen-erd.Omht
had Servius Tullius bevolen, dat bij dit feest ieder
persoon, ook de vrouwen en kinderen, een stuk
geld moest betalen. De paganaliën bleven nog
voortduren, ook toen de oude pagi reeds lang
hunne beteekenis verloren hadden, doch behielden
daarbij steeds hun oorspronklijk plebejisch karakter
(OVID. FAST. 1 ,
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V. CIC. PRO DOM. 28.)

Pagáni, Pagus. Pagus heette een district
van het land, een plattelandsgemeente, in tegen
vicus, de afzonderlijke boerenhoeve.-stelingva
Of een pages behoorde tot een grootere stad als
gemeenschaplijk middelpunt (ongeveer ons dorp)
of de pagus maakte een op zich zelf staande onderafdeeling van een gewest uit, b. v. de pagi der
Marsen (overeenkomend met ons kanton, kwartier). De bewoners van een pagus heetten pagani
en vormden Bene kleine respublica niet gemeen
eigendom en gemeenschaplijke heiligdom--schaplijk
men. De hoofden heetten nlagistri, die de gemeenteraden bijeenriepen, hunne besluiten uitvoer-

flotiJov4 oS—Palaestina.
pen niet alleen op uitstekende gaven des geestes,
maar ook op den zinlijken smaak voor jeugdige
schoonheid en bevalligen ligchaamsbouw. Misbruik van deze betrekking mogt de geliefde knaap
in regten vervolgen, en dit kon niet atimie, verbanning, ja zelfs met den dood gestraft worden. — In
het schitterendste tijdvak der thebaansche geschiedenis stond deze knapenliefde in naauw ver
staatkundige genootschappen of he--bandmet
taeriën, zoo als ook blijkt uit de persoonlijke
betrekking waar in de 300 der zoogenaamde heilige schaar tot elkander stonden, die alle bij Chaeronea den heldendood stierven. Daarentegen schijnen in het leven der oude Achaeërs, zoo als wij
dit uit de homerische gedichten leeren kennen,
slechts voorbereidende sporen van zulk eene innige gehechtheid en wapenbroederschap voor te
komen. Wel echter deed zij zich reeds vroeg
kennen als een aanlokkende stof voor dichterlijke
behandeling, die door de lierdichters in opzetlijke
ulvoc Tae&xo bezongen werd. --Tan deze knapenliefde is echter, volgens de zeker meer juiste
meening van K. 0. MULLER, geheel verschillend
de knapenschenderij, die ook reeds vroeg met
zware straffen, zelfs met den dood gestraft werd.
Wie zich daartoe liet gebruiken was later van
staats- en eerambten uitgesloten, hem was de toegang tot tempels en godsdienstige feesten ontzegd.
Met dat al kwam zij in de oudste tijden slechts
zelden voor, totdat na het einde van den peloponnesischen oorlog en vooral in het macedonische
tijdvak de dam der zedelijkheid geheel en al was
verbroken. --- De reine en edele knapenliefde schoot
op romeinschen bodem wel nimmer wortel, terwijl
daarentegen die ontuchtige zedeloosheid, vooral onder de keizers, meer en meer werd aangekweekt.
fiataovóL-o;, z. Cf6soc en opvoeding,
grieksche (Sparta), 4. kol. o.
IlacoTpiac, z. gymnasium, aan het einde.
II a f y v t a, in 't algemeen elke scherts en boert,
in 't bijzonder echter, op de dichtkunst toegepast,
elk gedicht van boertigen inhoud (Plato LEGG. 7.
p. 816. E, gebruikt het van de comedic), inzonderheid kleine Iyrische gedichten, in vrolijk schertsen den toon, tot lof van den wijn en de liefde.
Il a c T t - heette een landschap in het N. van
Thracië bewoond door de Ilaitoc (HDT . 7, 110.
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ci7t'a Lwv, dat niet volledig en in zijn oorspronklijken vorm, maar zeer vervalscht tot ons is gekomen. Het bevat eene zeer eenvoudige en ongekunsteld geschreven verzameling van verschillende
allegorisch-historische - verklaringen van mythen,
maar zonder eenig plan bijeengevoegd.
Palaerns, HclXcepo, stad op de kust van
Acarnanië in de nabijheid van Leucas, van wier
bevolking Thucydides (^, 30.) melding maakt.
Palaeste, IlaXaiatr^, t. Palasa, de noorde
stad van Chaonië, landschap van Epirus,-lijkste
aan de kust (CABS. B. C. 3, 6.).
Palaestïna, Hakacarivrl. In het 0. V. heet
het land tusschen den Jordaan en de middelland
Kanaän. De naam Palaestina beteeken--schez
de in 't eerst het land der Philistynen in het Z.
W. van Kanaän, doch werd vervolgens ook voor
't geheele land gebruikt. Eerst na de babylonische ballingschap heette het land Judaea, dewijl
Juda de voornaamste stam was; bij Ptolemaeus
IlaXu tivrl 'louluia. De grenzen waren : ten W.
de middellandsche zee en verder naar het N. Phoenicië, ten N. Phoenicië en Syrië (Libanon en Antilibanon), ten 0. de syrische woestijn (het gebied
der Ammoniten), ten Z. Arabië (aan de oostzijde
de rivier Arno, aan de westzijde Besor), en wel
het gebied der Amalekiten, Edomiten, Moabiten.
David onderwierp nog Syrië; Salomo's heerschappij strekte zich uit van Thapsacus aan den
Euphraat tot aan Gaza en de roode zee. De
grootste lengte van het N. naar het Z. bedroeg
35-40 m., de grootste breedte 20 m., de vlakte
ongeveer 500 ❑ m. Van de beide ke--inhoud
tens van den Libanon aan de noordzijde strekten
zich vertakkingen in het land uit onder verschil
namen: Naphthali, Carmel, Gilboa, Thabor,-lend
Ephraïrn, Ebal en Garizim Juda, waartoe de heuvels van Jeruzalem, Sion en Moriah behoorden.
Aan de overzijde van den Jordaan lagen Hermon
en Abariin. De hoofdstroom van het land was
de Jordaan, die uit verscheiden bronnen op den
Antilibanon en Hermon ontspringt. Hij stroomt
door verschillende meeren: Merom of Samachonitis (t. el Hoeleh), G e n e z a r e t h of Tiberias, ook
galilaesche zee (t. Bahr el Tabarieh), en ontlast

zich in de d o o d e z e e of het asphalt meer, 11
In. lang, 3 ni. breed, ontstaan uit het vroegere

dal Sittim, De zijtakken van den Jordaan ten
W. zijn: Kerith; de Kedron (t. Wadi el Raheb)
7, 85.) genoemd landschap van het perzische rijk, die zich in de doode zee ontlast, ten 0.: Hier o in het N. W. van Indië aan den Indus, alzoo in m i a x (t. Sjeriat el Mandoer), de Jabbok (t. Zerhet 0. van Afghanistan, welks inwoners zich thans ka); de Arnon (t. Wadi Moedsjeb) ontlast zich in
nog Poekthoen noemen. De kleeding der oude de doode zee. Even als de bodem van Palaestina
bewoners bestond in geitenvellen, ook hadden zij een op eene beperkte ruimte bijna al de verschillende
bijzondere soort van bogen en dolken.
vormen van de aardkorst bevat, zoo vereenigde
Palaemon, HnXa(µwv, „ de worstelaar", 1) het ook in zich de meest verschillende afwisseling
z. A t h a m as. -- 2) Zoon van Hephaestus of der luchtsgesteldheid van het klimaat der tropiAetolus, of Lernus ; een Argonaut. — 3) Zoon sche gewesten in het dal van den Jordaan, tot het
van Hercules en Autonoë. -- 4) Zoon van Pria- koude en ruwe weder op de toppen van den Limus. — 5) Bijnaam van Hercules.
banon. Ook de plantengroei levert dezelfde ver
Palaeopólis, z. N e a p o l i s.
voortbrengselen der-scheidnop;zwl
Palaephafus, HnX iparo , 1) episch dich- koude streken werden er gevonden als de vruchter uit Athene. — 2) Geschiedschrijver uit Aby- ten van het warme zuiden en palmboomen. Landdos, vertrouwd vriend van Aristoteles, schreef bouw, wijnbouw, vijgen en olijven, als ook zijde
Kunptoma, rl Xcaxu, 'ATrn' , 'Apa f3cxcc. — 3) Taalbenevens uitmuntend vee maakten den rijkdom-tel
kundige uit Aegypte of Athene, schrijver eener van het land uit; de bosschen leverden cederen,
Ai7u,zrcaxri toAoyc'a, µu»cxcuv pc3Afov u, X,óascs Tcov cypressen, eiken en palmen, de doode zee zout in
µuftcxw siprluvcuv, u7oaÉascs s en eener overvloed. Een . landplaag waren de zwermen
iarrorka i&&a. Misschien is deze of de vorige Pa- sprinkhanen. De stammen der Kananiten, die het
laephatus ook de schrijver van een werkje 7rspi land, voor dat liet door de Israeliten was ingeno-

ARR. 1, 11, 4.).

H ax t

u x ^, een door Herodotus (3, 102. 4, 44.
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men, bewoonden, werden gedeeltelijk door deze
toen zij uit Aegypte terugkeerden uitgeroeid, gedeeltelijk onderworpen. De 12 stammen hadden
zich aldus over het land verdeeld: aan den regter
oever van den Jordaan, van het N. af, Naphthali,
Asser, Zebulon, Isascliar, de helft van Manasse,
Ephraïm, Benjamin, I)an, Juda, Simeon; ten 0.
van de rivier, Ruben, Gad en de andere helft van
Manasse. Na Salamo werd het land verdeeld in
de rijken Israël en Juda. Ten tijde van Christus
had men aan deze zijde van den Jordaan de deelen: Judaea, Samaria, Galilaea; aan gene zijde ,
Peraea. De voornaamste steden in Judaea waren : Jerusalem (Hierosolyma) (z. a.), de hoofd
-stad,JerichoHbnEmaus,LydCer
Berseba, Bethlehem, Arimathea -- en aan de kust
Joppe, Azotus, Ascalon, Gaza. In Samaria :
Samaria, of Schomron, Jesrael, Sichem, Silo. In
G a 1 i 1 a e a: 1)an, Capernaum, Tiberias, Nazareth,
Megiddo, Cana. In P e r a e a: Caesarea Paneas,
Gadara, Bossra, Rabbath Ammon, Hesbon en a.
De gewigtigste hoofdpunten der geschiedenis van
het land zijn: Abrahams komst in Kanaan, omstreeks 2000 v. C. Verhuizing der Israëliten naar
Aegypte, 1800. Uittogt van daar onder Mozes
en diens wetgeving, 1500. Verovering van Kanain door Josua, 1460 ; theocratische staatsregel ing. Koningrijk onder Saul, 1100; hoogste bloei
daarvan onder David en Salomo; splitsing in de
beide rijken Juda en Israël, 975, waarvan het
laatste in 722 door de Assyriërs, het eerste in 586
door de Babyloniërs verwoest wordt. Herstelling
van den joodschen staat onder perzische opperheerschappij, 536. Onderwerping aan de Ptolemaeën van Aegypte 238-176 , aan de Seleuciden
van Syrië, 176-167. Bevrijding door de Maccabaeërs, 167. Afhanklijk van de Romeinen, 63,
onder welke koningen uit de idumaeïsche dynastie
over het land regeren tot 70 n. C. Verwoesting
van Jerusalem door Titus, 70. Judaea wordt als
roineinsche

provincie met Syrië vereenigd.

Palamëdes, IIaAatrj aris, zoon van Nauplius en Clymene, dochter van Atreus, broeder
van Oiax, held uit de trojaansche sage na den
tijd van Homerus. Uit nijd over zijn roem besloten Ulysses, wiens geveinsde krankzinnigheid hij
door een list zou ontdekt hebben, Diomedes en
Agamemnon hem uit den weg te ruimen; ten
dien einde verborgen zij een verdichten brief van
Priamus en goud in zijne tent en beschuldigden
hem van verstandhouding met den vijand, waarna
het volk, toen die zoogenaamde bewijzen gevonden waren, hem steenigde. Onder dien marteldood sprak hij: ., ik beklaag u, o waarheid, want
gij waart reeds voor mij gestorven (OVID. MET.
13, 56 en v.). Volgens een andere legende ver
bij een visch--dronkeUlysDimdhe
vangst, of zij deden hem in een bron afklimmen, waarin een schat zou verborgen zijn, en
verpletterden hem toen met steenen. De treurspeldichters en sophistèn hebben hem als een vindingrij ken wijze en dichter verheerlijkt, die onder
anderen de vuurtorens, maten en gewigten, het
(lam- en schaakspel, verscheiden letters enz. zou
uitgevonden hebben. Op de kust van Aeolië in
Klein-Azië, tegenover Lesbos had hij een heiligdom en standbeeld.
Palatinus mons, z. Roma, in 't begin.
IIdAr^, naXatap oauvi, z. gymnasium.
]Paleis, IIaXst,, -, een der 4 steden van

het eiland Cephallenia op eene hoogte, in de rigting van Zacyntlius gelegen, op het smalste gedeelte van het eiland ; de tegenw. stad Lixuri ligt
digt bij de oude plaats (HDT . 9, 28. THUC. 1, 27, 30.).
Pales, z. palilia.
Palibothra, IIaXc3óIpa, ook P al i m b o t hr a,
was de magtige, uitgestrekte hoofdstad der Prasiërs, een indisch volk aan den Ganges, t. Patna,
in het sanscriet Patalipoetra geheeten. Hooge
muren en een 600 v. breede gracht omgaven de
stad, die door talrijke versterkte torens verdedigd
werd (ARR. IND. 10. MELA 3, 7, 5. PLIN. 6, 19, 2 2.).
In het begin der 7. eeuw n. C . schijnt zij verwoest te
zijn ; doch hare ruïnen bestaan gedeeltelijk nog.
Palici, IIaXcxol, onderaardsche godheden, bij
Palice op Sicilië in de nabijheid van den berg
Aetna vereerd, tweelingen van Zeus en de nymph
Thalia, dochter van Hephaestus. Voor hunne geboorte met hunne moeder, die voor Hera bevreesd
was, in de aarde verborgen kwamen zij bij hunne
geboorte weder uit de aarde, die openspleet, te
voorschijn, vandaar HctXtxoí vanf
ity ix^aDae. Niet
ver van deze plaats waren twee, zeer diepe meertjes, waaruit zonder ophouden met geweldig geraas heet water met bedwelmenden zwaveldamp
opborrelde, die wegens deze verpestende werking
AF-tkoí, de verschriklijken, heetten. Zuiveringseeden
werden daarbij gedaan, waarbij men den eed op
een tafeltje schreef en dit in de bronnen wierp.
Bleef het op de oppervlakte drijven dan was de
beklaagde onschuldig, zonk het echter, dan werd
de eed voor valsch gehouden, en de meineedige
werd in den crater geworpen, waar hij verbrandde
of oogenbliklijk blind werd (alzoo een soort van
godsgerigt). I)e tempel der Palici was een toevlugtsoord voor voortvlugtige slaven (cie. N. D.
3, 22. VIRG. AEN. 9, 585 . OVID. MET. 5, 406.).

Palllia (ook Parilia), raXiX t , een landlijk
herdersfeest bij de Romeinen, den 21. April, waarop
men den God Pales om zegen en bescherming

voor de kudden bad en tevens vergiffenis verzocht
voor onwillekeurige beleediging en verontreiniging
van heilige dreven en bronnen door de kudden.
Men reinigde zich en het vee door het branden
van stroo, waar men zelf driemaal oversprong en
de kudden overheen dreef. Het was een feest
van uitgelaten vreugde en tevens de verjaardag van
de stichting van Rome (OVID . FAST . 4, 721 en v.
TIB. 2, 5, 87 . PROP . 4, 4, 73.). Over de natuur van
de godheid Pales zijn de Romeinen zelve het niet
eens ; nu eens wordt zij als vrouwlijk wezen geschil
mater Neorum vereenigd,-dernmtVsa
dan weder voor een manlijk wezen gehouden.
Palimbothra, z. Palibothra.
Palimpselstus, zcaAíµc^riatoc (van 7táXty en
c )clw, weder afschaven) heet een handschrift, waarvan
het eerste schrift met de meeste zorgvuldigheid is

afgeveegd, om op nieuw beschreven te worden,
vandaar codex rescriptus. Wegens de schaarschheid
van de schrijfstof deed men dit reeds in de oudheid ; in de middeleeuwen werden de verbleekte
handschriften der oude classici meestal beschreven
met den tekst van kerkelijke geschriften en geloofsformulieren. Dien ten gevolge is men bedacht
geweest om door kunstige middelen het oude
schrift weder leesbaar te maken en den oorspronklijken tekst te ontcijferen, hetgeen tot de ontdekking van belangrijke geschriften geleid heeft,
zoo als: Cicero de republica, Livii X, Frontonis
orationes et epistolae, Gaji institutiones en m. a.

rIauuvJ,xta Pallas Athene.
11 a X tv 8 t zt'a,z. re g t s pl eg in g, at ti s eh e, 9. kol.
II a X t v w 8 t' a, een nieuw lied, een tegenhanger
van een vroeger gedicht en dit herroepende. Beroemd was de palinodie van Stesichorus, waarin
hij een vroeger gedicht, dat Helena beleedigde en
waarvoor hij met blindheid gestraft zou zijn, herriep, ten gevolge waarvan hij het gezigt terug
kreeg. Later werd naXtvw&&a en naXtvw&siv, van
elke herroeping, ook in proza, gebruikt (CIC. AD
ATT . 2, 9. 4, 5.) HOR. OD. 1, 16., wordt vergeleken met EPOD . 17, 42. voor een palinodia gehouden.
Palinurus of -um, HaXfvoupo^, 1) z.
Aeneas. -- 2) Voorgebergte op de westkust
van Lucanië, dat zijn naam zou ontvangen hebben
van Palinurus, den stuurman van Aeneas, die
volgens de sage hier in zee viel en verdronk.
Nog tegenw. heet het kaap Palinuro, welken naam
ook de daarbij gelegen haven draagt (LIV. 37, 11.
VIRG. AEN. 6, 373 en v. HOR. OD. 3, 4, 28).

Palla, z. kleeding,romeinsche,4.kol.m.
Pallac pas, flaXXaxóita;, kanaal van den
Euphraat, (lat 800 stadiën ten Z. van Babylon
begon en zich op de grenzen van Arabië in de
moerassen verloor, die daar door zijn tragen loop
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wegens het raadplegen van oudere, zoowel romeinsche, als grieksche schrijvers over hetzelfde
onderwerp, waaruit het grootendeels getrokken is.
flakkax 1j ,_z. Yáµoc, 2. kol. m.
Pallantia , HaXXavth, (bij PLIN. 3, 3. 4.
Pallantini), de hoofdstad der Vaccaeërs in het N.
van Hispania Tarraconensis, aan een zijtak van
den D urius.
Pa,llantias, -antis, naam van Aurora, als
kleindochter van den Gigant Pallas (OVID. MET.
4, 373. en op m. p.).
Pallantium , flaU^XVTtov, aloude stad van
Arcadië, ten W. van Tegea, zetel van Evander,
die van daar met een colonie naar Italië trok
(LIV . 1, 5. JUSTIN . 43, 1.). Nadat de inwoners
snede waren uitgetrokken om het nieuw gestichte
Megalopolis te bevolken, verviel de stad.
Pallas, -antis, llclXXu, avro^, 1) zoon van
C,rius en Eurybia, Titan, broeder van Astraeus en
Perses, verwekte bij Styx Zri Xo; en Ntxi (z. a.),

K pl ros en Bk (HESIOD. THEOG. 375, 383.). - 2)
Zoon van Megamedes, vader van Selene (HOM.
HYMN. IN MERG. 100.). - 3) Gigant, grootvader
van Aurora. — 4) Z. E v a n d e r. — 5) Zoon van
Pandion, broeder van Aegeus, door Theseus geveld. -- 6) Eerst slaaf, later vrijgelatene van
Antonia, de moeder van Claudius. Deze droeg
hem het bestuur der financiën op, en de sluwe
Pallas wist zich weldra de gunst van den keizer
te verwerven (SUET . CLAUD. 28 . TAC . ANN. 13,
14.). Hij overreedde den keizer om, na het ver
te huwen-mordenvaMsli,mtAgrpna
en Nero tot zijn zoon aan te nemen. Even als
de keizer zoo overlaadde ook de slaafsche senaat
hem met rijke gunstbewijzen en eerbetoon (SUET.

gevormd werden (ARR . 7, 21, 1.).
Palladium, IIaXXc&tov, 1) z. 'E cp é T a t. —
2) Een oud gesneden beeld van Pallas, schutsvrouw der stad, dat op den burg van Troje bewaard werd, als onderpand der openbare welvaart.
Het was drie ellen hoog, met gesloten voeten, in
de regterhand droeg het een opgeheven speer,
in de linker een spinnewiel en spinrokken, of een
schild. Zeus had het voor Ilus, toen deze Ilium
stichtte, tot een heilig onderpand voor 't bestaan van de stad uit den hemel laten vallen; VIT. 2. TAC. ANN. 12, 53. JUV. 1, 108.). Na de
het was vervaardigd door Athene, ter gedachtenis troonbeklimming van Nero verloor hij zijne invan de ongelukkig door haar gedoode Pallas, vloedrijke betrekking en leefde langen tijd in afdochter van Triton. Volgens anderen was het zondering, totdat hij in 't jaar 59, naar liet schijnt,
beeld een wijdingsgescheiik van Electra, of Dar- op bevel van Nero, die op zijne schatten belust
danus ontving het van Zeus. Ulysses en Diome- was, ter dood werd gebragt (TAC. ANN. 14, 65.).
des roofden het uit Troje, daar de stad in het
Pallas Athéne, IluXA 'AD jva , 'Ath l vuírl,
bezit van dat beeld niet genomen kon worden. 'Ah1vá, de moederlooze dochter van Zeus, het kind
Diomedes bragt het naar Argos. Volgens attische van een krachtigen vader ('O^ptV.0 rcTp^, HOM. OD.
legende verloor Diomedes het Palladium bij zijne 1, 101.), werd, volgens het verhaal van Hesiodus
landing in Attica aan Demophon koning van (THEOG . 886 en v. verg. HOM. HYMN. 28. F.'
Attica; het atheensche Pall. stond waarschijnlijk 'Airw^^cv), uit het hoofd van Zeus geboren, nadat
op den noordoostelijken hoek van de acropolis. hij Metis (de wijsheid), zijne eerste vrouw, op raad
Volgens een andere sage waren er te Troje twee van Gaea verslonden had. Volgens latere opPalladiën, die Chryse als bruidgeschenk aan Dar- smukking der sage kloofde Hephaestus of Promedanus zou hebben aangebragt; het eene werd ge- theus het hoofd van Zeus met een bijl en Athene
roofd door Ulysses, het andere door Aeneas naar sprong gewapend in jeugdige kracht te voorschijn
Italië gebragt, alwaar het te Rome stond, of te (FIND . OL. 7, 35.). Diensvolgens is Athene het
Lavinium, of te Luceria enz. (verg. OVID. FAST. gepersonifieerde verstand van Zeus; wijsheid en
6, 423.). Op oude kunstwerken vindt men zeer kracht zijn de hoofdtrekken van haar wezen. Daar
dikwijls Palladiën, als staande beelden met opge- zij zonder moeder uit het hoofd van Zeus geboren werd, en haar karakter een bijna manlijken
beven schild en speer.
l'alladius, Rutilius Taurus Aemilia- ernst bezat, is haar boven alle godinnen een
n u s, een romeinsch schrijver, waarschijnlijk in het strenge maagdlijke natuur eigen (z. Il a p a gv o S).
midden der 4. eeuw v. C., van wien wij een uit- De krachtvolle maagd is een magtige en verstanvoerig werk over den landbouw in 14 boeken dige leidsvrouw, en de beschermster van steden en
bezitten. Nadat in het 1. boek algemeene oeco- staten in oorlog en vrede, geschikt tot elke, zoonomische lessen gegeven zijn, worden in de 12 wel manlijke, als vrouwlijke werkzaamheid; zij bevolgende de verschillende werkzaamheden voor mint en beschermt allen die zich als wijze en
elke maand van het geheele jaar behandeld; in dappere mannen, als verstandige en kunstvaardige
het 14., uit 14 distichft bestaande, boek zijn bij vrouwen gedragen. Zoo is zij in de Odyssea
regels medegedeeld over het enten der-zonder boven allen eene vriendin en trouwe hulp van
boomen. Het uitvoerigst is de boomkweekerij en Ulysses en zijn huis, van de kunstvaardige Penede tuinbouw behandeld. Taal en stijl zijn weinig lope en den verstandigen Telemachus. Door hare
beschaafd; evenwel is het werk niet zonder waarde tusschenkomst kan Ulysses eindelijk in zijn vader-
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land terugkeeren; zij wekt in den jongen Telemachus moed en manlijken zin op en ondersteunt
vader en zoon in hun gevaarlijken strijd tegen de
vrijers. In de Odyssea is Athene met Zeus steeds
eensgezind, hij bemint haar als een geliefde doch
zij is immers de personificatie van zijn eigen-ter;
geest. Doch daar zij als zelfstandig persoon is
opgetreden, komt zij in haar streven om ook op
zich zelve iets te zijn, wel eens met hem in strijd.
In dit verzet tegen Zeus verschijnt zij dikwijls in
de Ilias, en Zeus laat haar gewoonlijk, ten gevolge
zijner voorliefde voor haar, eindelijk maar begaan
(xoM. IL. 8, 39. 22, 138 en v.). De stedenbeschermster Athene begunstigt alles, wat tot het
welzijn der burgers kan strekken, den landbouw
en de nijverheid, haar schrander verstand heeft vele
nuttige dingen uitgevonden, zoo als den ploeg, het
temmen van het paard, den wagen, de scheep
ontsteken van het vuur, enz. Zij be--vart,he
oefent en onderwijst alle vrouwlijke kunstvaardig
zij is de godin aller kunsten en bedrijven-heid;
('EpyávT,) , aller wijsheid en wetenschap. Zij waakt
over de handhaving van regt en wetten, over geregtshoven en volksvergaderingen (BouAada, 'A10pata). Ten gevolge van hare vindingrijkheid en
scherpen blik munt zij uit door schitterende oogen,
zij heet 'U^u^tpxxrjs, de scherpziende, r awwxcunts,
de helderoogige (Caesia). Ook tegen den vijand
beschermt zij den staat, zij is de godin van den
oorlog die met beleid en verstandige orde gevoerd wordt, terwijl Ares de god is van den
woesten, wilden, bloedigen strijd. Muren, burgen
en havens staan onder hare bescherming. Vandaar heet zij 'AXahxoµsvrtb, de afweerster, IIoAía,
Iloa.coi»'os, stedenbeschermster, 'Axpata, 'Axpía,
burgvrouw, 11ubirc;, deurwachtster,
sleutelbewaarster, Ilpoµaxoy, voorvechtster, AaoaaooS,
die tot den strijd aanspoort, 'Arpu^ruwri, de onbedwingbare, Nfxri, de overwinnende, 'AytXs(a, ArliTts,
Aappía, de buitaanbrengster, Ilpoµccy6p i a, de havenbeschermster. Als krijgsgodin heeft zij ook
de trompet en de fluit uitgevonden, van daar haar
bijnaam Ázty.. Haar stedenbeschermend beeld,
het Palladium (z a.), vond men in verscheiden
steden. Ook was de reddende Athene (1tTnpa)
Bene genezing aanbrengende godin (`1ymnca,
Ilatwvia ). Zoo als wij de godin hier boven heb
voorgesteld, vinden wij haar wezen geteekend-ben
bij Homerus en in den volgenden tijd, toen haar
eerdienst door geheel Griekenland verbreid was.
In den voorhomerischen tijd was zij echter, gelijk
de meeste goden, eene natuurgodheid. De oudste
zetel harer vereering was in Thessalië, te Athene
en in Boeotië, hier vooral aan het meer Copaïs,
daar waar de rivier Triton er invalt, en waar in
overouden tijd eene door het meer verzwolgen
stad Athene zou gestaan hebben. Vandaar haar
naam Tpt rw, `l.'pttwvfs, TpttoY& ua, TptToyty Vic.
Ook elders waar de naam Triton voorkomt
heerschte de dienst van Athene. Zoo ook in Libye
aan het meer Tritonis ; hier was echter niet, gelijk ten onregte beweerd is, de plaats van de
oudste vereering der godin, maar hare dienst was
,

door Minyërs uit Griekenland daarheen over-

gebragt. Aan het Tritonmeer was Athene met
Poseidon verbonden, die hier zelfs haar vader
heette en over 't algemeen op vele plaatsen van
Griekenland met haar in verbinding stond. Athene
schijnt derhalve oorspronklijk eene natuurgodheid
geweest te zijn, die op de een of andere wijze

met het element van het water in betrekking
stond. — Ook te Athene, den hoofdzetel van de
dienst van Athene, werd de godin in den oudsten
tijd als natuurgodheid vereerd, die den wasdom
der plantenwereld en dên landbouw beschermde
en bevorderde. Het land van Attica werd beschouwd als het eigendom van Athene, en alle
betrekkingen, beschaving, staatsinstellingen, mythologie, stonden met hare eerdienst in het naauwste verband. De burg gold voor hare woonplaats.
Zij was de kweekster van den landbouw en den
olijf boom, zij had geleerd het paard in het gareel
(` IT la) en den stier voor den ploeg te spannen,
had wet en orde ingevoerd, den areopagus ingesteld, zij stond aan het hoofd der Phratriën (Ipatrpta) en geslachten, waaruit de kern der bevolking bestond. Haar ter eere werden de voor
feesten gevierd, zooals de groote en kleine-namste
Panathenaeën, benevens de Arrhephoriën. Van
Attica verbreidde zich de dienst van Athene naar
Ionië; waarschijnlijk kwam zij uit Boeotië naar
Aeolis in Klein -Azië. Buitendien vond men de
eerdienst van de godin op vele plaatsen van den
Peloponnesus, in Argolis, Achaja, in Lacedaemon
enz. Bij de Doriërs in den Peloponnesus stond
vooral het oorlogskarakter der godin op den voorrond; zoo werden te Sparta, bij het overtrekken
van de grenzen door het leger, aan haar en Zeus
Agetor het offer diabateria gebragt, zij had de
oorlogsfluit uitgevonden en stond in naauwe betrekking met de jeugdige helden Castor en Pollux. Als Poliuchus had zij te Sparta een met
koper rijk versierden tempel en een metalen standbeeld, vanwaar haar bijnaam XuXxíotxos. Te Corinthe had zij den bijnaam `Ekkw rtc, EXkwtha en
een feest `E) Uiu,
waarbij een wedloop met
r
fakkels plaats had. -- Van de overige bijnamen
der godin vermelden wij nog: 'A (pawXr of"Aypav1,o„ de landlijke, 'AXE'a, de asygoldin?, "Opa te
Thebe, Ilpovat'a en Ilpovota te Delphi, T,-. ^ lx in
Boeotië, 'Aaiu, naar de stad Asia in Lacedaemon,
'I?,cus naar Ilium, 'ITwvlS of 'ITwvla naar Iton in
Thessalië, 'Axat'a en Havaxáís. -- Het verhevenste
beeld van Athene was het standbeeld van Pallas
Parthenos op den burg van Athene, door Phidias
gemaakt. De eigenaardige karaktertrekken in de
voorstelling der godin zijn kalme ernst, zelfbewuste
kracht en helderheid van geest. Het hoofd en
de blik zijn een weinig neergebogen evenals bij
iemand die nadenkt, het voorhoofd is open en
helder, de lippen zijn ernstig gesloten ; het aangezigt is smal, het haar, kunsteloos van het voor
weggestreken, hangt ongedwongen over nek-hofd
en schouders. Haar geheele ligchaamsbouw draagt
meer de uitdrukking van manlijke kracht, dan van
vrouwlijke zachtheid. Op het hoofd draagt zij den
helm, om de borst de aegis (z. a.) met slangen
om den rand en het Gorgohoofd in het midden.
Andere onderscheidingsteekenen zijn nog het ronde
schild met een Medusahoofd in het midden, de
lans, de olijftak, de uil, de slang, de haan. -- De
grieksche Pallas Athene komt overeen met de
romeinsche Minerva, wier naam afgeleid wordt
van het met mens en memini verwante woord ?ni
In deze romeinsche Minerva, eene ver -nerva.
denkende godin, die met Jupiter en Juno-standig
een stadbeschermend drietal vormde en met beiden
vereenigd in den tempel van Jupiter op het capitool vereerd werd, treden vooral de vredelievende
eigenschappen eener 'Epydvrl op den voorgrond.

Pallene---Palumbinum.
Zij is de beschermster aller kunsten en handwerken,
zooals van de vollers, schoenmakers, artsen (Minerva medica), onderwijzers, beeldhouwers, dichters
en vooral ook toonkunstenaars, en tevens de leermeesteres en patrones van alle vrouwlijke werk
deze zijde leert men de godin-zamhedn.V
vooral kennen in haar hoofdfeest, Quinquatrus
(OVID . PAST . 3, 809 en v.), hetwelk beginnende
met den 19. Maart, gedurende vijf dagen gevierd
werd, en waaraan vooral handwerkslieden en kun
alle soort deelnamen, terwijl ook in--stenarv
zonderheid de schooljeugd in de feestvreugde
deelde, die gedurende die dagen vacancie had
en aan hunne onderwijzers het schoolgeld (minerval) bragten. Op den eersten dag, die voor den
geboortedag der godin gold, waarschijnlijk omdat
op dien dag de tempel van Minerva capta, waarvan het beeld na de inneming van Falerii door
Camillus naar Rome gebragt was, op den coelischen berg was ingewijd geworden, werden aan
de godin bloedelooze offers uit koeken van koren,
olie en honig gebragt, ook heerschte er dan wapenstilstand; op den tweeden, derden en vierden
werden gladiatorengevechten vertoond; op den vijfden werd in de hal der schoenmakers (atrium su
geofferd en had er een inwijding van trom--torium)
petten (tubilustrium) plaats, want de trompet was
aan Minerva geheiligd, en de vereeniging van
trompetters, die bij verscheiden godsdienstige ver
bij offers, begrafenisplegtigheden enz.-rigtne,
onmisbaar waren, stond onder hare bijzondere
bescherming. Gelijk op dit feest de trompetters
een hoofdrol speelden, zoo was dit het geval met
de fluitspelers bij de Quinquatrus minores of minusculae, die 3 dagen duurden, beginnende met
den 13. Junij (OVID . FAST . 6, 645 en v. LIV. 9,

30.). Minerva had overigens te Rome ook be-.
trekking op den oorlog, waarop de gladiatorengevechten op het Quinquatrusfeest schenen te doelen.
Na de verovering van Macedonië verbrandde
Paulus Aemilius een groot gedeelte van den buit
voor Mars, Lua en Minerva, en Pompejus bouwde
voor haar, als die de overwinning schonk, na het
houden van zijn groote zegepraal in 't jaar 61
V. C. een tempel op den campus Martius, even
als Augustus na den slag bij Actium. Waarschijnlijk is deze betrekking van Minerva op den oorlog
en de overwinning aan de grieksche Pallas ontleend, evenals de vereeniging van Neptunus en
Minerva, voor wie na de nederlaag bij het meer
Trasimenus een gemeenschaplijk sprei geweven
werd (LIV. 32, 10.), ook van griekschen oorsprong
schijnt te zijn, dewijl aldaar Poseidon en Pallas
Athene als hippische godheden dikwijls met elkaar
vereenigd werden.
Pallene, z. Chalcidice en Macedonia.
Palliáta, sc. fabula (z. c o na o e dia op het
einde en fa b u la). De palliaten- dichters van Rome
behooren gezamenlijk tot de 3. eeuw v. C. en zijn
naar volgorde deze : Livius Andronicus, Ennius,
Plautus, Trabea, Atilius, Licinius Imbrex, Juventius, Caecilius, Luscius Lanuvinus en Terentius.
Bij de vertaling hunner grieksche voorbeelden gebruikten zij meer of minder vrijheid, naarmate van
ieders bijzonderen aard of ook met het oog op het
publiek. Om aan hunne stukken een stoflijk belang,
waardoor het publiek te Rome alleen in het theater gelokt werd, te geven, voegden zij er vele grof
comieke toestanden in of maakten gebruik van de
contaminatio, d. i. de verwerking van twee griek-

697

sche stukken tot een romeinsch blijspel. Daarbij
werd minder op juiste karakterschildering en behoorlijke inrigting van het geheel, dan op den
indruk van de afzonderlijke deelen gelet. Tegen
het einde van de 2. eeuw verlangde men van de
dichters een bijna getrouwe vertaling van de oor
stukken, aan welken eisch-spronklijgech
slechts middelmatige dichters zich wilden onder
meer begaafde wijdden zich aan-werpn.D
de fabula togata en Atellana. Doch reeds in
het begin der 1. eeuw had er eene reactie plaats,
men verlangde de oude Palliaten weder terug, die
van nu af zich op het romeinsche tooneel staande
hielden en nog onder de keizers met bijval vertoond werden.
Pallium, l ic nov pápo;, een wollen mantel
gewoonlijk wit van kleur, die laag afhing (QUINCT.
11, 3, 143.) en op de wijze van de toga werd.
omgeslagen, bij voorkeur door wijsgeeren gedragen, terwijl hij overigens in de beste tijden der
helleensche maatschappij voor een teeken van verwijfdheid gehouden werd (vandaar ook te Rome
de dragt van ontuchtige vrouwen).
Pallor, z. Ares.
Palma, poivt^, de palmboom in het 0. alge
als voedingsmiddel verbreid, soms ook in de-men
oudste tijden gebruikt voor schrijfgereedschap;
vooral gebruikte men zijne schoone takken en
bladeren ter versiering van de overwinnaars in
den wedstrijd, weshalve het woord dikwijls overdragtlijk overwinning of overwinningsprijs beteekent.
Palmyra, flaX . upa, in het 0. V. Thadmor(1 Kon. 9, 18.), de palmenstad, werd in alouden
tijd reeds door den israëlitischen koning Salomo
aangelegd als een rustplaats voor de karavanen
in de syrische woestijn, en wel in eene oase. Door
hare ligging had zij in de oorlogen tusschen de
Romeinen en Parthen niet weinig te lijden. Tot
op den tijd der romeinsche keizers bloeide zij echter door handel, dien zij vooral tusschen het Westen en het Oosten schijnt onderhouden te hebben;
evenwel geraakte zij eerst in de 3. eeuw n. C.
tot grooter magt, toen gedurende de destijds heer
verwarringen in het rom. rijk, Odenatus-schend
(260) een nieuwe heerschappij grondvestte en de
stad allerprachtigst door hem verfraaid tot zetel
daarvan verhief, terwijl na zijnen dood zijne vrouw
Zenobia haar gebied nog over Aegypte en VoorAzië uitbreidde. Keizer Aurelianus verwoestte in
't jaar 270 dit rijk van Palmyra, na een kort maar
roemrijk bestaan. De stad zelve werd geplunderd
en bijna geheel vernield en kon ook na hare herstelling door Justianus zich niet weer verheffen.
Evenwel bestaat er ook thans nog op hare plaats
een door Arabieren bewoond oord onder den
naam Thadmor. Prachtige ruïnen, vooral van
tempels , waaronder de tempel van de zon, die te
Palmyra voornamelijk vereerd werd, het meest uit
zijn nog heden ten dage getuigen van ha--munte,
re vroegere grootheid en luister.
Paludamentum, een wijde krijgsmantel,
die over de geheele wapenrusting heen geslagen
werd, nu eens wit, dan rood van kleur, door de
romeinsche veldheeren gedragen, doch slechts zoo
lang zij in een veldtogt buiten Rome afwezig waren ; vandaar de tegenstelling met de toga. Volgens
Festus waren paludamenta in 't algemeen militaire
eer- en onderscheidingsteekens.
Palumbïnum (bij LIV. 10, 4,5.) een stad in
Samnium, ten 0. van Sulmo.
j
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Pamisus—Pan.

Pamïsus , Ilx .tL o;, 1) zuidelijke bijrivier van door de rivier Melas gescheiden ; ten N. was het

den Peneus in Thessalië (HDT. 7, 129.), t. Piliuri. -- 2) Rivier in Messenië (z. a.). -- 3) Rivier
in Laconië, valt bij Leuctra in zee, en vormde de
oude grensscheiding tusschen Laconië en Messenië. -- 4) Rivier in Elis bij Pylos.
Pammenes, IIaµµivrls, 1) een edel Thebaan,
jonger tijdgenoot van Epaminondas, schijnt reeds
deel genomen te hebben aan de oprigting der

heilige schaar (PLUT. PELOP . 18.), treedt echter
eerst in 't openbaar op na den slag bij Leuctra,
toen hij met 1000 man afgezonden werd, opdat
de Arcadiërs onder zijne bescherming Megalopolis
zouden kunnen stichten. Bij een tweeden inval
in den Peloponnesus veroverde hij de haven van
Sicyon. Men vermeldt van hem ook een veldtogt
naar Phocis. Onder de uitstekende mannen van
Thebe is hij, voor zoover wij weten, de eenige,
die den slag bij Mantinea overleefde; weder werd
hij na Megalopolis gezonden en toen hij in 353 v.
C. den afgevallen perzischen stadhouder Artabazus
met 5000 man ter hulp kwam, overwon hij de veldheeren des konings in twee veldslagen en verwierf
zich grooten krijgsroem. -- 2) Rhetor van naam
te Athene, wiens onderwijs Brutus genoot (cie. oR.
30. BRUT. 97.).
Pamphila, dochter van Soteridas, uit Aegypte of Epidaurus afkomstig, schrijfster ten tijde van
Nero, van eene verzameling van wetenswaardige
gebeurtenissen, in 33 boeken, onder den titel: auN.µtxTuc iatoptxá u7top: .OtTa. Diogenes Laërtius en
Gellius hebben er in hunne werken gebruik van
gemaakt.
Pamphilus, 1) atheensch veldheer, werd
in 't jaar 389 v. C. gezonden tegen Aegina, dat
afgevallen was en door de Spartanen bijgestaan
werd. Wel belegerde hij Aegina; doch spoedig
werd de vloot verdreven, en het leger kon eerst
na 5 maanden ontzet worden (%EN. HELL . 5, 1-5.).
Misschien is hij dezelfde Pamphilus die omstreeks
denzelfden tijd wegens staatsdiefstal veroordeeld
werd (ARISTOPH . PLUT . 174. benevens de schol.);
althans kon hij door die gebeurtenis ligt onder ver
komen. -- 2) Leerling-denkigvaomp
van Plato en leermeester van Epicurus (CIC. N. D.
1, 26.). -- 3) Een schilder uit Amphipolis, leerling van Eupompus, stichter van een eigen schil
te Sicyon, omstreeks 360 v. C., die zich-derschol
vooral onderscheidde door wetenschaplijke, inzonderheid mathematische opleiding, een juist begrip
van de kunst en de grootste naauwkeurigheid in
het teekenen. Door hem werd de teekenkunst verheven tot een der middelen eener beschaafde opvoeding (PUN . 35, 10, 36.). Ook worden hem geschriften over schilderkunst en taalkunde toegeschreven.
Pamphós, I atiyw;, een oud mythisch zanger, die met de dienst van Demeter of Dionysus
in verbinding staat en naast Orpheus, Linus en
Musaeus genoemd wordt. Pansanias noemt hem
jonger dan Olen, ouder dan Homerus. Athene
moet voor zijn woonplaats gehouden worden, daar
hij voor de Atheners de oudste hymnen zou gemaakt hebben. Men schreef hem een hymnus toe
op Demeter, Artemis, Poseidon en de Chariten;
ook zou hij het oudste klaaglied bij het graf van
Linus gezongen hebben (Oi róktvo;).
Pamphylta, . ^j IlaµcpuX(a, vroeger Mopsopia, heette oorspronklijk de smalle kuststreek van
Klein-Azië, tusschen Lycië en Cilicië, van het
eerste door het Climaxgebergte, van het laatste
l

,

.

begrensd door Pisidië met het Taurusgebergte,
ten Z. door de p a m p h y l is c h e zee. Het voornaamste voorgebergte was L e u c o t h e u m of Lencolla, t. Karaboernoe, bij de stad Side in het 0.
Rivieren waren de Catarrhactes, t. Doeden-soe, die,
met een donderenden val en nadat zij zich tweemaal onder de aarde verborgen heeft, ten 0. van Attalea in zee viel, de Cestrus, t. Aksoe, de Eurymedon, t. Kaprisoe, de Melas, t. Menavgat-soe. I)e
inwoners, Pamphyli, -ii (IláµcpuXot, -tot), waren eene
gemengde bevolking uit oorspronklijke bewoners,
uit Ciliciërs en Grieken, en deelden tot aan het
overwinnen van Antiochus door de Romeinen het
lot hunner naburen; later kwam Pamphylië bij het
rijk van Pergamum, eindelijk met dit aan de Homeinen. Scheepvaart en zeerooverij waren het
voorname bedrijf der bevolking. Langs de kust
lagen van het W. af de steden : 0 lb i a, eene
sterke vesting, zeker dezelfde als Attalea, P e r g e
aan den Cestrus, met een beroemden tempel van
Artemis; hier landde de apostel Paulus; A s p e nd u s op een steilen berg aan den Eurymedon, met
uitgebreiden olijvenbouw (overwinning van Cimon
in 469 V. C.), S y l l i u m op een berg 40 stadiën
van de kust, goed versterkt; Side, aeolische colonie en havenstad, hoofdzetel van de eerdienst
van Pallas, met olympische kampspelen; Cibyra.
Pamphylium mare, IlaµpuXtov thayo;,
heette de aanzienlijke zeeboezem langs de kusten
van Lycië, Pamphylië, Cilicië, tusschen het chelidonische of heilige voorgebergte ten W. en kaap
Anemurium ten 0., t. golf van Adalia (LIv. 27, 23.).
Pamphylus, IlcµcpuXo;, Heraclide. zoon van
Aegirnius, man van Orsobia, broeder van Dymas
(FIND. PYTH. 1, 62.).

Pan, IIHv, zoon van Hermes en van eene
dochter van Dryops (HoM . HYMN. IN P . 34.), of van
Zeus en de arcadische nymph Callisto, of van
Zeus of Hermes en Penelope, een arcadische boschen veldgod (zijn naam is waarschijnlijk afgeleid
van iráw, ik weid), van zijne geboorte af met horens, bokspooten, een baard, krommen neus, haar
en een staart voorzien, zoodat zijne moeder hem
uit afschuw verliet ; doch Hermes bragt hem daarop naar den Olympus, en a 11 e goden hadden ver
buitengewoon gevormden god, wes--makinde
halve zij hem Pan noemden (verkeerde afleiding
van 7tá;) (HOM HYMN . IN P. 47.). Op de bergen
en in de bosschen ronddoolende, weidt, ver
bewaakt hij de kudden (NóµtoS) en het-zorgten
wild, ook maakt hij jagt op het wild ('Ayp vc),
schenkt geluk op de jagt, beschermt de bijenteelt
en de vischvangst; met de nymphen trekt hij rond,
voert met haar vrolijke dansen uit en speelt haar
liedjes voor op de syrinx, die hij zelf uitvond.
Doch als god, die de eenzaamheid van het woud
bemint, jaagt hij ook plotselijken schrik en huivering aan (panische schrik); vandaar is hij ook met
zijn vreeslijke stem de zegevierende bedwinger der
vijanden. De Atheners geloofden in den slag bij
Marathon zijnen bijstand genoten te hebben, en
daarom werd hij sedert dien tijd te Athene in een
tempel bij de grot van Pan, aan den voet van
den burg vereerd; jaarlijks hield men ter zijner
eere een fakicelloop ( EIDT . 6, 105.). Evenals andere boschgoden bezit hij ook de gaaf der voorzegging, waarin hij zelf Apollo. zou onderwezen
hebben. Dat hij de syrinx had uitgevonden gaf
aanleiding tot het verslichten van de fabel, dat hij
.

Panacea--Panathenaea.
de nymph Syrinx tot aan de rivier Ladon uit
liefde zou vervolgd hebben, alwaar zij in een riet
veranderd werd, waaruit de god zich de-halm
pansfluit sneed (OVID. MET. 1, 691 en v.). Ook
beminde . hij Echo en verwekte bij haar Iunx.
Als vriend van zang en dans bemint hij de Charis Pitho. Eerst in lateren tijd maakte men den
oud arcadischen veldgod, uit misverstand van het
woord Pan, tot zinnebeeld van het heelal en ver
toon zijner syrinx als de harmonie-klarden
der sphaeren. Als rumoerbeminnende natuurgod
kwam hij in het gevolg van Dionysus, waar hij
zich een vrolijken, potsierlijken springer en een
lastigen indringer met zijne onbehaaglijke liefde
bij de nymphen betoont. Sedert verzon men meer
ook Paniscen (llavtaxof, Panskes,-derPans
jonge Pans). Geheiligd was hem de denneboom
en de steeneik; men offerde hem koeijen, bokken,
lammeren, melk, honig, most. Naar de plaatsen
zijner vereering draagt hij de bijnamen Lycaeus,
Tegeaeus, Maenalius. Vooral in Arcadië had hij
vele heiligdommen, daarenboven te Troezen, Sicyon, Oropus. De Romeinen hebben hem vereenzelvigd met hunnen Inuus en Faunus.
Panacea, IIavdxsta, z. Aesculapius.
Panachaicum, z. Achaja.
Yanactum, flavaxrov, grensplaats tusschen
Boeotië en Attica, die na herhaalde afwisseling
eindelijk tot Attica gerekend werd; hare ligging
is niet naauwkeurig te bepalen (TRUC. 5, 3.).
Panaei, flavatot, thracisch volk tot den stam
der Edonen behoorende, in de omstreken van

Amphipolis (TRUC. 2, 101.).
Panaetius, llavadttos, 1) zoon van Nicagoras, uit Rhodus, geb. omstreeks 1 SO v. C. Zijne
opleiding in de wijsbegeerte ontving hij te Athene
van Diogenes Babylonius en diens leerling Antipater uit Tarsus. Hierop begaf hij zich naar
Rome, waar hij met Laelius en den jongen Africanus in naauwe vriendschap geraakte en den
laatste op zijn gezantschap door Azië en naar
Aegypte tot Ptolemaeus Physcon in 143 v. C.
vergezelde. Hij heeft tot de verbreiding der stoïsche wijsbegeerte als leeraar te Rome het meest
bijgedragen en vele leerlingen gevormd, waaronder
Q. Aelius Tubero (cie. DE OR. 3, 23. TUSC. 4,
2.); RutiliuS Rufus (OFF. 3, 2.), Vigellius (DE OR.
3, 21 .) de voornaamste zijn. Later keerde hij naar
Athene terug, waar hij zijnen leermeester Antipater als hoofd der stoïsche school opvolgde en
Apollodorus uit Nysa, Mnesarchus, Hecaton uit
Rhodus, Posidonius van Apamea tot leerlingen
had. Hij stierf op hoogen ouderdom te Athene, alwaar ter zijner nagedachtenis een dischgezelschap, de Panaetiasten, bleef bestaan. Van
zijne schriften zijn slechts onbeduidende fragmenten tot ons gekomen ; hij schreef: 7tspl aip-aswv, 7rspi irpovo1n , 7t2P1 s ►) oµíay aan Tubero
(cie . FIN . 4, 9. de dolore patiendo). Zijn hoofdwerk was Itspl 'ron xc&Y^xovTos in drie boeken (cie.
OFF. 2, 17. 3, 2. AD ATT. 16, 11.) , hetwelk Cicero
ten grondslag gelegd heeft voor de twee eerste
boeken van zijn werk de officiis, dewijl het zich
om zijn populairen vorm aanbeval. Hoewel Pan.
aan de algemeene grondbeginsels zijner school
getrouw bleef, veroorloofde hij zich toch menige
afwijking en verzachting van het strenge leerstelsel en kwam in dit opzigt meer met de peripatetische school overeen. Zelfs aan de leer der voor
twijfelde hij. Het werk over de plig--spelingkut
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ten was slechts bestemd voor hen, die op de baan
van wijsheid reeds ver gevorderd waren. Cicero
spreekt overal van . hem als een der voornaamste
leeraars der stoïsche wijsbegeerte. -- 2) Een wis
schreef 7rE 'r by xará yewµsTptav cc -kundige, i
— 3) BevelhebµouatxrIv X6ytov zal Lo-rriti^Twv.
her van een oorlogschip, die voor den slag bij
Salamis tot de Grieken overliep (JDT. 7, 82. PLUT.
THEM . 12.). -- 4) Een tyran uit Leontini in Sicilië.
Panaetolium, z. A e t o l i a.
Panathenaea, llavaD^vaca, het grootste en
misschien ook het oudste panegyrische feest der
Atheners, ter eere van Athene Polias. De instelling daarvan, met den ouderen naam Athenaea,
werd aan Erichthonius toegeschreven; Theseus zou
het Panathenaea genoemd en tot een bondsfeest
der gezamenlijke, in één staat vereenigde Attici
ingesteld hebben (PLIIT. TRES . 24.). Onder den
archont Hippoclides (566 v. C.), verkreeg het feest
meer aanzien en glans, daar bij de tot dus ver
gehouden ruiterwedstrijden een gymnische agon
gevoegd werd, en voor het feest eene viering om
de vijf jaren werd vastgesteld; van nu af werd het
in elk derde jaar eener olympiade gevierd. Door
Pericles (444 v. C.) kwam er ook nog een muzische agon bij, en sedert duurde het feest ver
dagen, van den 25 - 28 . Hecatombaeon.-scheidn
Op den eersten dag begon men met den muzischen agon in het door Pericles gebouwde odeum
(PLUT. PERICL . 13.), waarin citherzangers en
spelers, fluitspelers en zangers en andere toonkunstenaars optraden. Vroeger waren reeds, ten
minste een tijd lang, ten gevolge eener instelling
van Solon, de homerische gezangen door rhapsoden op de Panathenaeén voorgedragen. Na het
eindigen van den muzikalen wedstrijd werden de
hippische en gymnische spelen vertoond. De keurmeesters (dad oadrat) voor de gezamenlijke kampspelen werden voor het geheele vierjarige tijdvak,
10 in getal, uit elke phyle een, gekozen. De
kampprijzen bestonden, althans voor de gymnische
wedstrijden, in een krans van de takken van den
gewijden olijfboom en in een groote, fraaije, aarden vaas met olie van de heilige olijven gevuld
(PIND. REM . 10, 34.). Van het overige gedeelte
van het feest, dat loprl heet, in tegenstelling van
den &ywv, was de plegtige optogt (toµ7r") het
schitterendste bedrijf, dan bragt op den 28. der
maand een groote trein het safraankleurig, rijk
met figuren doorweven gewaad (gn
g o;), dat telken jare door attische vrouwen voor het overoude gesneden beeld van Athene nieuw geweven
werd, hangende in den vorm van een zeil aan een
schip op rollen, naar den tempel op den burg.
Aanzienlijke burgerdochters droegen korven met
offervoorraad op het hoofd (xavr^cpopot), eerwaardige grijsaards volgden met olijftakken in de handen (4akXop6pot), de vrouwen en dochters van
vrijgelatenen en metoecen droegen deels vaten en
kruiken om bij het offer gebruikt te worden (axacPricpopot, uópeacpópoc), deels zetels en zonneschermen
voor de vrouwen en dochters der burgers (dtcppo( opot, axeaópoc). Aan den trein namen verder
deel de burgerij onder hare opzieners, de demarchen, de jonge manschap in wapenrusting te voet
en te paard, en de overwinnaars in de verschillende soorten van wedspelen der panathenaeen. Athene spreidde bij dezen optogt al haar
pracht en luister ten toon. Zulk een plegtstatige
optogt was in relief voorgesteld, op het fries van
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den gevel van het Parthenon, waarvan nog vele overblijfsels bestaan. Eindelijk werd het geheele feest besloten met een groot plegtig offer
eener hecatombe van stieren en runderen en de
daarmede gepaard gaande volksspijziging <& -rka). --- Behalve de groote Panathenaeën werden
jaarlijks de kleine gevierd : een kleiner, eenvoudiger feest, zonder ny7
rTc', waarvan de dyty het
voornaamste was. Waar Panathenaeën zonder bij
genoemd worden, zijn de µzyc Xa bedoeld.-voegsl
Ook op andere plaatsen vierde men Panathenaeën;
b. v. te Magnesia, door Themistocles ingevoerd, te
Teos, te Rhodus.
Panchaea, llagxafa, een fabelachtig eiland,
gelegen tegenover de kust van gelukkig Arabië
in den zuidelijken oceaan, met een heerlijk klimaat
en rijke voortbrengselen, waarvan Diodorus (5,
41-46.) eene uitvoerige schildering naar Euhemerus geeft. In de oudheid bestonden er reeds ver
waarheid van dit-schilendmgovr
verhaal; Diodorus en de dichters (b. T. sIRG. G.
2, 139. 4, 379 . OVID. MET . 10, 309 enz.) slaan er
geloof aan. Ook in lateren tijd was men het
daarover niet eens.
.

Pancrates, IIa7xpc rr1C, 1) epigrammendichter in de grieksche anthologie. --- 2) Maker an
een gedicht `AXesutixd en van een elegisch gedicht
euxc ta ' pya. --- 3) Alexandrijnsch dichter, die
voor het maken van een gedicht op Hadrianus en
Antinous in bet alexandrijnsch museum werd opgenomen. — 4) Cynisch wijsgeer. --- 5) Aegyptisch toovenaar, naar Lucianus (PHILOPSEUD . 34.)
de meester van den tooverleerling, die door G o et he
bekend is.
Pandareoe, Ilav6dpew;, zoon van Merops,
een Milesiër, stal uit den tempel Tan Zeus op
Creta een gouden hond en gaf hem aan Tantalus
in bewaring; toen Zeus hem echter terugeischte,
vlugtte hij naar Athene, vandaar naar Sicilië,
waar hij met zijne vrouw Harmothea het leven
verloor. Over zijne dochter Aëdon, Z. a. Van
zijne beide andere dochters (Merope en Cleodora,
of Camira en Clytia) verhaalt Homerus, dat zij
nog jong van hare ouders beroofd, zich in hare
woning opsloten. Aphrodite, Hera, Artemis en
Athene trokken zich harer aan en gaven haar
schoonheid en handigheid in kunstwerken; doch
toen Aphrodite een gelukkig huwelijk voor haar
van Zeus wilde verzoeken, werden zij door de
Harpyiën geroofd en als dienaressen aan de Erinyen overgegeven (HOM. OD. 20, 66.).

Pandarus, Ilav&apo^, 1) zoon van Lycaon,
een ervaren boogschutter die de Trojanen voor
Zelea, aan den voet van den Ida, in den trojaanschen oorlog aanvoerde; Apollo zelf schonk hem
den boog. Hij wondde Menelaus en verbrak
daardoor een pas gesloten verdrag tusschen de
beide oorlogvoerende volken: in den daarop vol
strijd werd hij door Diomedes geveld-gend
(HOM .

IL. 2, 824. 4, 88. 5, 290.). — 2) Zoon van

Alcanor, tweelingbroeder van Citias, togtgenoot
van Aeneas, door Turnus geveld (vlRG. AEN. 9,
672, 758.).

Pandataria, Ilav^n napk , eiland in de tyrrheensche zee op de kust van Campanië (t. Ven
diende vooral tot verbanningsoord-duten);h
der vrouwlijke leden van de keizerlijke familie
(SUET. TIB. 53. TAC. ANN. 1, 53. 14, 63.).

Pandectae, z. juris consulti, op het
einde.

Pandion, Ilav&fwv, 1) z. Erechtheus. –
2) Zoon van Cecrops en van Metiadusa, koning
van Athene, door de Metioniden naar Megara
verdreven, waar hij met de dochter van koning
Pylas trouwde en de heerschappij verkreeg„ Hij
was de vader van Aegeus, Pallas, Nisus, Lycus,
Oeneus. Te Megara was zijn graf en heroum.
Zijn standbeeld stond te Athene onder die der
Eponymen en op den burg. — Zijne zonen, de
Pandioniden, trokken na zijnen dood naar Athene,
en verdreven de Metioniden. Aegeus kreeg de
opperheerschappij, Lycus de oostelijke, Pallas de
zuidelijke kust van Attica, Nisus Megaris.
IIavBoXEia, z. xaTaYwYta.
Pandora, z. Prometheus.
l'andosia, Ilavaoa(a, 1) stad van het landschap Thesprotia in Epirus aan den Acheron, t.

.ruïnen bij Kastri (LIV. 8, 28. JUSTIN. 12, 2.). r-Versterkte stad in Bruttium op de grenzen van
Lucanië, aan de rivier Acheron (Liv. 8, 24.),
merkwaardig door het dubbelzinnig orakel aan
Alexander van Epirus gegeven (LIP. t. a. p.). Dit
Pandosia lag in de buurt van Cosenza. Plutarchus ( P I RRH . 26.) plaatst P. tusschen Heraclea en
de rivier Siris ; doch dit is eene andere stad, gelegen bij het teg. Anglona.
Pandrósus, z. C e c r o p s.
Panegyrí eus, iravi yuptxó; Xóyos, eene voor
een feestvergadering (r:avr^ 'upts) gehouden redevoering, waarvan het doel was, om door een uitgezochte stof, schitterenden stijl en redenaarstalent den
bijval der menigte te verwerven (QUINCT. 2, 10,
11.). Het onderwerp der rede stond gewoonlijk
in verband met het feest of met het feestvierende
volk, welks roemrijke daden en pogingen er in
geprezen en verheerlijkt werden, om vaderlandsliefde op te wekken en tot navolging aan te sporen. Later doelden zulke redevoeringen ook op
enkele personen en kregen daardoor het karakter
van lofredenen Tot zulke panegyrische redevoeringen behooren de 'O1,uµ7ttax6s en flutcxóc van
Gorgias ; de 'Okuµtrtaxós en de A6yot 7ravri yu xoí
van Lysias, de IIavriyuptxó; van Isocrates, de
van Aristides. Van Griekenland kwam
deze soort van redevoeringen ook naar Rome.
In de romeinsche letterkunde is het voornaamste
en belangrijkste werk van deze soort de Panegyricus van den jongen Plinius, een dank- en lofrede op keizer Trajanus, voor het benoemen van
den redenaar tot consul, niet zonder geschiedkundige waarde. In latere soortgelijke werken ontaardt de voorstelling dikwijls in overdreven loftuitingen en kruipende vleijerij, zoo als in de twaalf
nog bestaande redevoeringen, die ongeveer 200
jaren jonger zijn en dankadressen bevatten van
gallische steden aan de keizers, en door de beroemdste gallische redenaars opzetlijk daarvoor
vervaardigd werden.
Panegyric, 7cavl7upts, elke groote openbare
vergadering, vooral ter viering van een algemeen
feest, onverschillig of het een buitengewoon of een
gewoon jaarlijksch, triëterisch (om het andere jaar),
of pentaëterisch (alle vier jaren) enz. feest was. De
godsdienstige veneering met het feestoffer maakte
het middelpunt der panegyris uit, weshalve er bij
eiken hoofdtempel eener godheid zulk eene plaats
had; inzonderheid was ook met elke amphictyonie, alsook met de 4 groote nationale spelen, een
feestlijke panegyris verbonden. Elke aanzienlijke
staat had een soortgelijke bijeenkomst, zooals
-
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Athene op de Panathenaeën, Sparta op de Hya- van Augustus, voltooide de door dezen begonnen
einthiën en Carneën. Met deze panegyrische onderwerping van het land, doch eerst Tiberius

bijeenkomsten waren, ten gevolge van den toevloed
van koopers en verkoopers, jaarmarkten verbonden.
Pangaeum, IIdyyatov, z. M a c e d o n i a, b e rgen.
Panbellen um. z. Panhellenius.
Panhellenius, IIav^?,Arwto;, de geheel hel
bijnaam van den dodonaeïschen Zeus,-lensch,
wiens dienst met de Hellenen uit Thessalië naar
Aegina verhuisde. Toen met de uitbreiding van
den naam Hellenen ook deze bijnaam van uitgebreider beteekenis werd, werd hij ook toegepast
op de sage van het voor alle Grieken gemeen
zoenoffer door Aeacus, ter af--schaplijkvergt
wending van een hongersnood. Hij beteekende nu
Zeus als nationaalgod der Hellenen, terwijl die
god ook eenvoudig de helleensche heette (PIND .
NEM. 5, 10 . HDT . 9, 7.). Bij het door Aeacus ge
heiligdom van Zeus Panhellenius op Aegina-stiche
(IIc v X? 7vtov) werden de Panhellenia gevierd.
I'aniOnia, itavuuvtcc, een panegyrisch feest
van de 12 ionische bondsteden, op de westkust van
Klein-Azië bij den bondstempel Panionium, bij
Mycale, ter eere van den heliconischen Poseidon,
volgens B ó c k h een jaar voor het begin der Olympiaden ingesteld. De priesters van den god die
het bondsoffer verrigtten, werden uit de burgers
van Priene gekozen en heetten f9satXéis. Met deze
feestviering waren ook wedstrijden verbonden. Behalve de groote Panioniën worden ook kleine ver
-meld,b.v
te Smyrna.
II a v t a x o c, jonge of kleine Pan, z. P a n.
Ila7xpc rtov, z. gymnasium.
Pannonia, Ilxvvov(a, een zeer belangrijk, aan
den Donau gelegen land, door Ptolen,aeus (2, 15,
16.) en Plinius (2, 2s.) beschreven. Met Noricum
en Raetië vormde P. onder Augustus de i l l y r i
provinciën en werd eerst sedert keizer-sche
Claudius naauwkeuriger begrensd en afgescheiden.
Ten W. was het door den berg Celius van Noricum
gescheiden, ten Z. door de rivier Savus van Illyrië, ten 0. door den Danubins van Dacië, ten N.
door denzelfden stroom van Germanië; het omvatte alzoo het oostelijk gedeelte van Oostenrijk,
Stiermarcken, een gedeelte van Krain, Hongarije,
Slavonië en Bosnië. Door een van de rivier Arabo (t. Raab) tot aan den Savus getrokken lijn was
P. gesplitst in Pannonia superior (westelijk) en
inferior (oostelijk). Het grootendeels vlakke land
is alleen in het N. W. en Z. door aanzienlijke
bergen ingesloten en wordt slechts doorsneden door
de uiteinden der Alpen, Alpes Pannonicae (TAC .
EIST. 2, 98.). De 1J1ons Carvancas vormde het
noordelijke grensgebergte tegen Noricum, M. Cetins (t. KaIeberg en Weenerwoud), de Albii of Albani moutes (nog t. Alben) loopen naar het Z. en
scheiden Croatië en Bosnië van I)almatië. Behalve den grensstroom den Danubius vloeijen
hier diens bijrivieren, de Dravus (t. Drau) en
Savus (t. Sau) met zijne zijtakken; de P e l s o of
het Peisomeer (t. Plattenmeer) lag tusschen de
Dravus, Arrabo en Danubius. Pannonië werd
gehouden voor een ruw, koud, steenachtig en
weinig vruchtbaar land; hout was een hoofdvoortbrengsel, van metalen wordt bij de ouden geen
melding gemaakt. De Pannonii van illyrischen
stam, onderscheidden zich door hunne dapperheid,
doch stonden voor de romeinsche overheersching
op lagen trap van beschaving. Vibius, de veldheer

verzekerde door de verheffing van Marbod het bezit van het land als romeinsche provincie, waarna
langs den Donau eene menigte kasteelen, coloniën
en municipiën aangelegd werden, terwijl land- en
heirwegen het gewest in alle rigtingen doorsneden.
Als volkstammen komen voor: de Agali, Cytni,
Boji, Latovici, Colapiani, Scordisci in P. superior; de Aravisci, Hercuniates, Andiantes, Jassii,
Amantes in P. inferior. De voornaamste steden
waren: Vindobona (t. Weenen), Poetavio (t.
Pettau), Aemone (t. Laibach), Naupórtus (t.
0berlaibach), S i s c a (t. Siszey), S i r m i u m (t. mlnen bij Mitrovitz in het landschap Syrmië), T a ur u n u m (t. Sen lin), C i b al a e aan het meer Hiulces, Scarabantia (t. Oedenburg), Sabaria (t.
Stein aan den Anger), C a r n u n t u m aan den Danubius, B r e g et i u m insgelijks ; A q u i n e u m (t.
Oud -Buda . Ofen), M u rs a (t. Essek.).
l"anomphaeus, icuvo^.cpaios, z. Zeus.
Panopeus , Ilavo7tEUs, -heat, 1) z. E p e u s. -2) Oude, reeds ten tijde van Homerus (IL. 2, 523.
17, 306. OD. 11, 580.) belangrijke stad in Phocis
aan den Cephissus, digt bij de boeotische grenzen, 20 stadiën van Chaeronea. Ten tijde van
Pausanias was zij reeds vervallen en verdiende
naauwlijks den naam van stad. Verg HDT . 8, 34.
Panopolis, fIavonoXtc, overoude stad in het
N. van Boven-Aegypte aan den regter Nijloever,
hoofdstad van een nomos. Zij was grootendeels
door metselaars en linnenwevers bewoond, bezat
een fraaijen tempel van Perseus en was de geboorteplaats van den dichter Nonnus (HDT . 2, 91,
.

145.); t. Akhmyn.

Panormus -um, Ilávop o-, naam van ver
steden met voortreflijke havens: 1) op-scheidn
het westelijk gedeelte der noordkust van Sicilië
aan den mond van de rivier Orethus, door Phoeniciërs gesticht, reeds zeer vroeg een belangrijke

plaats (THUC. 6, 2. Por . 1, 38.). Nadat de Romeinen haar in 254 v. C. aan de Carthagers hadden ontnomen, werd zij vrijgesteld van belasting
en later colonie; t. Palermo. -- 2) Haven bij het
voorgebergte Rhium in Achaja, t. Tekieh (THUC.
2, 86.). — 3) Voornaamste haven op de oostkust
van Attica, t. porto Raphti. — 4) Groote en geschikte haven in Epirus, ten Z. van Oricus. -- 5)
Havenstad van Ephesus (HDT. 1, 157.). — 6) Stad
op Samos (LIV. 37, 10.). Andere steden van dien
naam 'lagen op Creta, Chalcidice en in Marmarica.
I ansa, z. Vibii.
I'antagias, bij de Grieken Hav rc&eos en Ilávraxo;, riviertje op de oostkust van Sicilië, valt tus,

schen Murgantia en Egesta in zee (vlRG . AEN . 689.).
l'autaleon, llavraa,lwv, maakte zich in 644
v. C. tot tyran of koning van Pisa in Elis en
ontnam aan de Eleërs de regeling der olympische
spelen. Zijne regering kenmerkte zich door trotschheid en euveldaden. Hij werd opgevolgd door zijn
zoon Damophon; deze voerde verscheiden oorlogen met de Eleërs, waardoor zij weer het voor
bij de spelen verkregen, en in 580-ziterschap
werd Pisa zelfs van Elis afhanklijk.
Pantauelius, IIvTauxo;, 1) een der trierarchen op de Indus -vloot van Alexander den G. Later was hij een der uitstekendste bevelhebbers van
Demetrius Poliorcetes. Hij sneuvelde in den oorlog met Pyrrhas in Aetolië in 't jaar 289 v. C.
(PLUT. DEMETR. 41. PYRRH. 7.). --- 2) Vriend van
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koning Perseus, die in den macedonischen oorlog
meermalen als gezant door den koning gezonden
werd (LIV. 42, 39. 44, 23.).
Panteus, flavreug, Spartaan, vriend van Cleomenes III., onderscheidde zich bij de verovering van
Megalopolis in 't jaar 222 v. C., vergezelde na den
ongelukkigen slag bij Sellasia den koning naar Aegypte. Toen de pogingen om de bevolking van Alexandrië tot een opstand aan te zetten, mislukt waren, was hij de laatste van 's konings gevolg die
zich zelven het leven benam. Niet minder onverschrokken onderging kort daarop zijne jonge en
schoone vrouw den dood (PLUT. CLEOM. 23, 37.).
Pantliêa., lldv-ana, de schoone vrouw van den
Susiër Abradatas, die in de legerplaats der Assyriërs gevangen genomen als buit aan Cyrus wordt
toegekend (XEN. CYR. 4, 6, 11.). In 't vervolg
der Cyrop. vindt men haar voorgesteld als een
treffend beeld van trouwe huwelijksliefde.
Fantliéum, z. Roma (Ca mpus .Ma r t i u s).
ranthiis, IlavJoo;, -ouc, een der oudsten van
Troje, man van Phrontis, vader van Euphorbus,
Polydamas en Hyperenor (HOM. IL. 3, 146. 14,
450. 17, 24, 40, 81.). Bij Virgilius (AEN. 2, 319.)
is hij de zoon van Othrys en priester van Apollo.
Pantieapaeiun, HavTtxál tacov, eene milesische colonie, omstreeks 540 v. C. gesticht. Zij
lag aan de rivier Panticapes (HDT. 4, 54. 6, 18.),
t. Pedsapets?, in den taurischen Chersonesus, aan
den ingang der Palus Maeotis, op een heuvel,
reet een acropolis en goede haven. Zij werd
in 't vervolg de hoofdstad van het rijk van den
Bosporus, totdat zij aan Mithridates werd afgestaan, t. Kertsch.
]Pantomimes, tavTUµcµoy. De pantomimiek,
d. i. de kunst, om door dans, levendige gebaren
en de geheele beweging des ligchaams, zonder
woordenspel eene rol voor te stellen of een geheel stuk op liet theater te vertoonen, zoo als heden ten dage iets dergelijks in een ballet geschiedt,
is van romeinschen oorsprong en slechts te Rome
inheemsch. Deze kunst ontstond van lieverlede uit
de wijze waarop het oude canticum werd voorgedragen, zoo als Livius (7, 2.) dit verhaalt. De
oude mimiek werd in tegenstelling van deze nieuwe
kunst langzamerhand een bloot gebarenspel, van
daar ook de oude uitdrukking saltare fabulam.
Onder Augustus bereikte zij- een aanzienlijke hoogte; Pylades voor tragische, en Bathyllus voor
comische rollen, waren meesters in hunne kunst.
De pantomimen bleven tot in den laatsten tijd der
keizers in smaak. Nero was er zoo zeer op verzot, dat hij zelf daarin optrad, terwijl zij door
Augustus en Tiberius meer of min beperkt waren (SUET. AUG. 45. EER. 26. TAO. ANN. 13 24,
25. PLIN. PANEG. 46.). Over bijzondere kunstvoortbrengselen der pantomimen z. LUCIAN. DE
SALT. 64 en v. 81. De beroemdste pantomimen
waren, behalve Pylades en Bathyllus, Hylas onder
Augustus, P. Mnestor onder Caligula, Paris onder
Nero, Latinus onder Domitianus. Later komen
ook Pantomimae voor.
Panyasis, Ilavóaac;, episch dichter uit Halicarnassus (of Samos), omstreeks 468 v. C., een
naauwe bloedverwant van den geschiedschrijver
Herodotus. Men noemt onder zijne dichtwerken
het epos HpaxXstdg, uit 14 boeken bestaande, benevens 'Iwvtxn, in elegische versmaat, waarin de
lotgevallen der ionische volksverhuizing bezongen
worden. Hij zong in een tijd, die voor het epos
;

niet bijzonder gunstig was, en vond daarom bij
zijne tijdgenooten weinig deelneming; de latere
critici namen hem in den epischen canon op en
rangschikten hem, wat zijne dichterlijke waarde
betreft, nu eens onmiddellijk na Homerus, dan weder na Hesiodus en Antimachus. In zijne poëtische uitdrukking zou hij de deugden van Hesiodus
en Antimachus vereenigd hebben, zonder evenwel
beiden te evenaren;. in keuze en behandeling van
stof zou hij Hesiodus, in kunstige zamenvoeging
Antimachus overtroffen hebben (QUINCT. 10, 1, 54.).
Paphlagonia, rl Ilaykaïovt'a, landschap in
het 0. van Bithynië, waarvan het gescheiden was
door de rivier Parthenius, terwijl het in het Z.
door het gebergte Orminium van Galatië, in het
0. door den Halys van Pontus was gescheiden.
I)e noordelijke grenzen werden ter lengte van 40
m. bespoeld door den Pontus Euxinus. De vlak
noordelijk gedeelte doen in vrucht--tenvah
baarheid niet onder voor de overige landschappen
van Klein-Azië; het zuidelijk gedeelte is vrij bergachtig. Het 01 g as s y s gebergte (t. Alkas of
Oeltsoeg) loopt van den Halys zuidwestwaarts naar
den berg Orminium; takken daarvan zijn de
S c o r o b as, onder Mithridates de grensscheiding
van het rijk van Pontus tegen Bithynië, en de
aan palmboomen rijke C y t o r u s, bij de gelijknaruige stad aan de kust. Het voorgebergte C ar a m b i s (t. Karambah) is de verst vooruitstekende
punt van Klein-Azië in den Pontus Euxinus. Behalve de reeds genoemde grensrivieren bevat het
land slechts onbeduidende kustrivieren : Sesamus
of Amastris, Ochosbanes, Zalecus. In het binnenland stroomde nog een belangrijke bijrivier van
den Halys, de A m i n a s (t. Karasoe of Giaour
Irmak), waarbij Mithridates in 't jaar 89 v. C.
Nicomedes van Bithynië versloeg, en Pompejus
eene naar hem genoemde stad stichtte. De reeds
bij Homerus (IL. 1, 851.) genoemde bewoners
llupXuyóvs behoorden tot den syrischen volkstarn
(HDT. 2, 104.) en muntten uit als soldaten, vooral
als uitstekende ruiters; overigens werden zij voor
eenvoudig, ruw en bijgeloovig gehouden. In vroegeren tijd onafhanklijk, werden zij door Croesus
onderworpen (HDT. 1, 28.) en kwamen na diens
ondergang met zijn rijk onder perzische heer
wel bij de derde satrapie; later werden-schapijen
de vorsten weder zelfstandig (xEN. ANAB. 5, 6,
3.), en bleven dit over 't algemeen in den macedonischen tijd, daar Alexander op zijne togten
deze streken niet aan deed ; gedurende een korten
tijd waren zij evenwel van Eumenes afhanklijk
(JUSTIN. 37, 1.). Eindelijk maakte Mithridates
zich van het land meester, doch deelde het spoedig
met zijn nabuur Nicomedes van Bithynië. In den
romeinschen tijd heerschten er in den beginne
schatpligtige vorsten, sedert de eerste eeuw n. C.
maakte Paphlag. een gedeelte uit van de provincie Galatië. Langs de kust lagen van het W. af
de steden: Sesamus of Annastris, Erythini, Cromna, Cytorus, Aegialus, Cimolis, Stephane, Potamus, Sinope, Carusa; in het binnenland, dat in 9
districten verdeeld was : Pompejopolis en Gangra.
Paphus, -os, Havo;, naam van twee digt

bij elkander gelegen steden op de westkust van
Cyprus, [luXc ru poI en rlchpo; via, Oud-Paphos
en Nieuw-Paphos; het eerste wordt • bij dichters, het laatste bij prozaschrijvers eenvoudig Pa-

phos genoemd. Oud -Paphos lag 10 stadiën van

de kust op een hoègte, in de nabijheid van het

Papier—Papiria.
voorgebergte Zephyrium aan den mond van den
Bocarus (waar t. Koekla ligt) ; het laatste 3 uren
binnenwaarts, volgens Strabo slechts 60 stadiën
(bij het teg. Baffa). Oud-Paphos was een phoenicische colonie en het geliefkoosde verblijf van
Aphrodite, die hier uit de zee verrezen zou zijn en
zeer hoog vereerd werd (HOM. OD. 8, 362. HOR.
OD. 1, 30, 1. 3, 28, 14.) ; aan den daar aanwezigen, zeer prachtigen tempel, welks opperpriester
eene priesterheerschappij over het eiland uitoefende, was een orakel verbonden (TAC. RIST. 2, 3.).
Meermalen door aardbevingen geteisterd, werd de
oude stad onder Augustus weder op die wijze vernield, doch ook herbouwd, hoewel de oude naam
door den nieuwen van Augusta, niet ver
werd. Nieuw- Paphos, een bloeijende han -dronge
bevatte ook vele fraaije tempels. Van-delsta,
beide steden zijn nog sporen over.
Papier, z. C' f AoS.
U'apii. Van dit geslacht komen voor: 1)
Brutulus Papius, een Samniet, die in den 2.
samnitischen oorlog, om niet door zijne landslieden aan de Romeinen uitgeleverd te worden,
omdat hij het verbond met Rome geschonden had,
zich zelven het leven benam, 322 v. C. (LIV. 8,
39.). -- 2) C. Pap. M u t i l u s, een Samniet, werd
gedurende den oorlog der italische bondgenooten
door de Italiërs tot consul gekozen. — 3) P ap i u s, uit Lanuvium, vader van T. Annius Milo. -4) Een C. P a p in s gaf in 't jaar 65 v. C. als volkstribuun een wet over liet romeinsche burgerregt
(CIC. OFF. 3, 11, 47.). -- 5) M. P a p i us, gaf als
consul in 't jaar 9 n. C. met zijn ambtgenoot
Poppaeus Sabinus de lex Julia et Papia Poppaea
en werd later lid van den romeinschen senaat
(TAC. ANN. 2, 32.).
I'apinianus, Aemilius, geboren in het
midden der 2. eeuw n. C., werd door keizer Septimius Severus, die hem zeer genegen was,
bevorderd tot de aanzienlijke betrekkingen van
magister libellorum en praefectus praelorio en
deed als zoodanig den veldtogt naar Britannië
mede. In de twisten die tusschen de zonen van
Severus uitbraken zocht hij als bemiddelaar op te
treden en de eendragt te herstellen, weshalve Caracalla hem niet alleen uit zijn hofhouding verbande, maar hem ook nadat Geta uit den weg
geruimd was, bij het algemeen bloedbad in 212
vermoorden en met de overige slagtoffers verbranden liet. Hij gaat algemeen door voor den
grootste van alle romeinsche regtsgeleerden. Spartianus noemt hem juris asylum et doctrinae legalis
thesaurus, en de heilige Hieronymus stelt hem als
vertegenwoordiger van het wereldlijk regt tegenover den apostel Paulus, als dien van het godlijk
regt. Zijn hoofdwerk waren Quaestiones (algemeene regtsvragen) in 37, en Responsa (bijzondere
regtspunten) in 19 boeken, waarbij nog eenige
kleinere komen zoo als definitiones, de adulteriis
en een grieksch over de aedilen onder den titel
áaTuvoµuxós µovóXos. Klaarheid en juistheid van
opvatting maar vooral de eigenaardige stijl, die
zich door kortheid en duidelijkheid kenmerkt, zijn
deugden dezer werken. Zij zijn alle voor ons
verloren, en slechts bewaard in talrijke plaatsen
der pandecten -verzameling en in eenige brokstuk
andere regtsgeleerde werken (Vaticana-keni
fragmenta, breviariunc Alarici en a.).
L'apiHius, z. S t t i u.s.
1'apiria (Papisia) gees, eerst plebejisch,

a
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later gedeeltelijk patricisch, was dit geslacht in
verscheiden familiën verdeeld. I) P l e b e j e r s, de
familie der C ar b o's, waartoe behooren: 1) C.
Pap. C a r b o, die als volkstribuun in 't jaar 131
v. C. met Ti. Gracchus de regten des volks ver
daarover met Scipio in strijd geraakte en-deig,
misschien niet geheel onschuldig was aan diens
dood. In 't jaar 120 tot consul benoemd, voegde
hij zich aan de zijde der optimaten, zonder echter
hun vertrouwen volkomen te kunnen winnen, daar
hij later van deelneming aan de onlusten der
Gracchen aangeklaagd werd en slechts door een
vrijwilligen dood, naar het schijnt, zijne veroordeeling ontging. Hij bezat eene niet geringe
gave van welsprekendheid (Cie. BRUT. 43, 159.). —
Zijn broeder 2) Cn. Pap. Carbo werd als consul in een slag tegen de Cimbren en Teutonen
bij Noreja in Noricum volkomen geslagen (TAC.
GERM. 37.). -- 3) C. Pap. Carbo Arvin a, zoon
van n 0 . 1), zocht de aanklagt zijns vaders door
Crassus te wreken, doch zonder daarin te slagen.
Later in den burgeroorlog werd hij als aanhanger
van Sulla op bevel van den jongen Marius ver
Volgens Cicero (BRUT. 62, 221.) bezat-mord.
hij eenige welsprekendheid. --- 4) C n. P a p. C a rb o, aanhanger van Marius, diende onder Cinna
in den strijd voor Rome gevoerd en verkreeg door
diens magtigen invloed het consulaat. Beiden
koesterden het plan, om den strijd naar Grieken
te brengen, doch door hevige stormen-landover
en den dood van Cinna kwam het niet tot uitvoering. Carbo, nu alleen consul, voerde een
leger tegen den voortrukkenden Sulla, door wien
hij na eenige onbeslissende gevechten geslagen
werd (83 v. C.), waarna hij, ten gevolge van den
afval van verscheiden provinciën, aan den goeden
uitslag wanhopende, naar Africa vlugtte. Hier
viel hij in handen van Pompejus, die hem op
Sicilië liet ter dood brengen. --- II. Patriciërs.
A) Papirii Crassi: 1) L. Papirius Crassus,
consul 436 v. C., streed tegen de Vejenten. --2) M. Papirius, verloor bij de verwoesting van
Rome door de Galliërs het leven, terwijl hij aan
een Galliër, die hem op het forum gezeten onbeschaamd bij den baard greep, met zijn ivoren staf
een slag op het hoofd toebragt. — 3) L. Pap ir i u s C r a s s u s, werd in 340 v. C. dictator, in
336 en in 330 consul, in welk laatste jaar hij een
leger aanvoerde tegen Privernum (LIV. 8, 12 en
19.). — Zijn broeder 4) M. Pap. Crassus, was
insgelijks dictator in 't jaar 332 v. C. in een
oorlog tegen de woelzieke Galliërs. -- B) Papirii Cursores: 1) L. Pap. Cursor, censor in
't jaar 393 v. C. Toen zijn ambtgenoot gestorven was, koos hij zich een anderen in plaats van
zijn ambt neder te leggen (LIV. 5, 31.). — 2) L.
Pap. Cursor, werd, na reeds vroeger consul
geweest te zijn, in 't jaar 325 v. C. tot dictator
benoemd tegen de Samniten. Door zijne overdreven gestrengheid tegen den magister equitum
Q. Fabius maakte hij zich zoo gehaat bij zijne,
soldaten, dat zij zich zelfs in een slag lieten overwinnen, waardoor Papirius tot eenige meerdere
toegevendheid gedwongen werd. Nu volgde het
leger hem met des te grooteren ijver in een tweeden slag en behaalde een schitterende overwin
(Liv. 8, 35, 36.). Na de caudijnsche ramp-nig
werd Papirius in 't jaar 322 tot consul benoemd,
sloeg de Samniten bij Luceria, veroverde de stad
en bevrijdde de daar gevangen gehouden romein-
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ache gijzelaars. Het volgende jaar weder te
consul verkozen, sloeg hij de Samniten nogmaal
(LIV . 9, 16.). Toen verscheiden jaren later d
Samniten wederom de wapens opvatten, wer
Papirius als dictator tegen hen gezonden en sloe
hen bij Longula (LIV. 9, 38.). Zijne gestrenghei
werd tot een spreekwoord, daarbij bezat bij ui
stekende bekwaamheden. Van zijne vlugheid kree
hij den bijnaam Cursor. — 3) L. Pap. Curs o
versloeg in 293 v. C. als consul de Samniten b
Apollonia en verbrak hunne magt. Met een ri
ken buit, dien hij aan de goden wijdde of in d
staatskas stortte, keerde hij naar Rome terug. I
't jaar 272 onderwierp hij de Samniten volkome
aan de Romeinen en maakte daardoor een eind
aan den hardnekkigen strijd tusschen beide volke
(LIV . 10, 40 en v.). — C) Papirii Mason es
1) C. Pap in i us M a s o, overwon als consul (23
V. C.) de Corsen, waarover hij eigendunklijk ee
zegepraal hield op den albaanschen berg. — 5
P ap i r i a, dochter van den vorigen, vrouw va
Aemilius Paulus en moeder van den jongen Scipio
die haar onderstand verschafte, toen zij later va
Paulus gescheiden was. -- D) Andere P a p i r i
zijn: 1) L. Pap. Mugillanus, verkreeg in 44
v. C. op buitengewone wijze het consulschap, wer
in 420 interrex en legde in deze betrekking d
twisten bij die tusschen de patriciërs en tribune
ontstaan waren (LIV . 4, 43.). — 2) i1. P a
Mugillanus, vocht in 't jaar 418 v. C. als cor
sulair tribuun ongelukkig tegen de Aequers. 3) L. Pap. P a e t u s, een man opgeruimd va
aard, doch afkeerig van de staatkundige aangc
legenheden en zeer bevriend met Cicero (cie. A
-

FAM. 9, 15 en v.).

Pappus, IIá7tiros, een wijsgeer uit Alexai
drië ten tijde van Theodosius den Oude, van 37
tot 395 n. C. Hij schreef eene Xwpo pucpke o
xovµsvLx^, eene verklaring op Ptolemaeus µr1dA
avvTa^t;, over de rivieren van Libye en dvscpoxp
Ttxd. Van hem bestaan nog 8 boeken cehpcet
xal auva7wTaf, uittreksels uit vele mathematisel:
geschriften, belangrijk voor de geschiedenis dE
wiskundige wetenschappen, doch nog niet volledi

uitgegeven.
Papyrus, z. P í ^3 k o S.
II a p d R a a c S. Een eigenaardig bestanddeel d
oude comedie, waarbij de handeling van het str
werd afgebroken, en de dichter zich door den aa:
voerder van het koor tot de toeschouwers wendd
om hen over belangrijke gebeurtenissen te oude
houden of de een of andere waarheid te verko
digen. Het koor verliet dan zijne gewone plaa
in de orchestra, om van het proscenium, z. th
a t r u m, tot het publiek te spreken.
HapdpoXov, z. regtspleging, attische,
kol.
IIupu(3ua-rov, z. ScxaaT jptov.
Paraeheloltis, z. Achelous en Aetoli
II u p á a e t a o Q, paradisus, naam van groote lu,
hoven en dierentuinen der oostersche vorsten, voc
al van de perzische satrapen, wel voorzien vi
allerlei wild, verschillende soorten van boome
door talrijke beeken besproeid en met wallen of
ringd. Xenophon maakt er in de Anab. en Cyrc
dikwijls melding van.
lI u p a 8 oh o v, heet in de stoïsche wijsbegeet
eene stelling, die door hare scherpe uitdrukki:
vooral voor oningewijden vreemd, verrassend,
misschien wel met het gezond verstand in str:

schijnt, doch bij nader onderzoek waar blijkt te
zijn en op goede gronden te steunen. Cicero
schreef onder den titel Paradoxa, dien hij nu eens
door Admirabilia (FIN. 4, 2 7 dan eens door
.),

Mirabilia (ACAD. 2, 44 .

SEN. EP. Si. QUINCT. 9, 2,

23 .) vertaald heeft, eene redekunstige ontwikkeling
van zes stoïsche stellingen. Sedert den alexandrijnschen tijd beteekent IIapoloya een bijzondere
soort van schriften : uittreksels uit oudere werken
over geschiedenis en natuurkunde, bevattende allerlei soort van belangrijke gebeurtenissen, naar
overeenkomst van stof gerangschikt. Een soortgelijk werk leverde Callimachus reeds; tot deze
soort van schrijvers, Hcepce o oypthpoc geheeten, behooren ook Antigonus, Athenaeus, Myrsilus, Lysimachus, Aristoteles, Psellus en a.
Paraebates, Ilapatf c rrjc, 1) grieksch wijsgeer uit de school der jongere Cyrenaïci, die van
Antipater was uitgegaan. — 2) Spartaan, die in
een strijd met de inwoners van Egesta op Sicilië
den dood vond (IIDT. 5, 46.).
Paraetacëne, Hupp Taxrj v1, beteekent in
het perzisch b e r g 1 a n d en is de naam van ver
districten: 1) op de grenzen-scheidnprz
van Persis en Medië (ARR . 3, 19, 2. CURT . 5, 13,
2.) met de hoofdstad T ab a e; 2) tusschen den
Oxus en Jaxartes boven Bactrië en Sogdiana (ARR.
4, 21, 1. 22, 1. CURT. 8, 14, 17.).

l'araetonium, Ilaparróvcov, of Ammonia,
versterkte, aanzienlijke havenstad in Marmarica, niet
ver van de aegyptische grenzen, bij het voorgebergte
Artus, 40 stadiën in omvang; zij was de zetel van
de dienst van Isis. Later vervallen, werd zij door
Justinianus weder hersteld; in 1820 is el Baretone, het oude Paraetonium, door Mehemet Ali geheel
en al vernield geworden. Antonius en Cleopatra
namen na den slag bij Actium derwaarts de vlugt.
llapaypayt, z. regtspleging, attische, 4.
kol. •

IlapaxaTapoX7, z. regtspleging, attische, 3. kol.
Paraba, HapaXEa, ook ndpaXo;, district in

Attica, dat zich van Halae Aexonides tot aan
Prasiae langs de kust uitstrekte, welks bewoners
met de Ilsóeaioc en &theptoc ten tijde van Pisistratus de 3 staatkundige partijen (z. a.) van Attica
vormden (TRUC. 2, 58. 3, 92.). — Verg. ook At-

tica, 4. kol. b. en 9. kol. b.
Ilapdktot, z. partijen.
II á p a k o c, een der atheensche schepen, die voor
de dienst van den staat bestemd waren en die
daarom steeds zeilree moesten liggen, oorpronklijk
waren er twee, dit en de laXaµtvía; de naam nápaXoc zou van een gelijknamigen heros van het
land afkomstig zijn (cie. VERR. 4, 13.),
Parálus, llapa?,os, 1) z. P ar a 1 i a. -- 2) Stad
der Maliërs in Thessalië, van wier bevolking Thucydides (3, 12.) melding maakt.
Il a p a v ó µ w v y p a p ^, eene aanklagt, waarvan
de strekking was, om den democratischen regeringsvorm te Athene te beveiligen tegen alle
inbreuk, die door de wetgeving daarop kon gemaakt worden; doch later werd zij dikwijls een
heilloos middel in de handen der demagogen,
om noodzaaklijke wetten tegen te houden of ten
minste een tijd lang uit te stellen. Elk volksbesluit (c^ ^cpcaµx) namelijk, en elke wet, kon zoowel
vóór als na de aanneming er van, door een ypacpi
7tupavóµwv bestreden

worden,

op

grond dat het

voorstel met een nog bestaande wet in strijd (verg.
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napávv^ucpo, ---Parmenides.
x x X rl a í a, 3 kol.) of schadelijk voor den staat was
of een gebrek in den vorm had. De aankondiging
eener rap. y p. moest vergezeld gaan van een eed
(u7to!coala), of ook een geregtlijk verzoek om uitstel (z. r e g t s p l e g i n g, att. 6. kol.), waarbij ver
werd, dat de aanklager eene 'p. itcp. wilde-klard
instellen. Dit had ten gevolge, dat de verdere
behandeling terstond werd uitgesteld, of dat de
wet, zoo zij reeds was aangenomen, tot aan de
regterlijke belissing geschorst werd. De voorsteller eener wet bleef nog gedurende een jaar na
hare aanneming er persoonlijk verantwoordelijk
voor. De straf in geval van veroordeeling was
willekeurig; er kon zelfs de dood geeischt worden. Hij die driemaal itccpavóiwv veroordeeld was,
verloor daardoor ipso facto het regt om voorstellen
te doen. Ingeval van veroordeeling was ook het
psephisma of de wet van zelf opgeheven. Regtbank: de negen archonten.
Hapc vuµcpo=, z. Yáµo y, 3. kol. b.
Parapolamii, Hap rnorcj.tot, z. P ho c is, 4. kol.
H a p a 7r p e a i e t t; y p a r r, aanklagt tegen gezanten die hunne bediening niet getrouw hadden
waargenomen, z. regtsp1eging, att. 7. kol.
Parasangae, z. maten.
Parasïtus, 7raoxarro;, oorspronklijk beteekent
dit woord eene priesterklasse, onder welke gemeen
maaltijden gebruiklijk waren; ook wel-schaplijke
den beambte die voor de openbare spijziging in het
prytaneum moest zorg dragen, of zelfs werd hij zoo
genoemd, die daar op staatskosten gevoed werd,
van waar eindelijk de beteekenis ontstond van een
indringend tafelschuimer, z. m a a l tij d e n, 2. kol.
II apac rac, 7tpoatdC, z. huis, 2. kol. m.
llapaa ruatc, z. $tatrryr
en regtsplegi n g, att. 3. kol.
Parcae, z. M o i r a.
II d p s a p o t, bijzitters van verschillende ambtenaren, b. v. van de drie eerste archonten, van de
euthynen (z. a.).
,

,

1 ,1 apij p a7rT0t, Z. 0TJp.0t.

Parentalia , z. f e r a 1, a.
garf es, z. domus, 3. kol. o.
I'arilia, z. palilia.
Paris of Alexander, H 4ts, 'AX av^Spo;,

tweede zoon van Priamus en Hecuba. Voor zijne
geboorte droomde zijne moeder dat zij een brandenden fakkel ter wereld bragt, die geheel Troje
in brand stak. Deze droom werd aldus uitgelegd,
dat het kind waarvan zij zwanger was zijn vaderstad den ondergang zou aanbrengen; daarom werd
het terstond na de geboorte door Priamus aan een
herder Agelus overhandigd, om het op den berg Ida
te vondeling te leggen; toen deze echter na vijf dagen het kind, dat door Gene beerin gezoogd was
geworden, nog ongedeerd vond, voedde hij het met
zijn eigen kind op en noemde den knaap Paris.
Hij kreeg den naam Alexander (mannenafweerder),
omdat hij volwassen geworden kudden en herders
dapper verdedigde. Als jongeling door zijne ouders
herkend en weer aangenomen, huwde hij met 0 e n on e, de dochter van den riviergod Cebren, eene
waarzegster (EUR TROAD. 921. OVID. HER. S.). Door
het schaken van Helena werd hij de aanleiding tot
den trojaanschen oorlog. Toen op de bruiloft van
Peleus er tusschen de godinnen Hera, Athene en
Aphrodite een twist ontstond over den appel van
Eris en zij om den prijs der hoogste schoonheid
wedijverden, werden zij op bevel van Zeus door
Hermes naar den Gargarus, een top van den Ida,
.

geleid, opdat Paris, die daar zijne kudden weidde,
den strijd zou beslissen. Hera beloofde hem rijk
Athene wijsheid en roem, Aphro--domenagt,
dite de schoonste vrouw. Aan de laatste kende hij
den appel toe. I)it was de oorzaak van de hevige
vijandschap van Hera en Athene tegen Troje (Hoyt.
IL. 24, 28. EUR. IPHIG. AUL. 1289. TROAD. 925.
ANDROM. 284 . HELEN. 23 ) . Met behulp van Aphro-

dite schaakte Paris vervolgens Helena, de schoonste
vrouw, de gemalin van Menelaus, koning van
Sparta, die hem op een reis door Griekenland
gastvrij had opgenomen, en bragt haar te gelijk
met de aan Menelaus ontroofde schatten over Aegypte en Phoenicië naar Troje (HOM. IL. 6, 290.
HDT. 2, 113.). Volgens latere voorstelling kwam
Helena in 't geheel niet naar Troje, maar bleef
bij Proteus in A egypte, terwijl Zeus en Hera aan
Paris een op Helena gelijkend schijnbeeld mede
(EGR. EL. 1280. HELEN . 33, 243, 584. HDT.-gaven
2, 118, 120.). In den trojaanschen oorlog onder -

scheidde Paris zich geenszins door bijzondere dapperheid ; wel heeft hij verstand van krijgszaken en
is een goed boogschutter, maar hij is wuft van aard,
nu eens moedig en uittartend, dan laf en weekhartig; vrouwen en snarenspel gaan hem meer ter
harte dan de ernstige arbeid des oorlogs. Homerus roemt zijne schoonheid. Bij de Trojanen is
hij gehaat als de bewerker van den krijg (HOM. IL.
3,

16 en v. 6, 504 en v. 11, 369, 505, 581.).

Nadat hij met behulp van Apollo Achilles (z. a., 3.
kol. b.) gedood heeft, wordt hij zelf bij de verovering van Troje door Philoctetes met een pijl van
Hercules gewond (sc.PH . PHIL . 1426.). Hij ijlde
hierop naar zijne eerste door hem verlaten vrouw
Oenone op den Ida, omdat deze hem eens beloofd had hem te genezen, wat zij alleen vermogt;
doch zij weigerde het thans, waarop hij naar Troje terugging en daar stierf. Oenone krijgt berouw over hare weigering, zij begeeft zich tot hem
komt echter met hare hulp te laat en hangt zich
uit spijt op. Bij Helena verwekte hij Bunicus,
Corythus, Agauus, Idaeus en eene dochter Helena.
Corythus wordt ook wel voor een zoon van Oenone gehouden. Paris wordt afgebeeld als een
baardeloos man van jeugdige schoonheid, met de
phrygische muts.
Pariuin, Ilaptov, stad in Mysië aan den Hel
sedert-lespontuchLamseAdrt,
Augustus rum. colonie. Als eene merkwaardigheid aldaar maakt Strabo melding van de fa m ilie
der ócptoltvst^, die met de slangen in betrekking
stonden en den beet dier dieren enkel door aan
-raking
genazen.
Parfum eitronieum of marmor, z.
Paros.
Parma, IIu'pµa, stad der Bojers in Gallia
Cispadaua, werd in ] 83 v. C. romeinsche colonie
(LIV . 39, 55.), waardoor zij zeer in belangrijkheid
toenam, vooral ten gevolge van hare ligging aan
de Via Aemilia. Veel had zij ook te lijden in
den mutinensischen oorlog (cie PHIL: 14, 3, 9.
AD FAM . 10, 33, 4.). De moerassige omstreken
der stad werden op last van den consul Aemilius
Scaurus drooggemaakt. Het leverde voortreflijken
wijn op; t. nog Parma. -- 2) z. a r m a, 2. kol. in.
I'armenides, Hapgv(8, uit een rijk en
aanzienlijk geslacht te Elea, leerling en vriend van
Xenophanes, volgens sommigen ook van Anaximander, bloeide omstreeks 500 v. C., schijnt in gezelschap van zijn jongeren tijdgenoot Zeno naar
.
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Athene gekomen te zijn en daar Socrates te hebben leeren kennen. Met dezen zamensprekende
wordt hij in de dialoog van Plato, Parmenides
getiteld, ingevoerd, en door Socrates met de homerische uitdrukking nioi6 ipc re bestempeld. Die reis naar Athene moet in de 86.
01. = 460--457 v. C. gesteld worden, evenwel
bezitten wij daarvan, evenmin als van tie overige
levensomstandigheden van P. naauwkeurige berigten. Bij zijne medeburgers stond hij in groot
aanzien#; hunne welvaart werd voor een groot
deel aan zijne wetten toegeschreven. Om zijne
strenge gemoedelijke zedelijkheid gold zijn leven
als een model. Zijne wijsbegeerte heeft hij in
poësie medegedeeld, waarvan ons brokstukken bewaard zijn bij Sextus Empiricus en Simplicius; het
eerste. eenigzins uitvoerige stuk is een allegoi ische
inleiding van een gedicht 7rspi in dactylische
maat, van een hooge vlugt; het overige schijnt
minder verheven en eenvoudiger geweest te zijn
(CIC. ACAD. PR. 23, 74. noemt ze minus bonos versus). Hij onderscheidde twee soorten van weten,
dat van het denken of der waarheid, en dat der
menschlijke meeping. Gevoelen en denken was bij
hem één, hieruit ontstaat door vermenging herinneren en vergeten. Inzonderheid hield hij zich
bezig met de tegenstelling van zij n en n i e t z ij n;
het komt hem als noodzaaklijk voor dat zeggen
en denken het z ij n is, want het z ij n d e is, doch
het niets is in 't geheel niet. Buiten het eene
zijn is er niets, dit is noch ontstaan, noch ver
eeuwig, ondeelbaar, volmaakt in-ganklij,hets
zich zelf, niets anders behoevende. De verschijnselen en openbaringen in de wereld zijn niet te
kennen; slechts het denken dat op het zijn gerigt
is, heeft waarheid en dat zijn, 't welk kuiten het
denken gelegen is, kan niet gekend worden. „ Het
denken en dat waarop de gedachte betrekking
heeft is één; want niet zonder het zijnde, waarin
het is uitgedrukt, zult gij het denken vinden;
want niets anders is er of zal er zijn buiten het
zijnde" ( w r6v art vocty rE w.d o'Jvsx^v ia rt vórj!i.x•
o Tap &vtt) TOS &ÓVTOS, &v tl! TCcC 04'rta().,vOV &ariv,

£t)prj QEt-, T(,) vosty- ou2èv y p r j €aTty rj Earxt akko
IrapsZ Táá &ov ro;). Door Zeno en de overige eleatische wijsgeeren zijn deze stellingen verder ontwikkeld en uitgewerkt.
Parmenlo, flxpµs'íwv, 1) van een aanzienlijk macedonisch geslacht, reeds onder Philippus
een beproefd veldheer, overwon in 356 v. C. de
Illyriërs, belegerde in 347 Halus, onderhandelde
met de Atheners over den vrede en werd in 444
of 43 naar Enboea gezonden, om daar voor de
belangen van Macedonië te waken. In 't jaar 337
werd hij met Attalus en lmyntas naar Azië vooruit gezonden, om de grieksche steden vrij te maken en den oorlog tegen Perzië voor te bereiden.
Toen Alexander zelf in Azië gekomen was, werd
Parmenio aanvoerder van liet voetvolk, zijn
zoon Philotas van de macedonische ruiterij. Hij
raadde den slag aan den Granicirs af, veroverde
Phrygië en vereenigde zich in Gordium weder met
Alexander. Altijd voorzigtig en gematigd waarschuwde hij den koning voor den geneesheer Philippus en was herhaaldelijk van gevoelen, dat men
de vredesvoorstellen van den perzischen koning
moest aannemen (PLUT . AT,EX. 29, 32.). Na den
slag bij Arhela, waarin hij van nalatigheid beschuldigd werd, schonk Alexander hem het rijke
huis van Bagoas en liet hem bij zijn verderen togt
,

als stadhouder te Ecbatana achter. Wel berispte
hij den trots en den hoogmoed van zijnen zoon Philotas, doch ongetwijfe!d was hij met de meeste
voorname Macedoniërs ontevreden over het gedrag
van Alexander. Toen nu Philotas ter dood was
gebragt, geloofde Alexander den vader ook niet
meer te kunnen vertrouwen, weshalve hij hem
door eenige zijner vertrouwden uit den weg liet
ruimen (PI.UT. ALEX. 49. JUSTIN. 12, S.). -- 2)
Grieksch eprigrammendichter uit Macedonië, van
wien eenige gedichten in de anthologie gevonden
worden. Hij leefde waarschijnlijk onder Augustus. -- 3) Bouwmeester, dien Alexander de G. bij
het bouwen van Alexandrië gebruikte. Hij zou
het Serapenm gebouwd hebben.
I'arsneniscua, flapuavfaxoc, 1) Pythagoraeër
uit Metapoiitum. — 2) Taalkundige en uitlegger
Evan Homerug, ook van de treurspeldiehters en van
Aratus; dikwijls wordt hij met Aristophanes en
Aristarchus genoemd en is waarschijnlijk een tijd
leerling van den laatste.
-genot
Pariinéno, jlupµ vwv, 1) grieksch iambendichter, van wiens gedichten ons een brokstuk bewaard is gebleven. -- 2) Uit Rhodus,
schrijver eener kookkunst, icq'stpcxyt tóaaxuXícc. -,3) 'Paalgeleerde schrijver eener verhandeling 7tspi
6tric&sxTwv. -- 4) E en slavennaam die vaak voorkomt.
Parnsusus, IIapvuaaó; of llupv^caó;, een aan
Apollo, Dionysus en de muzen geheiligd gebergte,
door de dichters als óµpuXó; T j; (PIND. PYTH.
4, 74. 6, 3.) beschouwd, bevat in ruineren zin de
hergketen die door Doris en Phocis, van den Oeta
zich afscheidende, heenloopt en onder den naam
Cirphis (t. Xerovuni bij het dal van Dhistomo) tusschen Cirrha en Anticirrha in de corinthische golf
eindigt. In engeren zin beteekent Yarn. slechts
den hoogsten kam (7500 v.) van het gebergte met
de beide toppen 7'taop,a (HooT. 8, 32.) in het N. W.
en Auxcupsca of `Yuµn zlfl (IIDT . 8, 39.) in het Z. 0.

met de corycische grot in de nabijheid van Delphi.
Naar deze twee spitsen heet de Parn. dikwijls de
tweetoppige of tweekoppige (OVID. MET . 1, 316. 2,
221.). Op een hoogte van 800 v. boven 1)elplhi en
2000 v. boven de zee lagen de rotsen Ppvis,
vanwaar de godlasteraars en tempelroovers werden
neêrgestort. I)e toppen waren bijna altijd met
sneeuw bedekt, hierna volgden pijnhosschen en
aan den voet groeiden laurier -, myrthen- en olijfboomen. Vele kloven en afgronden werden er
gevonden, in een waarvan het delphische orakel,
en de castalische bron. Door een diep ravijn tusschen Parnassus en Cirphis stroomde de Plistus,
en hier langs liep ook de weg naar I)aulis en Stiris. Ook liepen hier drie wegen te zamen en
maakten den driesprong axta r óió;, waarop 0edipus zijn vader doodde (SUPH. OED. R. 716, 800.).
De berg draagt thans nog in de beschaafde wereld
denzelfden naam, een gedeelte heet Liakura.
Fames, ó en rj 1 u rivrj y, (gen. rjl}o;), een
boscht ijk gebergte, dat zich tot eene hoogte van
4000 V. in het Noorden van Attica verheft, als
eene voorzetting van den Cithaeron tot aan de
zee bij Rhamnus. Het is woest en ruw. Over
het westelijk gedeelte voert een van Boeotië gemaklijk te bestijgen pad, van welks aanleg men
thans nog sporen vindt. Op den top stonden de
koperen standbeelden van Zeus Parthenius en
altaren van Zeus, waaruit men meende het aanstaande weer te kunnen voorspellen. Tegenw heet
die bergpas Ozia. Verg. Attica, 1. kol. m.
-

Parnon---Parrhasius
Parnóa, I apvwv, gebergte ten Z. van den
Parthenius, op de grenzen van Laconië en het
gebied van Thyr ea en Tegea, 6000 v. hoog; t.
Malevolo.
fld pox oc, z. ycijo, 3. kol. b.
Parod a, Hc p pifx, omwerking van algemeen
bekende en beroemde gedichten, zoodat bij een
geringe verandering en omzetting der woorden er
een geheel andere zin uit geboren wordt en wel
in plaats van een ernstigen en verheven een lage
en belachlijke. Het meest werden daartoe gebruikt (Ie algemeen bekende homerische gedichten.
Het oudste, ten minste aan de parodie grenzende
voorbeeld van dien aard, dat ons bekend is, is een
fragment van Asius in elegische versmaat; doch
de eigenlijke uitvinder der parodie is Hipponax,
die waarschijnlijk geheele parodiën als zelfstandige
stukken gemaakt heeft. De Batrachomyomachie,
die onder de homerische gedichten wordt opgenomen, valt waarschijnlijk in de 5. eeuw n. C., doch
is geenszins satirisch, zoo als de parodische gedichten van Asius en Hipponax. De attische comedie nam den ganschen omvang der poësie in
hare parodie op, en zoo vinden wij bij Aristophanes eene menigte geparodiëerde verzen van Euripides, Aeschylus, de dithryrambendichters en a. —
De r u m e i ns t h e letterkunde Ievert op dit veld
niet veel op.
TIdpo$oc, z. chorus en theatrum, 4. kol.
Parop amisus, IIhcoort pct cao ;, juister Napo.
7tdvto;, ot indische Caucasus, het hoofdgebergte
van Milden-Azië, t. Hindoe -Koesch (ARR . 5, 3, 5.
4, 5.), met de bronnen van den Oxus en den
Indus. De omwonende volkstammen fhponx. c c t,
door wier gebied de groote handelsweg van Persië
naar Indië liep, zijn de bewoners van het tegenw.
Kaboelistan (ARR . 4, 22, 4. 5, 3, 2. 6, 26, 1.).
Parapus, II Q"pwrro;, kleine stad in het binnenland van Sicilië op de noordelijke helling van
het nebrodische gebergte, een weinig ten Z. van
Panormus, t. Parco?
I'aroreátae, ll^pw; z t t, heetten de oudste
bewoners van een gedeelte van Triphylië en Elis,
die vetdreven werden door de Minyërs, toen deze
door de Spartanen verjaagd waren (HDT. 4, 148.).
I'aroréa, -ia„ l.kpwpat L, TIcpwp Icc, een plaats
in Thracië op de grenzen van Macedonië (LIV .
39, 27. en 42, 51.).

Paro s, -us, lJapoc, t. Paro, een der grootste
eilanden van de Cycladen, tusschen Naxos en
Oliaros, Delos en los gelegen, met een gelijk
hoofdstad (t. Paroikia), het riviertje Aso- -namige
pus en den berg M a r p e s s a, (t. St. Elias), beroemd door zijn voortreflijk, wit marmer (HUR . oD.
1 19 6.), de geboorteplaats van den ianibendichter Archilochus (How. EP . 1, 19, 23.). Eerst
door Cretensers en Arcadiërs, vervolgens door
Ioniërs bewoond, kwam Paros spoedig tot bloei
en zond coloniën uit, zoo als naar Thasus (TRUC .
4, 104.), Parium en Pharos. Ten tijde van den
ionischen opstand bevindt Paros zich onder de
hegemonie van Naxos (HDT . 5, 31.), wordt ver volgens weder zelfstandig en verdedigt zich met
goed gevolg tegen een aanval van Miltiades (HDT
6, 133 . NEP. MILT . 7.). Weldra echter werden de
Pariërs cijnsbare bondgenooten der Atheners
(19440 drachmen, een bewijs van welvaart) en
verdwijnen vervolgens allengs uit de geschiedenis
(ROT . 8, 112.). Nog is het eiland merkwaardig
dewijl daar in 16 27 een marmeren tafel ontdekt
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werd, die de engelsche lord Thomas Arundel
kocht en in zijn tuin in Engeland liet oprigten.
Nadat zij hier beschadigd was geworden en er
een stuk van afgeraakt was, schonk zijn kleinzoon Henry Howard baar in 1667 aan de academie van Oxford, waar zij zich thans nog bevindt.
Dit ehronicum of naamnor Pariunt (Marm.
drundelia, Oxoniensia) is een marmeren tafel,
thans 2 voet en 3 duim breed, en op de linkerzijde 3 voet en 7 duim hoog, op de regter slechts
2 voet en 11 duim, en bevat in 93 gedeeltelijk
niet volledige rijen in het attische, zelden ionische
dialect, de hoofdgebeurtenissen van de staat- en
letterkundige geschiedenis der Hellenen, van Cecrops
af tot op den atheenschen archont Diognetus (den
parischen Astyanax of Euryanax, 264 v. C. 01.
129, 1. volgens B o e k h), daar tusschen liggen 1318
jaren; het overgebleven stuk loopt echter slechts
tot het jaar 354 = 01. 106, 2. Het gemis van
verscheiden belangrijke datums, namen en gebeurtenissen, b. v. van den Argonautentogt, Lycurgus,
den messenischen, den peloponncsischen oorlog,
van Pindarus enz., maakt het waarschijnlijk, dat
dit register door een bijzonder persoon tot eigen
gebruik inzonderheid met een letterkundig doel is
aangelegd. De tijdsbepaiingen zijn niet naar
Olympiaden, maar naar attische koningen en archonten opgegeven. De historische bronnen zijn
mede attische schrijvers. Ondanks vele moeilijkheden voor de tij irekenkunde valt aan de echtheid niet te twijfelen.
Parrhasia, Happxaíx, bij Homerus (IL . 2, 608 .)
een stad, later een landschap met 8 steden van
het zuiden van Arcadië (PAus. 8, 27, 4.7. Door
(le Mantineërs onderworpen, kreeg het door de
Spartanen zijne vrijheid terug (TRRuc. 5, 33.).
Parrlhas us. Ilappdato;, zoon van Evenus,
uit Ephesus, tijdgenoot en mededinger van Zeuxis;
hij genoot ook van zijn vader onderwijs en wordt
door sommigen tot een tijdgenoot van Phidias
gemaakt; doch het is waarschijnlijker dat hij na
den peloponnesischen oorlog bloeide, van 400-380.
Volgens het getuigenis van Plinius (35, 10, 36.)
onderscheidde hij zich door eene groote veelzijdig
ruimere opvatting van de voorstel-heidn
schilderkunst, waarin hij het eerst even--lingedr
redigheid bragt, terwijl hij aan levendigheid van uitdrukking, bevalligheid van vorm en gelaatstrekken wist te paren. Ook bewonderde men in hem
de naauwkenrige inachtneming der geringste ver
zuivere uitvoering van alle deden-houdinge,
en vooral de juistheid van teekening; minder zou
hij geslaagd zijn in de anatomische juistheid van
het menschlijk ligchaam. Hij was vol trots en
eigenwaan, droeg een purperen mantel, een kroon
en een vergulden staf; bekend is ook het gezegde
van hem, toen hij met een schilderstuk, dat den
strijd van Ajax en Ulysses om de wapens van
Achilles voorstelde, tegen Timanthes van Samos
de nederlaag leed : dat het hein speet dat Ajax op
nieuw door een onwaardige overwonnen was;
niet minder bekend is zijn wedstrijd met Zeuxis,
wiens geschilderde wijndruiven de vogels tot zich
lokten, terwijl Zeuxis zelf door den doek dien Parrhasius geschilderd had misleid werd. De oudheid
noemde een tal van de kostbaarste kunstwerken
van hem; vele moeten er zich te Rome ten tijde
der keizers bevonden hebben en tot model hebben
gediend voor andere hem navolgende kunstenaars
,

(QUJNCT . 12, 10, 4.).
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Parricidium--Parthia.

I'arrleldi' um, oorspr. patricidium, eigenlijk
vadermoord, vervolgens ook moedermoord en moord
van de naaste bloedverwanten, in welke uitgebreidere
beteekenis het woord in de lex Pornpeja voorkomt.
De quaestores parricidii waren regters over deze
misdaad, soms ook over daaraan grenzende misdaden, die bepaaldelijk aan dit geregtshof werden
opgedragen. Sedert Sulla behoorde parricidiurn
tot de quaestio, die in 't algemeen over moord (de
sicariis) relt sprak. Ike straf was het verdrinken
in een leeren zak (culeus), waarin de misdadiger
in het geze'schap van een hond, een haan, een
aap en een slang genaaid werd, welke strafoefefling tot in den laatsten tijd der keizers bestaan
bleef. Een hoofdbron voor de kennis hiervan is
Cicero's redevoering pro Sext. Roscio Arerino.
Partliéni, z. P a r t h i n i.
Partlheni'a z. lyrische poësie, 2. kol. o.
Partiteniae, I17o1}s'dca, z. Phalanthus.
l'artlhetisum, lbpaévtov, een meermalen
voorkomende stedennaam. Belangrijk is vooral
de stad in het N. van Mysië, ten Z. van Pergamurn, in de rigting van Apollonia gelegen (XEN.
ANAB. 7, 8, 15, 21.).

geleefd hebben. Zijn werk ir pi 'rwv ix p' Toic
7toeri-rxt; X wv C7lrro'5µsva wordt meerrealen door
Athenaeus aangehaald. — 5) Episch dichter uit
Chios door Suidas zelfs een nakomeling van Homerus genoemd en van wien hij verhaalt, dat hij
den bijnaam Chaos gehad heeft, waarschijnlijk om
zijne verwarde en onduidelijke voorstelling. — 6)
Parthenius, een hoveling van Domitianus, stond
zeer bij den keizer in gunst, nam desniettemin
deel aan eene zamenzwering tegen hem, die den
dood van den keizer ten gevolge had (SUET. DOM.
16 en v.). Hij begunstigde de troonbekliwming
van Nerva, doch verloor bij een soldatenoproer
onder dezen keizer het leven.
Partlsén on. ÏIepaevtuv, z. Attica, 5. kol. b.
Parthenopaeus, IIxp»svonccito;, een der
zeven vorsten tegen Thebe, voor Thebe geveld
door Asphodicus of Amphidicus of Periclymenus.
Hij was een zoon van Ares, of van Melanion, of
van Meleager en Atalante, of van Talaus en Lysimache. Bij de nymph Clymene verwekte hij
Promachus (of Stratolaus, Thesinienes, Tlesimenes)
die later met de Epigonen tegen Thehe optrok.
Partlhenope , z. Neapolis en Sirenes,
op liet einde.
IIupi} vo, z. Pallas Athene, in het begin.
l.'arthia. Parthi. 1) Aardrijkskunde.
De Parthen (Il4pOot), van onzekere afkomst, hadden hunne woonplaats in de landen die ten Z.
van de oevers der caspische zee gelegen waren,
terwijl zij zich later, ten tijde van hunnen hoogsten bloei en magt, tot aan den Euphraat uit
Zij waren een noma(.envolk en bleven-breidn.
dit ook nog in lateren tijd, terwijl zij zich in alle
oorlogen als een kloek, dapper ruitervolk deden
kennen, dat een voortreflijk gebruik wist te maken
van lans en pijl. Hunne wijze van oorlogvoeren
bestond vooral in den vijand te tergen, hem in
een hinderlaag te lokken, af te matten en zoo te
vernielen. De kunst om een geregelden slag te
leveren verstonden zij minder, wegens gebrek aan
voetvolk. I)e ligging van hun vaderland, tusschen
de caspische en perzische zee en -de aangrenzende
stroomen van den Enphraat, Tigris en Araxes,
verschafte hun een vrij aanzienlijk handelsverkeer,
waardoor zij niet alleen in de voortbrengselen van
hun eigen land, maar ook in die van Indië en
Voor-Azië handel dreven. Hun land was dien ten
gevolge de handelsweg tusschen het Oosten en
Westen (rL IN . 6, 28. 12, 17. 34, 14.). Zij stonden inzonderheid in lateren tijd onder koningen,
die, even als de oudperzische koningen, wel
bijna godlijke eer genoten, maar toch in de uitoefening van hunne magt, ondanks hun weidschen titel, door een magtigen adel, minder door
het volk, beperkt werden. De eerste van den adel
voerde zeker den titel Surenas, dat geen eigennaam schijnt geweest te zijn (TAC. ANN. 6, 42.).
Behalve den adel en het volk waren er nog lijfeigenen of slaven, die zelfs in den oorlog gebruikt
en met aartsvaderlijke zachtheid behandeld werden

Parthea ïus, ljapaevtoc, 1) gebergte op de
grenzen van Argolis en Arcadië, waar men het
heiligdom van Pan toonde, die kort voor den
slag bij Marathon aan Philippides, bode der Athenerd naar Sparta, verschenen was (FDT . 6, 105.). —
2) Aanzienlijke rivier van Paphlagonië, die op den
Olgas^ys ontsprong, de grensscheiding tegen Bithynië vormde en ten W. van Amastris in zee
viel (HDT. 2, 104. XEN. ArAB. 5, 6, 9. 6, 2, 1.).3) Zoon van Heraclides en Eudora uit Nicaea in
Bithynië; in den mithridatischen oorlog gevangen
genomen, kwam hij naar Rome, kreeg daar de
vrijheid terug en leefde vervolgens eenigen tijd te
Napels, waar Virgilius door hem in 't grieksch
werd onderwezen. Later ging hij weer naar Rome,
waar hij in den smaak van glen jongen Tiberius
viel (SUET. TIB . 70.) en in vertronwlijken omgang
geraakte met den elegischen dichter Cornelius
Gallus. Suidas kenschetst hem als &Xeysco7totOc
xctt µ&W' 3tucp6pwv 7COtïT7d; ; ook de titels van
de dichtwerken die op zijn naam doorgaan zinspelen op ele;iën. B. v. 'Ap!'rris irrd ttov (Arete
was zijne vrouw) in 3 boeken, insgelijks een
irrtxrj6Etov ei; Au' Weuty en een si; 'A pxsXxiaa,
'Acppoóírrl , Í30C:, LXo;, K C`lTf6pc(„ Aeuxd( tcLC,
'Av (rczr, "lptxAo, Hpa°,cA. Ipo7rEµrcttx6v en een
gedicht, waarop Virgilius zou gedoeld hebben bij
het maken van zijn illoretuna. Onzeker blijft het
zou gemaakt hebben,
of hij ook
hoewel onder dezen naam een werk -rept &pwrtxwv
-nab,pM Twv tot ons is gekomen, dat 36 vertellingen
in proza van ongelukkige verliefden bevat. Ilij
wilde daarmede aan Cornelius Gallus de stof leveren voor epische verhalen en elegién. Daar
Parthenius zijne bronnen en gebruikte schriften
bij de meeste vertellingen naauwkeurig opgeeft,
levert hij daardoor kostbare bijdragen voor de
kennis der alexandrijnsche dichters en grammatici (PLUT. DEM. 20. SUET. CAL. 5. JUSTIN. 42, 1, 3.).
1)e godsdienst der Parthen was een natuurdienst,
en deelt belangrijke fragmenten mede. Overeen
aard dier Alexandrijnen, waarvan hij-komstigden daar zij de zon en de sterren vereerden. Hunne
een der laatste vertegenwoordigers is, maakt hij priesters heetten Magiërs. Beide deze omstandig
duiden eene verwantschap der Parthen met-hedn
jagt op verouderde mythen, waardoor hij gelegenheid vindt om met geleerdheid te pronken. — 4) de Oud-Perzen aan. In den perzischen en maceEen taalkundige van dezen naam wordt door donisehen tijd was het gebied van Parthië beperkt
Suidas genoemd als leerling van Dionysius van tot het tegenw. Taberistan, het land ten Z. van
Alexandrië; hij moet dus in de 1. eeuw n, C. den Araxes ; later breidden de Parthen hun rijk

Parthini.
naar het W. en 0. uit, zoodat het al de landen
bevatte tusschen den Euphraat en de berglanden
langs den Indus. De oorspronklijke woonplaatsen
der Parthen waren ruw en koud in de noordelijke
streken, in het Z. daarentegen vruchtbaar en bekoorlijk. Daar het land arm aan water was, legden de Parthen zich minder op den landbouw toe,
doch des te meer op de veeteelt; de parthische
paarden waren beroemd. Het land bestond uit 5
hoofddeelen : Comisene, Parthyene, Choareue, Parauticene en Tabicene. Na het onderwerpen (Ier naburige landen gaven de parthische koningen de
voorkeur aan vaste woonplaatsen, die zij zich
meestal in de westelijke provinciën kozen ; Rhagae, i
Ecbatana, Seleucia, en het daarmede verbonden
Ctesiphon waren hunne residentiën, die zij bij afwisseling, naar gelang van het jaargetijde, betrokken.
Ook dit herinnert ons aan eene dergelijke gewoonte
der perzische koningen. Overigens hadden de Parthen sedert de macedonische overheersching gelegen
om zich met grieksche beschaving en ontwikke--heid,
ling bekend te maken; zelfs werd in de familiën
hunner koningen de kennis der grieksche taal en geschriften in eere gehouden. Het lagere volk daarentegen bleef getrouw aan zijne ruwe nomadische
zeden, zijne veranderlijke levenswijze, zijne neiging
tot geweld en zijnen lust voor den oorlog, maar
ook aan zijne matigheid en eenvoudigheid. -- 2)
G e s c h i e d e n i s. De Parthen waren in den oudsten tijd aan de Assyriërs onderworpen, met welke
zij eerst onder de heerschappij der Meders, later
der Perzen kwamen. Nadat de magt der Perzen
door Alexander den G. vernietigd was, huldigden
zij hem als hun gebieder (JUSTIN. t 2, 3, 1. PLUT
ALEX. 45. ARR. 6, 27.). '.I'oen het rijk door hem
gesticht na zijn dood weldra weer uiteenspatte,
hielden zij het in den strijd der I)iadochen eerst
met Eumenes, later met Antigonus, totdat zij bij
de stichting van het syrisch-macedonische rijk onder de heerschappij van Seleucus kwamen, die in
hun gebied steden stichtte. Toen onder Antiochus
Deus het syrische rijk ten val neigde, vielen de
Parthen af en stichtten een afzonderlijk rijk onder
Arsaces, den stamvader van het koninklijke huis
der Arsaciden, in 256 v. C., die van de oudperzische koningen zijn geslacht afleidde. Arsaces versterkte zijn jeugdigen staat door verbonden met
zijne naburen, door het bouwen van vestingen en
steden en vergrootte zijn gebied door veroveringen.
Hij werd hierin geholpen door de kaste der Magiërs, wier vuurdienst zich met de grieksche godeudienst niet had kunnen verzoenen. Arsaces
stierf reeds in 253; zijn opvolger was Arsaces II.
Tiridates, die, nadat hij zich tegen de herhaalde
aanvallen der syrische koningen gelukkig verdedigd had, in 't jaar 216 stierf. Onder zijne
opvolgers neemt Arsaces VI. Mithridates, van
144-136, een belangrijke plaats in. Deze breidde
de grenzen van zijn rijk naar alle zijden, vooral
naar den Euphraat uit, zoodat het zich in het 0.
tot aan den Indus uitstrekte. Wel sloeg hij de
aanvallen van den syrischen koning Demetrius af,
doch het ontbrak zijn rijk aan inwendigen zamen hang en vastheid, weshalve hij vreemde inrigtingen in Parthië invoerde en van grieksche zeden
niet afkeerig was. Gedurende zijne korte regering
betoont hij zich niet alleen een dapper koning,
maar ook een zacht en wijs regent. Zijn zoon
Arsaces VII. Phraates II. voerde in 130 gelukkig
oorlog tegen de Syriërs, terwijl hij tevens in strijd
.
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geraakte met Armenië en Bactrië, die onder zijne
opvolgers voortduurde, en onder Arsaces IX. Mithridates den G. een vergrooting van het rijk ten
gevolge had (JUSTIN. 38, 3.). Onder de volgende
koningen braken echter binnenlandsche oneenigheden
uit, ten gevolge waai-van de indoscythische volken
niet alleen deelen van Parthië los scheurden, maar de
Parthen kwamen ook met de Romeinen in aanraking,
hetwelk spoedig tot hevige oorlogen aanleiding gaf.
Arsaces XII. Phraates III. maakte aanspraak op
al het land tot aan den Euphraat; Arsaces XII.
Orodes vocht zegevierend tegen Crassus, wiens leger
hij bij Carrhae vernielde (z. L i c i n i a gans, 3. kol.),
eene gebeurtenis die Rome met schrik vervulde
en de Romeinen voor langen tijd veel zorg ver
(verg. OVID. FAST. 6, 480. HOR. OD. 3,-orzakte
5, 4. viac . AEN. 7, 606.). Eerst Ventidius wreekte
de geleden smaad in 't jaar 38 door een schitterende overwinning (CIC. AD FAM. 2, 10, 17. CAES.
B. C. 3, 31. SUET. CAES. 44. JUSTIN. 42, 4, 5.).
Maar spoedig volgde daarentegen weder de nederlaag van Antonius in den strijd tegen Phreates IV.
36 v. C.), dien Augustus eerst in 't jaar 20 v. C.
tot de teruggave der veroverde vanen dwingen
kon. De opvolgers van Phraates regeerden onder
voortdurende opstanden en onlusten, die een gevolg waren van de verbittering des volks over de
misdaden en ondeugden zijner koningen, alsmede
over hunne verbindingen met Rome. Artabus
III. hield ook wel de betrekkingen niet de keizers
van Rome in stand en knoopte vriendschap aan
met Gerrnanicus, die wegens een twist over Armenië naar Azië gezonden was, doch tegen Tiherius gedroeg hij zich niet vijandlijke gezindheid.
Toen er echter nieuwe onlusten onder de in partijen verdeelde Parthen waren uitgebarsten, moest
hij naar liet Oosten vlugten, vanwaar hij met behulp der barbaren zich weder van den troon meester maakte. Hij stierf in 44 n. C. De volgende
koningen regeerden zonder roem en geluk, nu
eens verdreven, dan weder hersteld; weldra vleiden de partijen om de gunst der romeinsche kei
aanspraken van voorvlugtige parthi--zers,di
sche prinsen ondersteunden; al ras ontvlamden
er weder oorlogen tusschen de Romeinen en
Parthen, vooral tusschen Nero en Vologeses I.;
echter kwam er tusschen hen een vrede tot stand,
die tot aan de tijden van Vespasianus voort
(TAC. BIST. 2, 82. ANN. 16, 23.). De-dure
vredelievende betrekkingen werden echter onder
diens zonen weder verstoord, en onder de volgende
keizers was het Chosroës I.; omstreeks 115 n.
C., die over Armenië een oorlog tegen Trajanus
begon, echter ongelukkig streed en zijne hoofd
aan de Romeinen verloor. Een-stadCeiphon
zijner opvolgers, Vologeses III. begon een oorlog
tegen M. Aurelius, waarin hij wel in 't eerst gelukkig was, doch later door diens veldheer Cas
overwonnen werd. Zoo voerde ook Septimius-siu
Severus oorlog tegen de Partlien, nadat zij in 't
jaar 208 Pescennius Niger, den troonpretendent,
ondersteund hadden, en veroverde Ctesiphon. Onder Caracalla duurde de oorlog voort ten na(leele
der Parthen, wier rijk zich zelf weldra overleefd
had, totdat het in 't jaar 219 door Artaxerxes I.,
den stichter van het nieuw perzische rijk, hevig
geteisterd en daarop (226) geheel door hem onderworpen werd.
I'artltini of PartItéai, Hapiltvol, rlap4rivoÇ
een volk van Illyrië in de omstreken van Dyrrhachium.
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Partijen ---Patavium.

Partijen, p l a a t s l ij k e, te Athene. De aan den staat .toebehoorende weiden (pascua pu.
stoornissen in de verschillende betrekkingen van blica) werden aan publicani verpacht en de pacht,
den atheenschen staat ontstaan en die tot de wet- die daarvoor door de veehouders (pecuarií) betaald
geving van Draco aanleiding gaven, waren vooral ! werd, heette scriptura, vandaar alter scripturarius.
daarom zoo gevaarlijk geworden voor de instand- Pasierates, II^.caxplrriç, beheerscher van Soli
houding van den ouden regeringsvorm en van de op Cyprus, onderwierp zich aan Alexander den G.
eenheid van den staat, omdat de partijen zich naar en wedijverde met Nicocreon van Salamis om
mate hunner woonplaats aaneensloten, zoodat i Alexander op zijn terugreis van Aegypte naar
hare uiteenloopende belangen van den verschil- Phoenicië feestlijk te ontvangen (PLUT. ALEX. 29.).
lenden toestand des lands af banklijk werd. Zoo ' Pasion. Ilncafwv, 1) een bij de attische redeontstonden de drie partijen : die der Pediaeërs (uit naars dikwijls genoemde metoecus en geldwisselaar,
de vruchtbare vlakte Ile&ens, verg. Attica, 4. kol. door geheel Griekenland om zijn eerlijkheid beb.), die aan den oligarchischen regeringsvorm ge- ! kend en geacht. Om zijne onbekrompen mildheid
hecht waren, der Paraliërs ([Iapcc),ía, de kuststreek ! jegens den staat verkreeg hij het burgerregt en
tusschen Athene en Sunium), die tot de gematigde ' stierf in 370 v. C. -- 2) Van Megara, volgde den
partij behoorden, de Diacriërs (©cxxp(c, bergland, - jongen Cyrus met 700 man tegen Artaxerxes,
het grootste gedeelte van de oostkust), die een !, doch maakte zich in Syrië met den Arcadiër Xedemocratisch bestuur verlangden. Nadat de op- nias uit de voeten (XEN. ANAB. 1, 2, 3. 4, 7.).
stand van Cylon, voor een korten tijd aan de Pasipitáë, Ilxatcpert , 1) z. Minos. --- 2)
gemoederen een andere rigting had gegeven, barst- Laconische orakelgodin te Thalamae, in wier temten de oude partijtwisten weldra weder met zulke pel men door droomen godspraken verkreeg (cie.
hevigheid los, dat men, om den staat voor den ; mv. 1, 43.). Zij ging door voor een dochter van
ondergang te behoeden, tot Solon zijn toevlugt Atlas of werd vereenzelvigd met Cassandra of niet
nam. Na Solons wetgeving en daarop gevolgd Daphne, (le dochter van Amyclas (PUTT. AGES. 9.).
vertrek van Athene, bragt de op nieuw ontstane Pasitel' des, Ilx^cttXí^ri s, spartaansch veldstrijd eindelijk Pisistratus, die in de democratie 1 heer in den peloponnesischen oorlog; in 423 was
zijn steun had gevonden, aan liet roer van den hij harmost van Torone en werd bij de inneming
staat. Aan zijn krachtvol bestuur mogt het geluk- dezer stad door de Atheners gevangen genomen
ken, de oude partijen te bedwingen en de eenheid (T.-iue. 4. 132. 5, 3.).
van den staat te grondvesten. Pasitltéa, I otatWa, 1) een der Charites
Paryãdrer, Ilx iou ^prs , gebergte van Azië ' (Gratiën) (IIOM . IL. 14, 269.). --- 2) I)ochter van
begint bij het moschische gebergte aan den Pha- Nereus en Doris (HESIOD. THEOG . 247.).
3)
sis, loopt in een zuidwestelijke rigting rondom • Najade bij Erichthonius moeder van Pandion.
het oostelijke gedeelte van Pontus en vormt de I'Asitigris, z. Tigris.
grensscheiding tusschen Armenië en Cappadocië, ' Passriron, IIa^a7pwv, oude hoofd- en kroo1)e tegenwoordige algemeene naam is Koettag, ; ningsstud der koningen van Epirus in het landvolgens anderen Kara bel. i schap Molossis; waarschijnlijk ten Z. W. van IaI'arysatis, IIxpuac rte, de stiefzuster en gema- ` nina bij het tegenw. I)ramisius. In het jaar 169
lin van Darius Ochus, eene listige, heerschzuchtige v C. kwam zij in de magt der Romeinen (Liv.
vrouw, oefende reeds gedurende het leven van den 40, 26. 32 PLUT. PYRR. 5.).
—

koning grooten invloed uit, en hoewel zij na den ! Passiéni, 1) P a s s i e n u s C r i s p u s, zoon

dood haars gemaals zich vergeefs beijverde om van den rhetor Passienus, was een vriend van
haren geliefkoosden jongeren zoon Cyrus op der. ^^ Seneca en een naauw bloedverwant van Nero
troon te verheffen, beheerschte zij toch den zwak- (QUINcT. 6, 3, 74.) als man van I)omitia, een
ken Artaxerxes Mnemon zoo zeer, dat zij haren 1 tante van den keizer, van wie hij zich liet scheiCyrus toch rijke satrapiën wist te verschaffen en i den, om met Agrippina te kunnen trouwen, die
bij Artaxerxes voor herhaalde opstanden vergiffenis + hem om zijn rijkdom werklijk tot man nam, maar
voor hein kon verwerven. Na den dood van dien kort na het sluiten des huwelijks ter dood liet
bevoorregten zoon vervolgde zij met onmenschlijke brengen. --- 2) Zoon van den vorige, een man van
wreedheid allen die aan zijn dood deel schenen te veel scherpzinnigheid en een groot redenaarstalent.
hebben. Toen zij ook de bij haar gehate vrouw ! zooals door Seneca vermeld wordt. — 3) Pass.
van Artaxerxes, Statira, door vergift had uit den ^ R u fu s, nakomeling van Propertius, elegiëndichter,
weg geruimd, moe.-t zij wel voor een tijdlang het ; van wien Plinius niet lof gewaagt (Er. 6, 15.).
hof verlaten, doch keerde spoedig terug en ver- ' Passus, z. maten.
kreeg weder haar vorigen invloed door den ko- • ÏI a a T cc b, z. ' c i. o -, 3. kol. in
ning in al zijne lusten en begeerten toe te geven. Pataeei, flccTacxoi, phoenicische godheden,
Pasargada, IIaaapy .&a, -at, d. i. legerkamp, wier dwergengestalten aan den voor- (EDT. 3, 37.)
volgens anderen schatkamer der Perzen, de oude of achtersteven van een phoenicisch schip waren
hoofdstad van Persis aan de rivier Cyrus, ten Z. 0. bevestigd.
van Persepolis, in het holle Persis, op de grenzen Patéra, IIc raoa, belangrijke zeestad van Lyvan Carmanië; men vond daar in een fraai park cië op een der zuidelijke landtongen, 60 stadiën
de prachtige begraafplaats van Cyrus, die haar ten 0. van den mond van den Xauthus. Pat. was
ter herinnering van zijne overwinning op Astyages vooral beroemd door de eerdienst en het orakel
had aangelegd. Door de latere aardrijkskundigen van Apollo ila tapeb (Lie. 37, 15, 17. HOlt. OD.
wordt de ligging der stad verschillend opgegeven • 3, 4, 64. ARR. 1, 24, 1.).
(ARR . 3, 18, 10. 6, 29, 1. 7, 1, 1. CURT. 5, 6, 10.). Patavium, fist raoJCov, oude, volgens de sage
Il a a a p y á c t heetten volgens Herodotus (1, door Antenor gestichte stad der Veneti aan den
125.) de Perzen van den edelsten stam, waaronder Medoacus minor (t. Brenta), aan den weg van
het geslacht der Achaemeniden het voornaamste was. Mutina naar Altinum; t. Padua. Haar gebied
Pasaas (loca), weidevelden of dreven. De strekte zich uit tot aan zee, zij kon 20000 man op
-

Patera—Patres.
de been brengen en magtige vijanden het hoofd bie
(LIV . 10, 2.). Ook onder de Romeinen was-den
zij nog een belangrijke stad, doch had in 't ver
veel te lijden van de Lon oharden, wier ko- -volg
ning Agilolf haar verwoestte. Patavium is de geboorteplaats van den geschiedschrijver T. Livius.
Patéra. z. vas a
Ps tercuIus. z. Vellejus.
Pat er farnilias , eigenlijk de huisvader, die
aan het hoofd staat van de familie als een kleiner
staat en een aartsvaderlijke raagt uitoefent. In
beperkte regtskundige beteekenis wordt ieder pater Jim. genoemd, zoodra hij sui juris is (b. v.
door den dood des vaders), zelfs zoo hij nog onder
voogdij staat.

Pater patriae, een eertitel, dien de senaat het eerst aan Cicero toekende. In iaen regel
werd hij aan de keizers gegeven.
Pat er patrátus , z. , f e t i a l e s.
Patter senstus, een eertitel van sommige
romeinsehe keizers.
Paternus, Tarruntenus, onderscheidde
zich onder Marcus Aurelius in den oorlog tegen
de Marcomar:nen (170 n. C.), die hij in 't jaar
179 geheel en al versloeg. Commodus, die hem
van den noord zijns gunstelings Anterus beschuldigde, ontnam hem het bevel over de praetorianen
en liet hem kort daarna ter (lood brengen. Hij
was ook een goed jurist.
f aaEiv ;rj atnwrlaG(t, Z. regtspleging, att.
9. kol.
Patibulum, 1) de dwarsbalk van het kruis,
ook het kruis zelf; 2) het zelfde als f u r c a, en eindelijk 3) de galg (sedert Constantijn); verg. crux
en furca.
Patina, z. nasa.
Patiseus, roineinsch ridder die zich als ne
schijnt opgehouden te hebben;-gotiarnClcë
hij was Cicero behulpzaam om hem panthers voor
Caelius te bezorgen (AD FAM . 2, 11, 2.). Hij is
misschien dezelfde, die zich na den moord van Caesar
bij de partij van Cassius aansloot (APP. B. C. 2, 1 19.).
Patmus, -os, r1 Tog. eiland der Sporaden
ten Z. van Samos en niet ver van de aziatische
kust, met een stad en haven op de oostzijde; t.
Patino. Nog toont men daar de grot, waarin de
verbannen apostel Johannes de openbaringen zou
ontvangen hebben, die hij in zijne apocalypsis heeft

opgeteekend.

Patrae , Meetput, -s"cs, (t. Patras) een der
twaalf steden van het achaeïsch verbond, die in de
oudste tijden den Peloponnesiërs een steunpunt
aanbood voor hunne ondernemingen op de aeoliscf ► e kust (THuc. 2, 83. 5, 53 . PLUT . ALCIB. 15.).
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Patres en patrici i. Patres heetten oor
eigeren zin de senatoren (b. v. pa--spronklij
tres conscripts) en p a t r i c i i de nakomelingen
van senatoren. In ruimeren zin omvat patres ook
(le patriciërs, nooit echter staat patricli voor patres.
flier is slechts sprake van de patriciërs 1) Tot op
Servius Tullius waren de patriciërs de eenige burgers, ook ingenui geheeten, olie in 3 tribus en 30
curiën verdeeld waren (z curia en yens) Hunne regten zijn over 't algemeen dezelfde als die
der rives (z. civitas). --- 2) Van Servius Tullius
tot op Constantijn den G. zijn de patriciërs de
ware adel, in tegenstelling van de door Servius
Tullius tot werklijke burgers verheven plet ejers.
De eersten beschouwde uien als de geslachten
(erflijke adel), de laatsten als de gemeenen (nieuwe
burgers). 1)e patriciër blijft patriciër al leeft hij
ook in de drukkendste armoede, de plebejer blijft
plebejer met den hoogsten rijkdom en de aanzienlijkste eerposten. Echter kon een patriciër ten
gevolge van adoptie door een plebejer, of door
een ongepast huwelijk plebejer worden, de plebejer kon door een besluit van den senaat of der
curiën onder de patricische gentes opgenomen wor
hetgeen na de verdrijving der koningen met-den,
Brutus plaats had. Het gebeurde echter zeer zei den, zoodat de patricische geslachten allengs uitstierven. Op het einde van de republiek waren er
nog slechts 50 gentes, die eenige malen door de keizers werden aangevuld. Ten opzigte van de bevoegdheden der patriciërs bestaat in de verschillende tijden een groot onderscheid. Wat het privaat regt betreft waren de plebejers reeds door
Servius Tullius aan de patriciërs gelijk gesteld,
doch. in het staatsregt bezaten de patriciërs verscheiden voorregten, met name liet jus honoru1a, dat
alleen aan de patriciërs toekwam, doch dat zij eindelijk na een langen strijd met de plebejers moes
deden. Het eerst moesten zij den plebejers-ten
den toegang tot liet quaestorschap toestaan, ver
kon een plebejer ook gekozen worden tot:-volgens
krijgstribuun, tot consul (z. leges L i c i n i a e S es ti a e), tot dictator, tot censor, tot praetor en eindelijk zelfs tot de priesterlijke waardigheden. (z.
lex d y u I, n i a). Slechts het ambt van interrex
bleef uitsluite n d aan de patriciërs; daarentegen
drongen de plebejers ook den senaat binnen ten
gevolge Evan de door hen bekleede eerposten. en
op die wijze verkregen zij ook regtersarnbten
(verg. j u d ex). Het spreekt van zelf dat de enriaatcomitiën slechts toeganklijk waren voor de
patriciërs, doch deze verloren weldra hunne beteekenis (z. co rn i t. i a). Over hunne deelneming aan
de comitia tribute (z. a.). In den veeljarigen
strijd van beide standen zijn vooral belangrijke
punten : de instelling van de tribuni plebzs, de wet
der XII tafelen en de lex Canuleja, alsmede die
leges, zooals Liciniue Sestiae, Dornitia en a., die

Ten tijde dat Pyrrhus van Epirus naar Italië trok,
sloot l'atrae met drie andere steden, Tritaea, 1 harae, Dyme, een verdrag tegen de macedonische
heerschappij, dat de grondslag werd voor het latere
achaeïsclle bondgenootschap. loch toen de be- de verkiezing van verscheiden priesterlijke waarvolking zich te veel verzwakt had door het zen digheden aan de comitia tributa opdroegen. Het
hulp tegen de (279 v. C.) in Aetolié bin--denva eenige van regtswege erkende voorregt der patrinengedrongen Valliërs, verlieten ook de achterge- ciërs boven de plebejers bestond voortdurend --bleven burgers grootendeels de stad en verstrooiden behalve het ambt van inte► rex -- daarin, dat ver
zich in de naburige steden. Ten gevolge van hare
priesterambten slechts door hen kon waar-scheidn
ligging bleef Patrae echter, als landingsplaats eII
worden, namelijk dat van rex sacr^f eu--genom
als doortogt voor legers en vloten, ook later een lus, van verscheiden fiainines en van de Sa/ii Pavrij druk bezochte plaats (POL. 4, 6. 5, 2, 3, 28. latini. Ook waren de plebejers steeds uitgesloten
LIV. 36, 21.). Eerst onder Augustus verhief de van de patricische sacra gentilia en van de feest
stad zich weder door veelzijdige begunstiging tot
spelen der Judi Ï rojani. — Dat de patriciërs-lijke
aanzienlijken bloei.
iLi het gebruik maken van den ager publicus een
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Patria potestas—Paulus.

voorregt wisten te behouden, dit was een gevolg
van hunnen grooteren rijkdom. Uiterlijke onder
hadden de patriciërs niet, be--scheidngtk
halve bijzondere schoenen die in plaats van met
gespen, met een lu n u l a versierd waren. -- Onder
de keizers verkreeg de erflijke adel geen van zijne
verloren regten terug, doch verloor eindelijk al zijn
beteekenis. Keizer Constantijn maakte het patriciaat
tot eene persoonlijke waardigheid, die aan de hoogste ambtenaren verleend werd, doch niet erflijk was.
Patria potesta s. Eene instelling, aan oud Italië bijzonder eigen, was de magt van den huisvader over zijne kinderen, ten gevolge waarvan
de kinderen levenslang zich in afhanklijkheid bevonden. De vader had namelijk het regt over leven en vrijheid van het kind, welke wet ongetwijfeld reeds van Romulus afkomstig is en in al hare
gestrengheid in de XII tafelen gehandhaafd werd.
Het onnatuurlijke dier wet werd eenigermate daardoor verzacht, dat de vader gewoonlijk een familieraad ' (judicium domesticum, z. a.) raadpleegde. In den tijd der keizers werd het misbruik
der patria potestas gestraft, en het dooden van
een zoon eindelijk als parricidium vervolgd. Iets
zeer gewoons was het, dat kinderen te vondeling werden gelegd; eerst door de keizers werd
dit met straf bedreigd. Dat een vader zijn zoon
werklijk verkocht heeft, hiervan bestaat geen
voorbeeld; wel echter had er een schijnverkoop
plaats om den zoon de vrijheid te kunnen geven (z. emancipatio). De abdicatio kwam
eerst onder de keizers in zwang en bestond in het
verbannen van den zoon uit het vaderlijk huis,
waarbij hij gewoonlijk onterfd werd. Eigendom
kon de zoon bezitten noch zich verwerven, behalve wanneer de vader aan den zoon een bij
toestond. De keizers vaardigden-zonderpculim
een verbod uit om aan zonen, die nog onder de
patria potestas stonden, geld te leenen. De patria
potestas eindigde door arrogatio van den vader, door
adoptie van den zoon, door emancipatie en door
het verlies van liet hurgerregt door een van beiden.
•'atrii dil, 1) romeinsche schutsgoden, overeenkomstig de penaten, of oude stam- en familie
waarvan sommige aanzienlijke familiën-godlien,
hun ges'acht afleidden, de za rpU)r,t der Grieken
(= Ysvg4Ptot 4ho(); evenwel beteekenen de raTpu)ot
azo( bij de Grieken ook de van de vaders als
bij erfenis ontvangen goden van een volk, of een
stam, of eene familie, zooals Apollo bij de Atheners. — 2) Wraakgodheden der ouders (cie. vuiRR.
2, 1, 3.), gelijk paterni dii bij Livius 40, 10.
Patrimi jnatrimi, dp ptOccÁsl;, vrijgeboren,
onmondige kinderen, wier ouders nog in leven
zijn. Zij werden door vele priesters in den regel
tot het verrigten van plegtigheden gekozen, b. v.
door den Hamen dialis, z Ca m i l l i. Ook deden
patrimi n2. dienst bij godsdienstige handelingen
zoowel van staatswege als door bijzondere personen, b. v. bij supplicationes, inaugurationes, bij conJarreatio en a. Ook konden slechts patriniaP matrimae tot vestaalsche maagden gekozen worden.
Patroeles, Hu rpoxi,, vriend van koning
Seleucus en bevelhebber van diens vloot op de
caspische zee. In deze betrekking maakte hij zich
naauwkeurig bekend met den toestand van de Janden die tot het syrische rijk in betrekking stonden, waardoor hij in staat was, belangrijke schriften over Midden-Azië te vervaardigen.
Patroclus, Ild rpozXoc, z. Achilles, 1. kol.
-

I'atrónus, de beschermheer, I) tegenover de
cliënten. Behalve de volkomen burgers (patriciz) waren er te Rome cliënten (van cluere, alzoo onderhoorigen), die afkomstig van de oude
oorspronklijke italische bevolking door magtiger landverhuizers onderdrukt waren geworden.
Uit vrije grondeigenaars waren zij onderhoorigen
of opgezetenen geworden, gelijk dit algemeen in
^ oud-Italië in gebruik schijnt geweest te zijn, en
welke betrekking te Ronne een eigenaardig godsdienstig karakter aannam. De cliënt was verpligt
1) met en voor den patroon de wapens te dragen
(in den oudsten tijd); 2) hem met geld bij te
staan : bij de uithuwelijking van een dochter, hij het
doen van uitgaven voor den staat, bij het loskoopen
van den patroon uit gevangenschap der vijanden
enz. Daarvoor moest de patroon den cliënt in
alle omstandigheden met hulp en bescherming ter
zijde staan, b. v. voor het geregt. Voor beide
partijen gold het verbod, om als aanklager of gegetuige tegen elkander op te treden, en schennis
dezer heilige verpligting werd met sacratio capitis
gestraft. Door Servius Tullius werden de cliënten
even goed burgers, als de plebejers (nieuw aangekomen Latijnen), doch zij bleven langen tijd meer
gehecht aan hunne patricische beschermheeren, dan
aan hunne nieuwe standgenooten, totdat later de
oude betrekkingen van verknochtheid slapper werden en de cliënten niets meer waren dan armen en
behoeftigen in tegenstelling van de rijken, zij maak
als liet ware den hofstoet uit, daar zij reeds-ten
vroeg in den morgen hunne opwachting maakten
(salutare), den patroon naar het forum of het
campus Martius vergezelden en daarvoor een toelage in geld en levensmiddelen ontvingen (sportula), wat ook nog onder de keizers plaats had.
Hiervan verschilde het patronaat van den vrijliter
over den vrijgelaten slaaf, libertus, z. l b e r tin u s. —
IL) Het patronaat over vereenigingen, gemeenten
en geheele landen ontstond, overeenkomstig het
zoo even genoemde beschermheerschap over enkele
personen. Overwonnen steden en provinciën plaatsten zich onder de bescherming eener magtige familie te Rome, wat deze laatste tot eer, de eerste tot
nut verstrekte. Zoo waren de Marcelli de patronen van Sicilië, zooals Cicero (YERR .) meermalen
aanduidt ; Cicero was patroon van Capua enz.
Onder de keizers was het patronaat over steden,
collegia, sodalitates enz. een gewoon verschijnsel. -III.) De vertegenwoordiger in regten van een aan
beschuldigde, dikwijls bij Cicero en Quinc--klagerof
tilianus, z. advocatus.
PattHleiie, llarTa)^rl vrj , H tTaka, naam van
het Deltaland dat door de beide uiterste armen
van den Indus aan zijn mond gevormd wordt,
benevens van een daarin gelegen stad; de inwoners heetten HuTTaXtç De naam zou in het indisch onderwereld, en alzoo overdragtlijk, lage landen beteekenen (ARR . 5, 4, 1. t, 17, 2, 5. 18, 3. 20, 1.).
Patulcius, z. J a n u s, 2. kol. b.
Palumus, IBTovµo-, bij Herodotus (2, 159.)
stad van Arabië bij de grenzen van Aegypte, waar
langs Necho een kanaal uit den Nijl in de roode
zee graven liet; waarschijnlijk het Pitliom des O. V.
I'aul(1)us, naam eener patricische familie
tot de Bens Aemilia behoorende, waarvan de voor
zijn : 1) M. A e m i l i u s Paul., consul-namste
in 302 v. C., versloeg den Lacedaemoniër Cleonyinus, toen deze met een grieksche vloot een
landing in Italië beproefde (LIV. 10, 1, 2.). ---
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Paulus--Pausanias.
2) L. A e m ii. Paul. behaalde als consul in 219
C. eene overwinning op de Illyriërs onder 1)emetrius en hield daarover een zegepraal (POL.
3, 19. 4, 6F.). In 2) 6 voor de tweede maal
consul, vocht hij met zijn ambtgenoot Terentius
Varro tegen Hannibal, in den ongelukkigen slag
bij Cannae, dien hij te vergeefs getracht had te
voorkomen en waarin hij op roemrijke wijze het
leven verloor (vandaar zegt Horatius (oD. 1,
12, 38.) van hem: magnae anim.ae prodigus.)
(LIV. 22, 35, 44 en v.). -- Zijn zoon 3) L
A e m i I. P a u I u s, later Macedonicus, muntte van
jongs af onder zijne tijdgenooten uit, zoodat hij
reeds in 192 v. C. boven 12 aanzienlijke mede
benoemd werd (Liv. 35, 10. 39,-dingerstoal
50.). In het volgende jaar praetor, kreeg hij na
het einde van dit ambt het bestuur over Spanje
aan gene zijde van den Iberus In 't jaar 182
V. C. tot consul benoemd, hield hij als zoodanig,
na de Liguriërs getuchtigd te hebben, een zege
jaar 168 liet hij zich, op dringende-pral.In't
bede des volks, eene tweede benoeming als consul welgevallen, ten einde het voeren van den
oorlog tegen Perseus koning van Macedonië op
zich te nemen. Na eene schitterende overwinning bij Pydna bragt hij dien oorlog, waarin hij
tevens Epirus wijd et: zijd te vuur en te zwaard
verwoestte, tot een gelukkig einde. De overwonnen en gevangen koning moest de zegekar van
den overwinnaar volgen, die eene schitterende
zegepraal hield, te midden van hartgrievend huis
leed ; een zijner zonen stierf vijf dagen voor,-lijk
een ander drie dagen na liet overwinningsfeest des
vaders (PLUT. AEMIL. PAUL. 35, 36.). Twee zij
zonen waren reeds vroeger door adoptie in-ner
andere familién overgegaan, namelijk: P. Cornelius
Scipio Aemilianus Africanus Minor en Q. Fabius
Maximus. Na nog het censorambt bekleed te
hebben stierf hij (164) aan een slepende ziekte en
liet den naam tja van eerlijkheid en onbaatzuchtigheid (PLUT. t. a. p. 39. LIP. 40.).
Paulus, J u 1 i u s, romeinsch regtsgeleerde, die
in het begin der 3. eeuw n. C. leefde. Hoewel
Padua aanspraak maakt op de eer van zijne geboortestad te zijn, is de juiste plaats en de tij
zijner geboorte niet bekend; ook van zijne levens omstandigheden weten wij weinig. Met Papinianus zat hij in het consilium van Septimins Severus, met Ulpianus was hij praefectus praetorio. Hij
heeft van alle juristen het meest geschreven.
Veertig verschillende werken worden van hem opgenoemd: 80 boeken ad edictum (dus over het
praetorische regt) en 2.3 brevia ad edictum, die ver
bijvoegsels op de eerste behelsden, .50-volgen
ad Sabinuin (over het burgerlijk regt), 26 b. quaestiones, 23 b. responsa, 7 regulae, 5 sententiae, 3
decreta, 6 iniperiales sententiae en eene menigte
uitleggingen op afzonderlijke wetten en senaats
besluiten, aanteekeningen op de werken van oude
juristen. benevens verhandelingen over verscheiden
regtsgeleerde onderwerpen. Van al deze schriften
is in de regtsgeleerde verzamelingen voor Justinianus veelvuldig gebruik gemaakt en ook in de
pandecten zijn er vele uittreksels van opgenomen.
De Sententiarum libri V (gewoonlijk sententiae reeeptae geheeten) maakten sedert de 5. eeuw als
compendium veel opgang, vandaar dat er veel van
is overgenomen en bewaard gebleven in liet breviarium Alarici. Te Rome gebruikte men zijne
schriften in het 4. studiejaar. Wat zijne wijze van
V.

voorstelling betreft staat hij ver beneden Papinianus.
Paupertao, z. Penia.
Paumar•ias, Iluuaxv(a;, 1) een Spartaan,
na den dooi zijns vaders Cleombrotus (480)
werd hij regent voor Plistarchus, (ten onmondigen
zoon van Leonidas, die dikwijls ten onregte ook
koning genoemd wordt. In 't jaar 479 v. C. trok
hij met een leger van 5000 Spartanen en 35000
Heloten tegen de Perzen ten strijde, en nadat de
overige Peloponnesiërs zich op den Isthmus, de
Atheners bij Eleusis met hem vereenigd hadden,
sloeg hij zijn leger op aan den voet van den Cithaeron (HDT. 9, 10 en v.). Na langdurig heen
en weer marscheren geraakte men slaags bij Plataeae, waar Mardonius sneuvelt en het perzische
leger vernield wordt, Sept. 4; 9. De oiptj rsiu werden
meer uit gunst clan uit overtuiging aan de Spartanen en Pausanias toegekend. Nadat de buit verdeeld was en er op het slagveld een of- en defensief
verbond tusschen de Grieken gesloten was (THUC.
2, 71. 3, 68.), wendde hij zich tegen Thebe, dat
hij dwong de bewerkers van het verbond met de
Perzen uit te leveren. In het volgende jaar zeilde
hij aan het hoofd eener grieksche vloot uit, om
de Perzen geheel te verjagen, onderwierp Cyprus
(TRUC. 1, 94) en vervolgens na een lang beleg
Byzantium, waar hij den zetel van eene eigene
heerschappij vestigde (JUSTIN. 9, 1.). 11ier leerde
hij perzische pracht en overdaad kennen, en terwijl hij zich zelf geheel aan den oorlog onttrok,
maakte hij zich door zijn euvelmoed en ondraaglijke trotschheid zoo gehaat, dat de verbonden
Grieken begonnen over te hellen om aan Athene
het opperbevelhebberschap op te dragen (HDT. 8,
3. PLUT. ARIST. 23.). Door gevangen Perzen (Gongylus, een banneling uit Eretrië) en door Artabazus knoopte hij onderhandelingen met Xerxes aan
en deed reeds, naar de wijze van een oostersch
satraap, een reis door Thracië, toen hij teruggeroepen werd. om zich over verscheiden tegen hem
ingebragte beschuldigingen te verantwoorden, 4 72,
of volgens anderen reeds in 477 of 476 (THUC. 1,
128 en v.). Wel werd hij vrijgesproken, doch niet
in het opperbevel bevestigd. Na korten tijd keer-

de hij echter naar Byzantium terug en zette daar
zijne onderhandelingen met den perzischen koning
voort. Door de Atheners verdreven, begaf hij zich
naar Colonae in Troas, van waar hem de Ephoren door de seytale weder naar Sparta opontboden.
Eerst gevangen gezet, werd hij echter weer vrijgelaten, hoewel er onmiskenbare aanwijzingen van
verraad en opruijing der Il eloten tegen hem voor
waren. Eindelijk gelukte het door middel-hande
van een vroegeren gunsteling, een man uit Argilus, bewijzen van schuld uit den eigen mond van
Pausanias in handen te krijgen. Toen men hein
daarop gevangen wilde nemen, vlugtte hij in den
tempel van Athene Chalcioecis, waar hij opgesloten werd en van honger omkwain (467). Later
beval het orakel echter deze schuld te verzoeneti (NEP. PAUS.). — 2) De kleinzoon van den
vorige, verkreeg nog onmondig de koninklijke
waardigheid in plaats van zijn vader Plistoanax
die verbannen was (444-426) en volgde hem na
zijn dood op (408-394). Gedurende den strijd
van Thrasybulus tegen de 30 tyrannen naar Athene gezonden om hen te ondersteunen, overwon
hij wel de aanhangers van Thrasybulus in den
Piraeus, doch stond het herstel der democratie te
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Pausias— 'Peculatus.

Athene toe, 't zij uit nijd tegen Lysander, 't zij
uit mildere gezindheid (xEx. HELL. 2, 4, 29-39.)
Toen reeds voor het geregt gedaagd doch vrijgesproken, werd hij in 394, omdat hij door zijre
nalatigheid aan Lysanders nederlaag en dood bij
Haliartus schuld zou gehad hebben, aangeklaagd
(PEUT. LYS. 28 en V. XEN. HELL. 3, 5, 17 — 25.)

dat hij wederom de belangen des vaderlands ver
naar Tegea onttrok-warlosdh.Devugt
hij zich aan de veroordeelitig en overleed daar in
385.— .i) Verscheiden regenten in Macedonië of pretendenten naar den troon tegen het daar regerende
stamhuis, waarschijnlijk alle uit het koninklijk geslacht
van Lyncestus : a) een mededinger van Perdiccas
II ., 450 v. C. (THUG. 1, 61.) ; b) een voorganger

van Amyntas II., 394--393; c) een pretendent na
den dood van Amyntas, die eerst door Philippus
verdrongen werd. -- 4) I)e moordenaar van Philippus van Macedonië, bevelhebber der koninklijke
lijfwacht. Aanleiding daartoe was zeker een bij
hoewel waarschijnlijk aanzien--zon^.lerbdig,
lij ke Macedoniërs en zelfs Olympias niet buiten het
spel geweest zijn. Op de vlugt werd hij gevat en
aan het kruis genageld (PLUT. ALEX. 9. JUSTIN. 9,
6.). — 5) U Zijn vaderland was waarschijnlijk Lydië, niet Cappadocië zooals ook beweerd wordt Hij leefde onder Hadrianus en de
beide Antonijnen. Het nog van hens bestaande
werk, CPt11YTiat; Tij; `EAArIóo;, bevat in 1 W boeken
een reisbeschrijving door de landschappen : Attica
en Megaris, Corinthe en Sicyonië, Phlius, Argolis,
Aegina met de andere omliggende eilanden, Lacoi,ië, Messenië, Elis (2 boeken), Achaja, Arcadië,
Boeotië, Phoeis benevens ozolisch Locris. De
verschillende afdeelingen der periegese zijn terstond,
na het bereizen van elk afzonderlijk landschap, opgeschreven, niet na afloop van de geheele reis door
Griekenland te boek gesteld. Hij handelt hoofdzaaklijk over de merkwaardigheden van de godsdienst en de kunst der verschillende plaatsen, waar-

pulaire spreekwijzen en gebruikt zelden die uit
een gedachte logisch naauwkeurig-drukinge,
omschrijven of een beeld scherp afteekenen en
duidelijk voorstellen. Opmerkenswaardig is ook
nog de ongelijkheid van bewerking der afzonderl ijke deelen van het geheel, hetwelk vooral in de
eerste boeken, inzonderheid bij de beschrijving van
Attica in 't oog valt. --- 6) Uit Caesarea in Cappadocië, sophist uit de 2. eeuw n. C. en leerling
van Herodes Atticus, onderwees eerst te Athene,
vervolgens te Rome rhetorica. Hij schreef Ep1
ip. — 7) Uit Syrië, schrijavvtrcceswc en irpopi k.
ve
een werk over Syrië, dat minstens uit
6 boeken bestond. --- 8) Uit Lacedaemon, een geschiedschrijver van onzekeren leeftijd. — 9) Een
lexicograaph, misschien dezelfde als de Syriër.
Zijn woordenboek muntte uit door volledigheid
van de verklaarde woorden. — 10) Paus. met
den bijnaam `HpaXetria rl-, een uitlegger van den
wijsgeer Heraclitus -- 11) Een metaalgieter uit
Apollonia, tijdgenoot van I)aedalus uit Sicyon,
met wiep hij voor de Tegeaten verscheiden wijdingsgeschenken in den tempel te Delphi vervaardigde.
Pausias, ITuvafac, een schilder uit Sicyon,
bloeide in het midden der 4. eeuw v. C.; hij volmaakte de encaustische schilderkunst en voerde de
later zeer gebruiklijke sierlijke bekleedsels in, bestaande uit afzonderlijke beelden, bloemen en arabesken. In de kunst van bloernenschilderen wedijverde hij niet zijne beminde, de kransenvlechtster
Glycera (PLuN. 35, 40.).
Pausilypum, llavXurov. eene aan haren naam (droefheirlstillende — Suns souci) beantwoor^lende, heerlijke villa iui Campanië bij Neapolis, door Vedius Pollio aan Augustus verntaakt.
1)e naam is tegenwoordig overgegaan op de prachtige grot tusschen Napels en Puzz^ioli, welke Vipsanius Agrippa door Coccejus in den leugarischen

r

heuvel liet uithouwen; bij den ingang toont men

aan hij bijzonderheden van aardrijks-, geschied- en het vermeende graf van Virgilius.
natuurkundigen aard toevoegt. Soms deelt hij ook
berigten -van andere landen ter vergelijking met

Griekenland ii,ede Het geheele werk is van het
standpunt eens reizigers en voor reizigers geschreven. I)e hoofdzaak in dit werk is, gelijk
reeds gezegd is, de godsdienst met de daartoe behoorende merkwaardigheden; de geographische en
historische mededeelingen, die hij zonder vasten
regel, maar naar luitn en inval en soms zonder
eenige aanleidende oorzaak opgeeft, dienen slechts
ter aanvulling van zijne berigten over kunstwerken
en eerdienst; en van deze beide onderwerpen is
de kunst weder ondergeschikt aan de godsdienst,
die het hoofddoel en de eigenlijke stof der geheele
periegese is. Wat de geloofwaardigheid zijner beschrij viugen en berigten betreft, men kan hierin
zijn goeden wil en opregte bedoelingen niet mis
doch hij laat zich dikwijls door oogen--ken;
bliklijke indrukken beheerschen, vandaar stuit men
op veel waarin hij zich zelf tegenspreekt en zonder
genoe zamen grond een oordeel velt. In zijn
vroom geloof aan de oude traditionele godsdienst
behandelt hij mythen in &n regel als geschiedenis ; ontstaat er bij hem twijfel aan de waarheid

eener traditie, dan geeft hij te kennen dat hij het
geloof van anderen mededeelt. Zijn taal en stijl
missen juistheid en vastheid van uitdrukking; zij
dragen de sporen van matheid, stroefheid en soms
zelfs platheid. Hij maakt te veel gebruik van po-

Pauson, llxuawv, een schilder van caricatu-

ren en geineene tooneelen te Athene, tijdgenoot
van Ari;tophanes.
Pavi mentum, z. domus, 2. kol.
Pavo, 'raw;, de paauw, de aan Hera geheiligde vogel (OVID. A. A. 1, 627.), die uit Azië
overgebragt op de buitenplaatsen der romeinsche
grooten plagt gehouden te worden. Op het voor
redenaar Hortensius verscheen hij-beldvan
ook als lekkernij (waarvoor men 50 detiarii be taalde) op den disch. Zijn staartveeren dienden
tot vliegenwaaijers.
favor, z. Ares, 3. kol.
Pax, romeinsche personificatie van den vrede,
de Irene der Grieken. Zij verkreeg in 't jaar 13
n. C., toen Augustus na het dempen van ontlasten
in Gallië, Hispanië en Germanië teruggekeerd was,
van den senaat en het volk een altaar in de curie, waarop den 30. Januarij en den 30. Maart
geofferd werd (OVID. PAST. 1, 709. 3, 882.).
PH,xi, IF*ii, twee eilandjes tusschen Coreyra
en Leucas; t. Paco en Antipaxo (POL. 2, 10.).
Peculátus heette het verduisteren van geld
of andere dingen, die den staat of den goden toe
kwamen, furtum pecuniae publicae. In de oude
tijden der romeinsehe republiek kwam deze mis
zeer zelden voor (de aanklagt tegen Camil--da
lus, z. a. en de beide Scipio's, P. en L., z. a., zijn
de bekendste gevallen), later echter meermalen,

Peculium--Pelagones.
zoodat er verscheiden wetten tegen gemaakt werden, en eene quaestio perpetua de pecu/atu ingesteld
werd. Het belangrijkst was de lex Julia (van
Caesar of Augustus), die onder de volgende kei zers aanmerklijk werd uitgebreid.
Peculiurn, zoo veel als vermogen, beteekent
in engeren zin het vermogen dat de pater farnilias
aan een zoon of een slaaf toestond zich te ver
maar dat hij hem ook weer kon ont--gadern,

nemen.
Pedaaéus Judex, z. judex pedaneus.
Pedanil, 1) T. Pedanius, onderscheidde
zich in den slag bij Beneventum tegen de Carthagers, 212 v. C. (LIV. 25, 14.). -- 2) Ontving van

keizer Augustus in last (4 V. C.), zitting te nemen in het geregt dat te Berytus over de zonen
van Herodes regt zou spreken -- 3) P. S ecu ndus, werd onder Nero door een slaaf vermoord
(61 n. C.), weshalve al zijne slaven volgens een
oude .wet ter dood gebragt werden (TAC . ANN. 14,
42 en v.) — 4) Pedanius, z. Dioscorides.
Pedai'ii, z senatus.
Peda.sa lrzaa, oude stad der Lelegers in
Carië (HDT . 5, 121. 6, 20.), later aan de Halicarnassiërs onderworpen, onder de Romeinen in verval.
Pedásus, IIirj$a^o;, 1) stad van Mysië aan
,

den Satnioeis (HOM. in. 6, 34. 20, 92. 21, 87.).2) Stad in Messenië (HOM . IL. 9, 152.), het latere
Methone
Pediéa, Ils^íetoc, vlek in Phocis aan den Cephissus tusschen Neon en Tritaea (HDT . 8, 33.).
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Drusi) van hem afkomstig- zijn. Terwijl men
voor de beide eerste, die vrij gebrekkig zijn, lang
een lateren tijd aannam, hield men zich voor de
3. elegie vaster aan den tijd van Augustus en
beschouwde zelfs Ovidius als den maker er van,
in wiens werken zij ook in den regel werd opgenomen. Intusschen is onlangs wegens haren nieuwerwetschen tint en vreemde kleur uitgemaakt,
dat zij uit (Ie 15. eeuw afstamt.
Ped ucael, plebejers. Daartoe behooren: 1)
S e x t u s P e d u e a e u s, nam als volkstribuun deel
aan een proces tegen vestaalsche maagden, 113
v. C. (dc. N. D. 3, 30. 74.). — 2) L . Ped . een
man die den roem genoot van groote regtschapenheid en geleerdheid; als praetor van Sicilië
verwierf hij zich de algemeene achting en liefde,
zoodat ook een later tegen hem ingebragte beschuldiging zonder gevolg- bleef (cie . VERB . 2, 64,
142. 3, 93, 216.). Cicero die met hem bevriend
was, werd door hem gesterkt in zijn strijd tegen
den aanhang van Catilina. -- 3) L. Ped., zoon
van den vorigen, schijnt een geleerd en kundig
man geweest te zijn, daar zijn vriend Atticus zijn
oordeel op hoogen prijs stelt (crc. AD ATT . 9, 7,
2. 15, 3, 3.). In den burgeroorlog vinden wij
hem op de zijde van Caesar, later diende hij
onder Octavianus.
Pedum, een in de oude geschiedenis meer
genoemde, later vervallen stad van Latium,-malen
2 naijlen ten 0. van Rome aan de via Lavicana;
t. Gallicano (r,iv. 2, 39. 8, 12, 13, 14. cie AD
ATT. 9, 18. HOR. EP. 1, 4, 2) . In de nabijheid
lag een landgoed van den dichter Tibullus
PegI sus, H ycceo;, bronpaard, een gevleugeld paard, dat te gelijk met Chrysaor door Poseidon
bij de Gorgo Medusa aan de bronnen van Oceanus verwekt, uit het lijf van Medusa te voorschijn
kwam, toen zij door Perseus onthoofd werd.
Het verhief zich tot de onsterflijken en vertoefde
vervolgens in het paleis van Zeus, wien het den
donder en den bliksem aanbragt (HESIOD. THEOG .

Pedis, bloedsen in den laatsten tijd der republiek : 1) Q. P e d i u s, de zoon eener zuster van
Caesar, nam deel aan den gallischen veldtogt, was
in 't jaar 48 praetor (OAES. B. C. 3, 22.) en
in 45 diens legaat in Spanje. Na den dood zijns
ooms, die hem een aanzienlijk legaat gemaakt
had, stond hij dit aan Octavianus af (SUET. CATS.
83.) en verkreeg door hem het consulaat, 43 v.
C. (TAC . DE OR. 17.). Hij leidde de onderhandelingen van Octavianus met Antonius en Lepidus 278 en v. OVID . MET. 4, 784.). Hier is P. deren schijnt ook medegewerkt te hebben tot het halve het donderpaard van Zeus. Bij lateren is
sluiten van het driemanschap. In datzelfde jaar het het paard van Eos ; ook is het onder de sterstierf hij. — 2) P. B l a e s u s, verloor ten gevolge ren geplaatst. Bellerophon ving het paard, toen
van een aanklagt der Cyrenensers over bedriegerij het uit de bron Pirene dronk (PIND . OL. 13, 90
zijn plaats in den senaat door Nero. doch kreeg en v. ), of hij kreeg het getoomd en opgetuigd van
die 10 jaren later door Otho terug (TAC . ANN . 14, Athene of van Poseidon en overwon niet zijne
18. HIST. 1, 77.).
hulp de Chimaera, als ook de Amazonen en SolyPed o, C. P. A l b i n o v a n u s, tijdgenoot en mers (HESIOD. THEOG. 325. PIND. OL. 13, 125. z.
vertrouwde vriend van Ovidius, die aars hem den B e 1 I e r o p h o n). Pegasus was ook het paard der
10. brief van het 4. boek der epistolae ex Ponto muzen, in zoo ver het op raad van Poseidon den
schreef en hem (aid. 4, 16, 6.) met de epische Helicon, die bij het gezang der muzen van ver
dichters Marsus, Rabirius en Macer noemt en als
naar den hemel rees, door een hoef-ruking
sidereus prijst. Als epicus noemt Quinctilianus
tegenhield en daardoor de bezielende bron-slag
hem naast Rabirius (10, 1, 90.) met den onbe- Hippocrene deed ontstaan (OVID. MET. 5, 256.).
daidenden lof non indigni coynitione, si vacet. Uit Op dezelfde wijze zou Peg. de Hippocrene te
Ovidius mag men een Theseïs van hem aannemen, Troezen en de Pirene te Corinthe hebben doen
en van een episch gedicht over de daden van Ger- ontspringen. Eerst in lateren tijd door vermenmanicus is een goed fragment de navigotione Ger - ging der sagen van Bellerophon en Hippocrene is
manici per Oceanurn septemtrionalein bij Seneca Pegasus het paard (Ier dichters geworden. waarop
(suAS. 1, 11 .) bewaard gebleven. Martialis schijnt zij zich in geestvervoering ten hemel verheffen;
ook epigrammen van hem gekend te hebben (5, deze voorstelling was den Grieken vreemd.
5. 2, 77.) waarmede de anecdote hij Quinctilianus
11ri yoµav TaIa, z. divinatio, 6. kol. in.
(6, 3, 61.) in verband staat. Zijn plaats onder
Pela,eilandje op de kust van Ionië
de elegiëndichters heeft hij alleen te danken aan tegenover Clazonienae (THUC. 8, 31.).
het vermoeden van Scaliger (CATAL . p. 94.) dat
Pelagon, [ltX 1wv, 1) aanvoerder der Pyde 3 elegiën : de obitu Maecenatis (juister Epiced'on liërs voor Troje (IL. 4, 295 ). -- 2) Lyciër, strijdMaecenatis), de Maecenate moribundo en consolatio makker van Sarpedon (IL. 5, 695).
ad Liviana .dugustam de morte Drusi (Epicedion
Pelagóne8, -nia, f eXay6v , -vlot, een volk
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van den pelasgischen stam in Macedonië, dat oor lende kruiden groeiden, zijn grot had. Op den top
bewoonde, verg.-spronklijhetdavAxus stond een heiligdom van Zeus Actaeus. T. PlesHOM. m. 21, 154 - 160. Later trokken zij west-

sidhi of Zagora.

waarts naar den Erigon, waardoor zij naburen
Pella, fl û)x, 1) oude stad van Macedonië
van de Lyncestiërs werden. De hoofdstad Pela- in het district Bottiaea, 120 stadiën van den mond
gonia is het tegenw Monastir of Bitolia (LIV. 45, van den Ludias aan die rivier gelegen (HDT. 8,
29.). — Uit L ivius (42, 53. en 44, 2.) blijkt ver- 124.). Met Philippus van Macedonië, die hier geder, dat er nog een pelagonische tripolis (Azoron,
Pythion, Doliche) verder zuidwaarts ten W. van
den Olympus in liet bovendal van den Titaresius lag.
PelaSgi, IlsAaalot, z. G r a e c i a, 5. kol. b.
Pelasgiótis. leXaayuGTts, z. Thessalia.
Pelasgus, 1IsAccayóç, mythische stamvader
der Pelasgeu, 1) antochton in Arcadië, of zoon
van Zeus en Niobe, vader van Lycaon. -- 2)
Een andere naar Arcadië verhuisde P., is zoon
van Arestor, kleinzoon van Iasus, stichter var
het arcadische Parrhasia. — 3) Zoon van Triopas
en Saïs, broeder van Iasus, of zoon van Phoroneus,
stichter van het peloponnesische Argos, waar ook
zijn graf was: bij nam Demeter op hare omzwerving
in Argos op en was de eerste verbreider van den
landbouw. — 4) Stichter van het thessalische
Argos, zoon van Poseidon of van Haemon en
Larissa, broeder van Achaeus en Phthius, of vader van Haemon, grootvader van Thessalus.

IleXr1' t, z. cpuXr^, 2. kol.
Peleua , Z. A e a c u s.

boren was en haar tot zijne residentie verhief,
begint de bloei der stad, die van nu af zeer in
aanzien dikwijls vermeld wordt. Livius (44, 46.)
geeft aangaande haar naauwkeurige berigten. —
2) De zuidelijkste stad van Peraea in Palaestina;
zij werd door Antiochus den G. veroverd ; later
door Alexander Jannaeus verwoest, omdat de
macedonische bevolking de joodsche godsdienst
niet wilde aannemen, werd zij door I'ompejus herbouwd.
Pellens, z. Laconica, steden, 2).
Pellene, I1eUifvl, de meest oostelijke van
de 12 achaeïsche steden op een versterkte hoogte,
60 stadiën van de zee, met de havenplaats Aristonautae (HDT 1, 145.). In den peloponnes. oorlog
waren de Pellenensers aan de zijde der Peloponnesiërs (THue . 2, 9. 8, 3.); in den corinthischen
oorlog maakte zich vooral hun medeburger Promachus beroemd ; in de tijden der achaeïsch-aetolische oorlogen had de stad veel te lijden door
herhaalde aanvallen en overrompelingen. Overblijfsels vindt men thans op de hoogten van Zugra.
Pelopiu, HeXoittía, z. Aegisthus.
Pelopidas, IltXoni6nQ, de Thebaan, zoon
van Hippocles, uit een edele en rijke familie, door
innige vriendschap met Epaminondas verbonden,
sloot zich bij de democratisch-nationale partij van
Ismenias aan en moest derhalve, toen de oligarchen (383) door hulp van Sparta de baas werden,
de stad verlaten en werd met omstreeks 400 gelijkgezinde medeburgers te Athene opgenomen.
Hoewel een der jongsten, kwam hij toch na den

Penas, lleXrç, zoon van Poseidon of van
Cretheus en Tyro, dochter van Salmoneus, broeder
van Neleus, Aeson, Pheres en Amythaon (HOM.
OD. 11. 234 en v.). koning van Iolcos, man van
Anaxibia (dochter van Bias) of van Philomache
(dochter van Amphion), vader van Acastus, Pisidice, Pelopea, Hippothoë, Alcestis. Z. verder onder A r g o n a u t a e, in het begin.
Pelïdes, IIriAsf^rls, z. A c h i 11 e s.
Peligni, (Pael.), sabijnsche volkstam in
Midden-Italië, ten Z. W. begrensd door de Mar
sers, ten N. door de Marruciners, ten Z. door dood van Androclidas aan hun hoofd, en nadat

Samnium en de Frentaners (rivier Sagrus), ten
0. insgelijks door de Frentaners. Hun land, het
tegenw. dal van Sulmona, bevatte de steden C o rf i n i u m en S u 1 m o; met de Vestiners en Marruciners hadden zij de gemeenschaplijke haven

A.rnum. De Pel. waren een dapper volk, dat na
langdurigen strijd met de Romeinen (LIV. 8. 29,
41. 9, 91 .) eindelijk een verbond met ben sloot,
waarin ook de Marsers, Marruciners en Frentaners werden opgenomen (Liv. 9, 45.) Later namen zij deel aan den bondgenootenoorlog, na
welks einde zij zelden meer genoemd worden, b.
v. bij Tacitus (RIST. 3, 59 ), waar zij voor Vespasianus partij trekken.

0sXtvxiov ópos, z. Chios.
l'elinna, Il9Xtvva, versterkte stad in het
landschap Hestiaeotis van Thessalië, aan den Peneus
(LIv . 36. 10, 14.).
Pelion, •ró Ib'i ktov een ruw en boschrijk gebergte ten Z. van den Ossa gelegen, in het
thessalische landschap Magnesia, tusschen het meer
Boebéis en de pagasaeïsche golf, waar het de
beide voorgebergten Sepias en Aeantium vormt.
De Giganten stapelden of den Ossa en den Olympus op den Pelion, of den Pelion en Ossa op den
Olympus, om den hemel te bestormen (HOM. OD.
1 I , 314. PIND. PYTH. 8, 15. HOR. OD. 3,, 4, 49.).

Ook wijst de sage hier de woonplaats aan van
den in de heelkunde bedreven Centaur Chiron, die
digt bij den kruin van den berg, waar vele hee-

de voorbereidende maatregelen voor eene revolutie
te Thebe gelukkig getroffen waren, sloop hij met
12 andere vlugtelingen uit Thria in de stad, en
met behulp van de daar aanwezige eedgenooten

werden de oligarchen vermoord en de democratie
hersteld; herfst 379 (PLUT. PELOP. 8--12. XEN.
HELL . 5, 4.). Met Charon en Mellon werd hij tot
Boectarch verkozen, en bekleedde van nu af telken
jare een der hoogste ambten in den staat Bij het
uitbreken van een oorlog met Sparta wist bij den
Spartaan Sphodrias tot een inval in Attica te verlokken, waardoor hij Athene op de zijde der Thebanen bragt. Grooten roem verwierf hij zich door
de schitterende overwinning, die bij op twee uit
Locris naar Boeotie terugkeerende spartaansche
legerafdeelingen bij Tegyra behaalde, in 376. Bij
Leuctra stond de heilige schaar onder zijn bevel,
welke bende hij grootendeels ingerigt en georganiseerd had, rukte vervolgens met Epaminondas in
den Peloponnesus (370-369) en werd na de terugkomst van daar met dezen ter verantwoording
geroepen, doch eervol vrijgesproken. Van nu af
waren zijne ondernemingen meer naar het N. gegerigt. De thessalische steden verzochten om hulp
tegen Alexander van Pherae. Hij trok met een leger derwaarts, en dwong Alexander tot een verdrag,
waarvan de voorwaarden zeker de vrijverklaring
der steden inhielden ; vervolgens als scheidsregter
naar Macedonië geroepen, besliste hij in het voordeel van Alexander en nam Philippes als gijzelaar

Peloponnesische oorlog.
mede. Doch zijne genomen maatregelen waren
niet van duur. 1)e steden van Thessalië werden op
nieuw onderdrukt, en Alexander van Macedonië
werd vermoord door Ptolemaeus van Alorus. Pelopidas ging voor de tweedemaal naar Macedonië ;
doch daar zijne huurtroepen wegliepen, moest hij
met Ptolemaeus onderhandelen, waarvan eene ver
rijk tusschen Ptolemaeus en Per--delingvaht
diccas het gevolg was (368) Toen hij niet Isme nias als gezant naar Thessalië was gegaan, werd
hij door den tyran wederregtlijk gevangen genomen, doch spoedig op het naderen van een thebaansch leger vrijgelaten. Kort daarna ging hij
als gezant naar Susa en werd daar eervol ontvangen; het gelukte echter niet de vredes-voorwaarden van den perzischen koning ten uitvoer
te brengen, hoewel toch van nu af de vrede van
Antalcidas ophield de grondslag te zijn voor de
onderlinge betrekkingen der Grieken (XEN. HELL.
7, 1.). • In 't jaar 364 trok hij nog eens de steden van Thessalië te hulp : ten gevolge van een
zonsverduistering bleef het grootste gedeelte van
het leger achter, en slechts met 300 ruiters trok
hij verder, vertrouwende op de verwarringen in
het eigen huis van den tyran. Bij Cynoscephalae
deed bij een aanval op zijn veel talrijker leger;
doch terwijl hij met onstuimige drift op Alexander
aandrong, werd hij door diens lijfwacht geveld;
de Thebanen verbitterd over den dood huns
aanvoerders vochten als leeuwen en behaalden
Bene schitterende overwinning (FLUT. PELOP.).
Met zijn overlijden nam de invloed dien Thebe
naar het N. uitoefende een einde.
Peloponnesische oorlog (431-404.).
Deze oorlog is geetie gebeurtenis die uit toevallige
omstandigheden geboren werd, maar was een nood.
zaaklijk gevolg van de verschillende ontwikkeling
der grieksehe staten en stammen. Athene streefde
onder Pericles bestuur naar de vereeniging der
zeestaten onder hare opperheerschappij; de nog
onafhanklijke staten, vooral Corinthe, zagen met
bezorgdheid en afgunst de toenemende magt van
Athene (THUG. 1, 44.), en om hunne zelfstandigheid te beschermen, bragten zij eene dorische syni-

machie tot stand, waarvan Sparta het middelpunt

was, dat evenwel niet ijverig genoeg werkzaam
was om de belangen van den bond behoorlijk te
behartigen. -- 1)e naaste aanleiding tot den oorlog kwam van buiten af. Het volk had te Epidamnus den adel verdreven (436). De verjaagden met de naburige Taulantiërs verbonden, bragten de stad in het naauw, deze wendde zich om
hulp tot hare moederstad Corcyra, en daar afgewezen, tot Corinthe. — Dit zendt eene vloot,
weshalve de Corcyraeers de wapens opvatten en
de corinthische vloot verslaan, 435 (THUG. 1,
24-31.). Corinthe gaat voort met hare uitrustingen en brengt verscheiden leden van den dorischen
bond op hare zijde; Corcyra wendt zich daarop
tot Athene, en de Atheners besluiten na langdurige beraadslagingen in de volksvergadering tot
een bondgenootschap met Corcyra. Terwijl nu de
vloot van Corinthe een nieuwen aanval doet op die
van Corcyra, komt de tot hulp gezonden Atheensche zeemagt opdagen en ontwringt Corinthe de
overwinning, 432 (THUC. 1, 31--52); nu beschuldigt Corinthe Athene van het verbreken van den
vrede, en toen in hetzelfde jaar Potidaea met de
Bottiaeërs en Chalcidiërs van Athene was afgevallen, aarzelt Corinthe niet hun hulp te zenden
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(TRUC. 1, 56 en v.). Daarenboven riep het een
congres te Sparta bijeen, om tegen Athene te
klagen, waarop ook de Megarensers met klagten
tegen Athene verschenen, alsmede geheime boden
van Aegina (TRUC. 1, 67 en v.); spoedig had eene
tweede bijeenkomst plaats (THUG. 1, 13 8 en v.).
Daar werd tot den oorlog tegen Athene besloten,
indien het deze voorwaarden niet aannam, voor
vrij te laten en de-erst:„AginaPode
besluiten tegen Megara op te heffen", vervolgens:
„ de vrijheid en onafhanklijkheid van alle grieksche
staten te herstellen." Pericles gaf den raad , de gezanten met deze voorstellen af te wijzen; de oorlog was alzoo beslist, in 't begin van 431 (THUG. 1,
140-145.). Athene begon den krijg in vereeniging van een groot aantal afhanklijke bondstaten
(ARISTOPH. VESP. 707. noemt hun getal, zeker
bij overdrijving, wel 1000), eenige vrijwillige,
maar trouwe bondgenooten, Chios, Lesbos, Plataeae, Naupactus, waarbij nog eenige twijfelachtige kwamen : Perdiccas van Macedonië, Sitalces
een thracisch vorst, Corcyra en a. Zij kon 30000
hopliten onder de wapens brengen en 300 oorlogschepen uitrusten, op den burg lagen 6000 ta
inkomsten bedroegen-lent,djariksch
2000; hare zwakke zijde was het weinig vertrouwen, waarmede zij zich op de zwaar verdrukte
bondgenooten kon verlaten. Met Sparta vereenigden zich als vrije bondgenooten bijja de geheele
Peloponnesus, vervolgens Megara, Boeotië, Locris,
Phocis; het was echter een ruwe, ongeregelde
magt, zwak in geldmiddelen en door geen vloot
ondersteund; en daarop was Pericles berekening
vooral gebouwd. Het teeken tot den oorlog,
welks eerste tijdperk 10 jaren duurde, gaven de
Thebanen door den mislukten nachtlijken aanval
op Plataeae, lente van 431 (Time. 2, 2.). Koning
Archelaus deed een woesten inval in Attica en
liep het land af, welke strooptogten jaarlijks, behalve het 3. en 6. jaar herhaald werden, doch dit
deerde de magt van den atheenschen staat weinig; de
Atheners trekken zich in hunne stad terug, plunderen
daarentegen met hunne vloot de kusten van den
Peloponnesus, verdrijven de Aegineten, die door de
Spartanen in Thyrea opgenomen worden en hun
eiland moeten inruimen voor Atheensche volkplanters; verder besluiten de Atheners al de schatten
van den staat aan den oorlog te besteden en
slechts 100tí talenten voor den uitersten nood te
besparen ; op het einde des jaars hield Pericles
de lijkrede op de gesneuvelden (TRUC. 2, 10-46.).
In 't jaar 430 trekken de Spartanen spoedig uit
Attica af, uit vrees voor de pest, die in Athene
uitbarstte en de digt opeen gehoopte bevolking
verschriklijk teisterde. Athene zendt zelfs reeds
gezanten over den vrede, doch de Spartanen, die
thans reeds onderhandelingen met de Perzen aan
wijzen die af. Pericles bemoedigt het-knopte,
volk door zijne woorden en zijn voorbeeld (THUG.
2, 46-70.). In 't begin van 429 geeft Potidaea
zich bij verdrag over, de Spartanen wenden zich
tegen Plataeae, de Athener Phormio strijdt gegelukkig langs de westelijke kusten van Grieken
doch de in Athene voortwoedende pest-land,
blijft een geesel voor de veege stad, zij rukt de
beste burgers weg, waaronder ook Pericles, met
wiens dood kracht en beleid uit den staat zijn
geweken (PLUT. PERICL. 39.). Een ontaard geslacht laat zich thans door zelfzuchtige of ligtzinnige volksmenners leiden, 428 (THVC. 2, 70---100.).
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Bij de gewone verwoestingen van het land komt
nog de afval van Lesbos, uitgezonderd de stad
Methymna. Athene is genoodzaakt een belasting
van het vermogen te heffen en van de bondgenooten nieuwe offers te eischen om zich op nieuw
uit te rusten, 427 (THUG. 3, 1-19 ). Paches
dwingt Mytilene zich op genade en ongenade over
te geven; wel worden de bloedige besluiten door
Cleon tegen de Mytilenaeërs genomen door I)iodotus verzacht, maar toch worden er 1000 ter
dood gebragt, de overige burgers tot cijnsbare
onderdanen gemaakt en het gebied onder volkplanters verdeeld. Dezelfde gruweldaden plegen
de Thebanen en Spartanen tegen het eindelijk ten
onder gebragte Plataeae, en in Coreyra woeden
de democraten yen aristocraten tegen elkander. I)e
Atheners mengen zich ook reeds in de aangelegenheden van Sicilië, daar zij een vloot onder
Laches aan f,eontiurn te hulp zenden tegen Syracuse, 426 (TRUC. 3, 20-86.). Terwijl de Spartanen door aardbeving in hunne gewone invallen
verhinderd worden, zeilt Demosthenes niet een
vloot naar de westkust van Griekenland, wordt
wel hij Aegitium door de Aetoliërs geslagen, doch
ontzet het bedreigde Naupactus en behaalt bij
Olpae eene overwinning op de Amhracieten en
de peloponnesische bondgenooten onder Eurylochus en a. 425 (TRUC. 3, 87-114.). Op een
togt naar Sicilië en Corcyra, bezet Demosthenes
nog, ondanks de tegenspraak zijner medebevelhebbers, of door windstilte ondersteund, Pylos en
versterkt het. De Spartanen, het belang van dit
versterkte punt inziende, tasten Pylos te water en
te land aan, docli worden geslagen en op het
eiland Sphacteria ingesloten. De vredesonderhandelingen, die ter bevrijding dier bezetting door hen
worden aangeknoopt, worden door Cleon tegengewerkt en verijdeld, en de nog overige 292 Spartanen worden door hem en Demosthenes eindelijk
krijgsgevangen gemaakt. Wederom laat Athene
de gunstige gelegenheid om vrede te sluiten voor
worden de gevangen oli--bijgan.OpCorcy
garchen op verraderlijke wijze gruwzaam vermoord
424 (TRUC. 4, 1-48. PLUT. NIC. 7, 8•). Nicias
verovert Cythera en Thyrea en tracht, door een
aanval op Megara en Boeotië, het dorische bondgenootschap te verbreken, doch Brasidas verijdelt
de verovering van Megara, en het atheenst he leger in Boeotië lijdt een nederlaag bij I)elium.
Eindelijk beginnen de Spartanen te begrijpen dat
hunne invallen in Attica tot niets leiden, en slaan
een anderen, beteren weg in om Athene van hare
zwakke zijde aan te vallen. I)e edele en dappere
Brasidas trekt met een leger naar Thracië en komt
hier met de belofte van vrijheid voor de steden.
Vele steden worden door hem genomen, slechts
Eïon wordt door Thueydides behouden, 423 (moe.
4, 54--116.). Uit vrees voor een opstand der
Heloten en uit bezorgdheid over hare in Athene
gevangen burgers sluit Sparta een wapenstilstand,
slechts in Thracië wordt de oorlog voortgezet
(THUG. 4, 122.), doch toen aldaar (422) zoowel
Cleon als de zegevierende Brasiclas in den slag
bij Amphipolis het leven hadden gelaten (TeuC.
5, 6-10.), komt na langdurige onderhandelingen
tusschen Nicias en Plistoanax de zoogenaamde
vrede van Nicias tot stand (421) onder voorwaarde, dat alle wederzijdsehe veroveringen en gevangenen zullen teruggegeven worden; Sparta bedingt
daarenboven voor de atheensche bondgenooten, dat

zij weder de door Aristides vastgestelde bijdragen betalen, doch overigens vrij zouden zijn
(TRUC. 5, 18.).— l)e vrede duurde 6 jaren en 10
maanden; met het sluiten loste zich ook het dorische bondgenootschap op. Argos doet stappen
tot een nieuw verbond, waarbij Mantinea, Corinthe
en Elis zich aansluiten (TRUC. 5, 27--29.). Doch
ook tusschen Sparta en Athene blijft de spanning
voortduren, en de vredesvoorwaarden werden nimmer geheel vervuld. Alcibiades zocht door list
Argos en a. op Athene's zijde te brengen, en in
418 kwam het bij Tegea of Mantinea tot een slag
tusschen Sparta en zijne arcadische hondgenooten
aan de eene zijde, tegen Argos, Athene en Mantinea aan de andere zijde. Weldra zagen echter
(le Peloponnesiërs in, dat de Atheners hun geen
vrijheid wilden toestaan ; het dorische bondgenootschap werd weder hersteld, en de aanslagen der
Atheners tegen den Peloponnesus hadden schipbreuk
geleden (THec. 5, 43-81). Spoedig daarna lieten
zij zich door hunne demagogen tot eene andere
onderneming verleiden, waarvan men groote ver
koesterde. Door Egesta om hulp ver -wachtinge
tegen Selinus en Syracuse, zond Athene (415)-zocht
een welbemande vloot en een voortreflijk leger
n,iar Sicilië. In den herfst van 413 kwam de
tijding te Athene, dat leger en vloot met de nog
later gezonden versterkingen volkomen vernield
waren. Maar reeds was in de lente van datzelfde
jaar de oorlog in Griekenland weer uitgebarsten,
daar de Spartanen op raad van Alcibiades, die tot
hen gevlugt was, Decelea bezetten en versterkten (THue. 6, 93. 7, 19.), en zoo begon het tweede tijdperk van den oorlog, 413. De Spartanen
halen de aziatische bondgenooten der Atheners tot
den afval over en sluiten een verbond met Tissaphernes. i)e Atheners toonen zich groot in hun
ongeluk, beperken de democratie (eó(30►.,doe), beste
laatste 1000 talenten voor den oorlog en-den
verslaan een vloot van het dorisch verbond; wel
moet ook Alcibiades uit Sparta vlugten; hij-dra
begeeft zich naar Tissaphernes, maakt dezen los
van de Spartanen en onderhandelt met de aan
vloot bij Samos, 41 1 (TRUC.-voerdsathnc
8, 1-58.). Te Athene wordt Bene oligarchie ingesteld (de raad der vierhonderd, TsTp x6tot),
doch daar het leger bij Samos zich daartegen
verklaart, wordt zij spoedig weer afgeschaft; intusschen wordt Alcibiades teruggeroepen en krijgt
met Thrasybulus en Thrasyllus het opperbevel.
De Atheners overwinnen bij Abydus (THQC. 8.
81-109.), en vernielen (410) de vloot der Peloponnesiërs onder Mindarus bij Cyzicus (xEN. HEIL.
1, 1, 12 en v. PLUT. ALCIB. 28.). Cleophon echter verijdelt de aanneming der gemaakte vredes voorstellen, 409-408. Wel heroveren de Spartanen Pylos, doch op zee is Alcibiades gelukkig, hij
verovert Chalcedon, Selymbria, Byzantium, wordt
met uitbundige vreugde en groote eer te Athene
ontvangen en tot opperbevelhebber met onbepaalde
volmagt benoemd (XEN. HELL. 1,2--4.); doch in 407
stellen de Spartanen in Lysander iemand aan het
hoofd der krijgsondernemingen, die daarvoor vol
berekend was; zij verkrijgen krachtiger on--komen
dersteuning van de Perzen; Alcibiades loopt wel
met een vloot uit, doch de partijen werken reeds

aan zijn val, en nadat Antiochus gedurende zijne
afwezigheid eene nederlaag heeft geleden bij Ephesus, onttrekt Ale. zich door de vlugt naar Thracië
aan het gevaar eener nieuwe veroordeeling. De

Peloponnesus .--Penates.
10 nieuw benoemde veldheeren behalen nog een- 1
maal (406) bij de arginusische eilanden eene overwinning op Lysanders opvolger, Callicratidas, een
man van oud spartaansche deugd, doch niet voor
de tijdsomstandigheden berekend; de door de Spartanen aangeboden vrede wordt afgewezen, en nog
duidelijker openbaart zich de ligtzinnigheid en de
overmoed van het door sycophanten en demagogen
medegesleepte atheensche volk in de veroordeeling
der veldheeren, omdat zij, door storm daarin verhinderd, de in den slag gesneuvelden niet hadden begraven (xEN. HELL. 1, 7, 15.). De Spartanen dragen nu
aan Lysander op nieuw het opperbevel op; hij vult
de vloot weder aan. verovert Lampsacus en andere
kuststeden, en eindelijk gelukt het hem, ondanks
de waarschuwingen van Alcibiades en de inspanfling van Conon, de atheensche vloot bij Aegospotamos te overvallen en haar geheel te vernielen,
in den herfst van 405. Hij laat 3000 gevangenen
ter dood brengen en ijlt daarop met de vloot naar
Athene, terwijl Agis van I)ecelea derwaarts oprukt
(XEN. HELL. 2, 2, 9. PLUT. LYS. 14.). Na een beleg
van vier maanden wordt aan Theramenes in last
gegeven otn over den vrede te onderhandelen. Er
komt eene capitulatie tot stand onder nog zachtere voorwaarden, dan de Corinthiërs en Thebanen verlangden. De lange muren moesten geslecht, de schepen op 12 na uitgeleverd, de ver
aristocraten teruggeroepen, en de regerings--drevn
vorm veranderd worden; Athene moest afstand
doen van alle bezit van coloniën en in oorlog en
vrede op de zijde der Spartanen zijn, Mei 404 (XEN.
HELL. 2, 3. PLTJT. LYS. 15.).
Peloponnésue, z. G r a e c i a.
Pelops, lIgXov, kleinzoon van Zeus, zoon van
Tantalus (z. a.), den koning van Sipylus in KleinAzië, en van J)ione, tie dochter van Atlas. Zijn
vader slagtte hem als knaap, sneed hein in stukken en kookte die om ze aan de goden, die bij
hem ter maaltijd waren, voor te zetten. I)e goden,
die het bedrog bemerkten, raakten de afschuwlijke
spijzen niet aan, behalve Demeter, die in droefheid
verzonken over het verlies harer dochter, den
eeuen schouder nuttigde. Hermes kookte nu de

verbrokkelde ledematen te zamen in een ketel,
waarop de goden aan den knaap het leven en
zijne gediLante terug gaven, en in de plaats van
het door Demeter verteerde stuk er een ivoren
schouder aanpasten. Met dit verhaal werd de sage
opgesierd, ten gevolge van een witten vlek dien de
leden van het geslacht der Pelop:den op den schouder zouden gedragen hebben (OVID. MET. 6, 404.
VIRG. G. 3, 7. PIND. OL. 1, 25 en v.). Als jonge
trok Pelops naar Pisa, oni naar de hand van-ling
Hippodainia, de dochter van den daar regerenden
koning Onomaus (den zoon van Ares en Harpinoa, de dochter van Asopus) en der Pleiade Sterope, te dingen. Daar aan Onomaus voorspeld was,
dat hij sterven zou, wanneer zijn dochter trouwde,
stelde hij aan hare minnaars de voorwaarde, dat
zij een wedren met hens moesten houden, van Pisa
tot aan het altaar van Poseidon op den Isthmus;
dien hij inhaalde zou hij van achteren met de lans
doorboren. Zoo waren reeds vele jongelingen
omgekomen ; doch Pelops, een lieveling van Poseidon, den god der paarden, overwon hem, doordien hij den wagenmenner van On. omkocht, om
de lunsen uit de wagenas te nemen, waardoor hij
er uitviel en het leven verloor. Of Ononiaus benam zich overwonnen zelf het leven. Pelops had
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aan Myrtilus de helft van het rijk, dat hij met
Hippodamia ontving, beloofel; doch om van zijne
belofte bevrijd te zijn, wierp hij hem in zee, waarbij
Myrtilus hem en zijn geslacht vervloekte. Behalve
Pisa verkreeg Pelops ook nog Olympia, waar hij
de spelen met meer pracht hernieuwde; hij werd
een magtig vorst in den Peloponnesus, die naar
hem genoemd werd. Te Olympia werd hij als
heros en als kampregter met bloedplengingen op
zijn graf vereerd (PIND. OL. 1, 90.). Bij Hippodamia verwekte Pelops: Atreus, Thyestes, 1)ius, Cynosurus, Corinthius, Hippalcmus, Hippasus, Cleon,
Argeus, Alcathous, Aëlius, Pittheus, Troezen, Nicippe en Lysidice; volgens Pindarus maar 6 zonen.
Bij Axioche (of Danaïs) verwekte hij Chrysippus,
die door de anderen gehaat was, omdat zijn vader
hem voortrok, zoodat hij door Atreus en Thyestes,
op aanhitsen van Hippodamia, vermoord werd.
l)aarom verjoeg Pelops zijne zonen uit het land, die
zich over den geheeleti Peloponnesus verstrooiden.
Atreus (z. a.) en Thyestes vlugtten naar Midea
in Argolis. Ook Hippodamia nam daarheen de
wijk ; na haren dood werd haar gebeente door
Pelops naar Olympia gebragt.
PelOria, IlsXWpl; (CIC. PEAR. 5, . THUC.
4, 25.), of Pelorias, Pelorus, -uni, de vlakke noord
Sicilië, ten N. 0. van Messana-ostelijkpunva
aan de sicilische zeeëngte, naar men beweert aldus genoemd naar den stuurman van Hannibal,
dien hij hier in drift zou doodgeslagen en begraven hebben ; de naam is echter zeker ouder en
juister af te leiden van ;tiXwp, 7ttAwptos. Op den
landtong stond een tempel van Poseidon en een
vuurtoren, waaraan nog de tegenwoordige naam
capo di Faro doet denken.
Pelta, z. a r m a, 1. kol.
Peltae, z Phrygia.
Pelasium, IluiXouatov, in het 0. V. Sin, d. i.
„ slijkstad", stad van Beneden-Aegypte aan den
oostelijker naar haar genoemden pijlmond, 20 sta
midden in poelen en moerassen.-diënvaez,
Zij was tegen het 0. de sleutel van Aegypte (LIV.
45, 11. HIKT. B. APR. 27.), en daarom stevig ver
maar ook aan menigen aanval blootgesteld.-sterk,
Hier werd het leger van Sanherib door Sethon
teruggeslagen (HDT. 2, 14I ); in 't jaar 525 streden
Cambyses en 13 sammenitus hier tegen elkander
(HDT. 3, 10 en v.) ; in 374 werd de stad door
Pharnabazus en Iphicrates, later 309, door de Perzen belegerd en ingenomen. Na den slag van
Actium viel Pelusium Octavianus in handen; t.
Tineh.
Penátes, de huisgoden der Romeinen, die de
eenheid en den band der familie beschermden. De
naam hangt te zamen met penus, penitus, penetralia,
woorden, die allen het begrip van iets inwendigs,
iets geheims uitdrukken. Hunne beelden stonden
in dat gedeelte van het huis, dat penetralia heette,
in (le groote zaal, het gewone verblijf van het gezin en het middelpunt van het huis. Hier stonden
zij in een kast bij den huishaard, waarop voor hen
een eeuwig vuur onderhouden werd, en waar de
leden der familie hulp en toevlugt zochten bij
vervolging Zij namen in alles deel aan de lotwisselingen der familie, en ontvingen hij alle belangrijke huislijke gebeurtenissen hunne offergaven.
Geheel onbepaald is hun aantal, naam en geslacht;
al de verschillende godheden, die als beschermers
des huizen konden beschouwd worden, behoorden
tot hen, zoo als Vesta, Jupiter, de Laren enz.

Peneleus--Perdiccas.
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De Romeinen noemden ze dii penetrales, dorestici, Agaue, dochter van Cadmus, opvolger van Caf arniliares , patrii, de Grieken nxtpt ot, TeviRtot, dmus in de regering over Thebe. Daar hij aan de
XTrl atot, µvxtot, gpxtot. Ook de staat als eene groote
familie had zijne penaten, majores, publici, in tegenstelling van de minores, privati; deze zouden
verborgen zijn in een geheim gedeelte der penetralia van den tempel van Vesta.
Pene1eus, IlrwgX,ecu;, -o;, zoon van Hippalemus en Asterope, vader van Opheltes, Argonaut;
aanvoerder der Bocotiërs in den trojaanschen oorlog. Volgens nahomerische sage werd hij door
Eurypylns, den zoon van Telephus gedood (HOM.

vrouwen van het land de vereering van Dionysos
verbieden wilde en de Bacchanten in het gebergte
vervolgde, werd hij door zijne moeder, die hem
in hare bacchantische woede voor een wild dier of
een hinde aanzag, gedood en door haar en de
overige Bacchanten, met name hare zusters Ino en
Autonoë, verscheurd ( EUR. BACCH . 114 2. OVID .
MET 3, 513 en v.

Pentliilus, z. Orestes, op het einde.
Pentri, samnitische volkstam met de hoofdstad
IL . 2, 494. 14, 487. 16, 341. 17, 597.).
Bovianu in (LIV . 9, 31.), de eenige der Samniten
Penelópe, llrlvs).6Hri, z Ulysses.
die niet tot Hannibal overging (Liv. 20, 61.).
Penestae, z. H e l o te s, 1. kol.
Peparëtlaus jls7t lp riao;, t. Sarakino, volYenëus , lIrl vEtóc, 1) hoofdstroom van Thes- gens anderen Skopelo, eiland der Cycladen aan
salië, ontspringt op den Pindus (Lakmop ), stroomt de thessalische kust ten 0. van Halonnesus, met
in een groote, zuidelijke bogt oostwaarts, en een gelijknamige, nu 2 andere steden, bekend door
wordt door vele bijrivieren vergroot (links vooral zijnen wijnbouw. Toen de bewoners op aanspoden Lethaeus en Titaresius, regts den Enipeus) en ring van de Atheners Halonnessus aanvielen, ver
baant zich tusschen den Ossa en den Olympus een
Macedonië het eiland in-woestPhilpuvan
weg door het enge dal T e m p e (z. a.), om zich 342.
in de thermáische golf te ontlasten. Om het heer
Pephrëdo, Ileyprl&wv, Z. Graeae onder
zijn helder, schoon water is hij-lijkeTmpdan Gorgo.
dikwijls door de dichters bezongen (PIND. PYTH .
IUU7rXo^, z. kleeding, grieksche, 2. kol. b.
10, 56. visa. G. 4, 317.); t. Salambria. -- 2) Rivier
Peraea, flspaia, is de naam van vele landin Elis, die niet ver van Pylos den Ladon op- streken aan de overzijde (nép) van een water
neemt, de stad Elis doorsnijdt en tusschen het gelegen: 1) + 7tepnía rcv `Po&f wv, de reeds vroeg
voorgebergte Chelonatas en Ephyra in zee valt.
door de Rhodiërs bezette zuidkust van Carii tePenla, II€vfa, personificatie der armoede, bij genover hun eiland, op eene uitgestrektheid van
de Romeinen Paupertas. Volgens een platonische ongeveer 1500 stadiën kustvaart; -- 2) Tr. Tsmythe verwekt zij op den geboortedag van Aphro- vE6twv, kuststreek van Mysië tegenover Tenedos
dite met Porus, den god des overvloeds, eenen tusschen Sigeum en Alexandria Troas. -- 3) Stad
zoon van Metis, Eros (PLAT. SYMP . p. 203, C.). der Mytilenaeërs op de mysische kust bij AdraBij Aristophanes (PLUT. 415 en v.) is zij de ver- myttiurn. — 4) Landstreek van Palaestina over
tegenwoordigster van den wel behoeftigen, maar den Jordaan, vooral het gedeelte tusschen den
krachtvollen middelstand. Zij was de uitvindster ^ Jordaan ten W., Pella ten N., Philadelphia en
der kunsten en handwerken (THEOCR. 21, 1. PLAUT. petraeïsch Arabië ten 0. en de Moabiten ten Z.
STICH. • 1, 3, 23.).
I'ereóte, IIappxwr i, zeer oude stad in Mysië
tusschen Abydus en Lampsacus, t. Bergas (IL. 2,
Pentaëtëris , z. ennaëteris.
835. 11, 229.).
Penninae, z. Alpes, 2. kol. b.
Perdiccas, llepólxxot , naam van verscheiPentapolis, Ho?,, een meermalen voor komende naam voor eerie vereeniging van 5 ste- den koningen van Macedonië: 1) de stichter van
den: 1) in Cyrenaïca (Libye) : Cyrene, Berenice, het rijk, die volgens Herodotus (8, 137-139.)
Arsinoë, Ptolemaïs, Apollonia; -- 2) de 5 voor- uit het argivische geslacht der Temeniden afstaannaamste steden in het land der Philistijnen; — 3) de, met twee broeders naar Illyrië gevlugt was,
de 5 steden aan den Jordaan in Palaestina: So- van daar naar Macedonië verhuisde en na vele
dom, Gomorra, Adaïm, Zeboïm, Zoar, waarvan de verschillende lotgevallen aldaar tot de regering ge4 eer ste door vuur vernield werden, maar de laat- raakte, omstreeks 700 v. C. Volgens anderen is
ste om Lots wil gespaard werd.
hij een opvolger van Caranus, den stichter van
llavTxoacoµ cvoc, z. 7rp6so8ot, 5. kol. het rijk (JUSTIN . 7, 2.). — 2) Perdiccas II., zoon
en puk (att.) 3. kol.
van den griekschgezinden Alexander, regeerde na
den dood zijns vaders in 454, waarschijnlijk met
Pentathlon, z. gymnasium.
Penteleuin. lkvT ),Eton, versterkte plaats in zijne broeders Alcetas en Philippus te zamen, ver
alleen van 436-413. Zijne regering werd-volgens
het N. van Arcadië in de nabijheid van Pheneus
zeer bemoeilijkt door verscheiden troonpretenden(PLUf. CLEOM. 17. ARAT. 39.).
rentehens mons, IIrvts?,t°xóv po;, ge- ten en door de uitbreiding der Atheners langs de
bergte dat zich ten Z. 0. van den Parnes af- kusten van zijn land; echter wist hij zich door list
scheidt en tusschen Athene en Marathon tot aan en door bij afwisseling de verschillende partijen
de kust voortloopt, zoo genoemd naar den demos te begunstigen, staande te houden en zijne heer
te bevestigen. Hoewel hij zeker zijn sluwe-schapij
Pentele aan zijn zuidelijke helling en beroemd om
zijn voortreflijk marmer. Hoogstwaarschijnlijk is hand in 't spel zal gehad hebben bij Potidaea's afval
van Athene, sloot hij toch door den nood gedronhet 't zelfde gebergte dat ook Brilessus heette.
Penthesil.ëa, He' h iXeta, dochter van Ares gen een verbond met de Atheners (TRUC . 2, 20.).
en Otrera, koningin der Amazonen, die in den Weldra zocht hij hen echter weer te benadeelen
trojaanschen oorlog den Trojanen te hulp kwam en en wist ook den Thraciër Sitalces van hen afval
te maken (THUC. 2, 95-100.), terwijl hij zich-lig
door Achilles gedood werd, die. toen bij de jonge,
schoone koningin sterven zag, in liefde voor haar in 424 openlijk voor Sparta verklaarde en Brasidas ondersteunde; echter was hij toch ook voor
ontgloeide (JUSTIN . 2, 4. OVID. HER. 21, 118.).
Pentlieus, Hevhe, zoon van Echion en dezen laatste een niet te vertrouwen bondgenoot,
-

Perdue] l io. --Peregrinus.
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en later veranderde bij nog dikwijls weer van vele ongemakken verbitterde leger, vele bevelhebpartij. — 3) P e r d. III. zoon van Amyntas II., bers, waaronder zelfs Python, vallen hem af; eenige
oudere broeder van Philippus, regeerde nadat hij woestelingen dringen door tot in zijn tent en doorPtolemaeus, zoon van Alorus, vermoord had, steken hem, 321. Daarop trad het leger met
365-360, en sneuvelde tegen de Iilyriërs (JUSTIN. Ptolemaeus in onderhandeling, die echter het re7, 5.). -- 4) P e r d. een der I)iadochen, afkomstig gentsehap van de hand wees.
uit het landschap Orestis, was verwant aan de
Perduellio (uit per, zeer, en duellis, vijand,
koninklijke familie. Het eerst onderscheidde hij derhalve hevige vijandschap) beteekent de vijandzich bij de verovering van Thehe, was vervolgens schap van een burger tegen zijn vaderland, die
een der lijfwachten van den koning, voerde op den zich openbaart of door handelingen in strijd met
togt naar Indië met Hephaestion de eerste legeraf- den regeringsvorm, of door verstandhouding met
deeling aan en toonde evenveel dapperheid als ge- buitenlandsche vijanden (verraad van 't vaderland,
hechtheid aan Alexander, gepaard met Bene edele proditio, waartoe ook desertie, overloopen enz. gegezindheid. Alexander stelde bij zijn sterven hem rekend werd). In den oudsten tijd was de koning
zijn zegelring ter hand als een bewijs van zijn zelf regter over deze misdaad, of in zijne plaats de
vertrouwen (JUSTIN . 12, 15 en v. CURT . 10, 4 en door hem gekozen duumviri perduellionis, van wier
v.). Toen in eene vergadering van de legerhoof- beslissing men zich op liet volk beroepen kon,
den, na eene verzoening met de phalanx, die door dat in de comitia curiata de zaak nogmaals onMeleager en andere aanvoerders tot een opstand derzocht en besliste. De veroordeelde werd aan
tegen de adellijke ruiterij was opgezet, besloten de arbor infelix opgehangen, nadat hij vooraf met
was, dat Aridaeus en de nog ongeboren zoon van omhuld hoofd gegeeseld was (LIV. 1, 26.). Na
Roxane koningen zijn zouden, werd Perdiccas tot het verdrijven der koningen werd de misdaad van
rijksbestierder (zrcu.sX ^T trj ; ^37atXs&z;) benoemd, aard gewijzigd, overeenkomstig den veranderden
en de provinciën van het rijk werden onder de staatsvorm : de lex Valeria, 509 v. C., bedreigde
veldheeren van Alexander ter besturing verdeeld. het streven naar de alleenheerschappij (regnum afNa zich van Aridaeus meester gemaakt te hebben, fectatuin) met sacratio capitis (LIV . 2, 8.). Buitendien
liet hij Meleager met 300 van zijn aanhang om- werden ambtsaanmatiging of misbruik van gezag (inbrengen, benoemde Seleucus tot chiliarch en zocht zonderheid het ter dood brengen eens burgers), bemet veel ijver en kracht de regten van de hem leediging der volkstribunen, keuze van een overopgedragen magt te handhaven. De groote plan- heidspersoon van wiens uitspraak men zich niet
nen van Alexander werden opgegeven; een op- op het volk beroepen mogt enz. (z. p r o v o c a t i o,
stand der grieksche soldatencolonien in Boven-Azië lex Porcia en leges sacratae, lex Se mpro liet hij door Python bedwingen. Hij huwde met n i a) als perduellio gestraft. De comitia centuride dochter van Antipater, Nicaea, hoewel hij ata waren regters over de perduelles (sedert Servius
reeds op eene naauwere verbinding met het ko- Tullius), zelden de oude duumviri, verg. LIV. 6,
ninklijke huis bedacht was, om zijne heerschappij 20. Behalve het ophangen aan de arbor infelix
te bevestigen. Deze steunde nog geenszins op waren de door de wet bepaalde straffen het neervaste grondslagen en werd weldra door het stre- werpen van de tarpeïsche rots en onthoofding,
ven der veldheeren naar zelfstandigheid hevig ge- waarvoor in den loop des tijds de aquae et ignis
schokt; slechts Eumenes bleef aan Perdiccas en interdictio in gebruik kwam. Somtijds werden zaken
het koninklijke huis getrouw. Antigonus, aan wien van perduellio voor de comitia tributa gebragt en
hij de taak opdroeg, om voor Eumenes Paphlago- minder streng gestraft, hetwelk ten gevolge had, dat
nië en Cappadocië te veroveren, weigerde hem te men een onderscheid maakte tusschen de misdaden
gehoorzamen (JUSTIN. 13, 6. PLUT. RUM. 3.). T oen die tegen het bestaan en behoud van den staat

nu Antigonus voor een macedonische regtbank
gedaagd werd, vlugtte hij naar Europa en bragt
met Antipater en Craterus een verbond tegen Perdiccas tot stand, waarbij zich ook Ptolemaeus aan
verstootte Perdiccas zijne vrouw Ni--slot.N
caea en sloot een huwelijk met Cleopatra, die
evenwel eerst na zijn ondergang in Azië overkwam; hij liet dery oorlog in Klein -Azië aan Eumenes over en wendde zich zelf tegen Ptolemaens. Deze had echter niet alleen in Aegypte
door zachtheid en verstand zijne regering bevcstigd, maar had ook in het macedonische leger

grooten aanhang, terwijl Perdiccas door gestreng
troepen van zich vervreemdde.-heidntros
Uit Damascus trok hij met de beide koningskinderen naar Aegypte op en betrok een legerplaats
bij Pelusium. Na verscheiden vergeefsche pogingen om den Nijl met geweld over te trekken,
gelukte het hem eindelijk wel bij Memphis met
een gedeelte zijner troepen een aren van den Nijl
over te komen; doch de bedding van de rivier
was door het omwoelen van het zand hoe langer
hoe dieper geworden, waardoor 2000 man ornkwamen, zoodat hij genoodzaakt werd den overtogt
op te geven en zich terug te trekken ; eensklaps
barst er opstand uit in het door 't lijden van zoo-

gerigt waren, en die welke tegen de w a a r d i g h e i d
en het aanzien van den staat gepleegd waren.
Langzamerhand gingen de eerste (perduellio) geheel
in de laatste (crimen majestatis) over, en hoewel
de wetten over perduellio niet afgeschaft werden,
werden zij toch zeer zeldzaam toegepast, b. v. bij C.
Rabirius, z diens verdediging door Cicero. Met
de lex Julia majestatis houdt eindelijk perduellio
geheel op een afzonderlijke misdaad te zijn, en
wanneer het woord perduellio onder de keizers
voorkomt, dan beteekent het niets anders dan een
hoogeren graad van majestas; verg. in
majestas.
Peregrinus. Volgens het algemeene regtsbegrip (Ier oude volken, werden de buitenlanders
wel als vrije menschen beschouwd, maar men gaf
hun geen aanspraak op de regten die aan een
burger toekwamen. Te Rome noemde men in
alouden tijd iederen vreemde hostis, totdat dit
woord allengs cie beteekenis van buitenlandsehen
vijand kreeg, en peregrinus, de naam werd voor een
vreemde (eic. OFF. 1, 12.). Daar de vreemdeling
geen aanspraak had op regtsbescherming, behalve
wanneer een patronus zijne belangen waarnam, waren aan het vreemdelingschap verscheiden nadeelige
gevolgen verbonden, die men uit den weg zocht
te ruimen door foedera met de naburige of afge-
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Peregrinus Proteus —Periander.

legen volken te sluiten of recuperatie-regtbanken
in te stellen (z. foedus en re cup eratio). Toen
het verkeer van Rome met het buitenland meer
en meer toenam en het aantal peregrines te Rome
buitengemeen vermeerderde, werd men er op
bedacht om aan alle vreemden een zekere regtsbevoegdheid toe te staan en nieuwe vormen voor
hunne regtsbedeeling te scheppen. Dit deed het
jus pentium (z. a.), hetwelk natuurlijke verpligtingen, vreemdelingeneigendom en andere bepalingen invoerde. Echter was de vreemde steeds uit
staats-, burger- en sacraalregt der-geslotnvah
Romeinen. Over de verschillende classificatie der
vreemden, z. dediticii, latini en socii. Nadat keizer Caracalla alle vrije inwoners van het
romeinsche rijk tot burgers gemaakt had, nam het
aantal van peregrinen zeer af.
Peregrinus Proteus, cynisch wijsgeer,
in het begin der 2. eeuw n. C., geb. te Parion,
eene stad van Mysië, aan den ingang van den
Hellespont. Hij leidde een zwervend leven, dat hem
ook naar de Christenen in Palaestina bragt, waardoor
hij zich aan vele vervolgingen blootstelde. Findelijk vestigde hij zich te Athene, waar A. Gellius
(12, 11.) onder zijne toehoorders was, en hij door
aanvallen op den verdienstelijken Herodes Atticus
de algemeene opmerkzaamheid zocht tot zich te
trekken. Daar dit een hoofddoel van zijn leven
was, vormde hij het dolle plan om zich op de
openbare feestviering te Olympia levend te ver
Hoezeer het hem ook leed deed dat-brande.
dit vooraf ruchtbaar was geworden, kon hij zich
toch wegens den aandrang zijner aanhangers aan
de uitvoering niet onttrekken, die in 't jaar 165
werklijk plaats had (LUcIAN. DE MORTE PEREGR.).
Van schriften over hem wordt slechts van een
èTxcuµtov IIpcuT^au; rá5 xuvós melding gemaakt,
wat bezwaarlijk voor een geschrift van hem kan
doorgaan.
Perfectissimi, was de naam der leden van
den vierden rang, van de klassen die door Constantijn den G. waren ingevoerd, verg. i l l u s t r e s.

IPergáma, z. Troja.
Pergámuttrn, II-'pyac tov, stad van Mysië in
een heerlijk oord van het landschap Teuthranië
aan den Caïcus (YEN . ANAB. 7, 8, 8. Liv. 37, 18.),
waarmede zich daar de Selinus en de Citius ver
een steile hoogte-enig.Dacropls
tegenover de stad. De Per g ameners hielden zich
voor een arcadischen stam, althans woonden daar
ten tijde van Xenophon vele Grieken (xEN. 7, 8,
8.). Perg. werd eerst belangrijk onder Lysimachus en vooral onder Philetaerus (z. a.), den
stichter van een afzonderlijk pergamenisch rijk,
dat zeer vergroot werd door een schenking van
het grootste gedeelte van Voor-Azië, door de
Romeinen aan koning Eumenes II. gedaan. Ook
vergrootte Eumenes de stad en stichtte daar een
aanzienlijke bibliotheek (z. boekerij, I. kol.).
Ook later, toen het pergamenische rijk in het be
zit der Romeinen was gekomen, bleef Perg. een
belangrijke stad, waarvan in het tegenw. Bergamo
nog vele sporen te vinden zijn.
Pergá,mus, II^pyaµos, stad van Creta in het
W. van het eiland bij Cidonia, waar Lycurgus
van Sparta zijn leven eindigde (FLUT. LYC . 3 2.).
Perge of -a, II9pyrl, aanzienlijke stad van
Pamphylië op den regteroever van den Cestrus,
60 stadiën van den mond, maar toch eene han
wegens de bevaarbaarheid der rivier. Hier-delsta

zette de apostel Petrus het eerst voet aan wal op
de kust van Klein -Azië. In de nabijheid was
een beroemde tempel van Artemis; t. Moertan.
TIsplax roc, z. tlieatruna, 5. kol.

Periander, 1lspíxv8po;, tyran van Corinthe,
zoon van Cypselus uit het geslacht der Heracliden, geb. 668 v. C., volgde in 628 zijn vader in
het bestuur op en zou na eene regering van 44
jaren op 84jarigen leeftijd in 584 gestorven zijn.
Hij was volgens de karakterschildering van K. O.
M u 1 l e r „ een man van een verheven geest met
een helderen, ruimen blik, dapper in den oorlog,
wijs in den staat, hoewel hij door voortdurend
wantrouwen tot lage maatregelen zijn toevlugt
nam en het heil van den staat al te veel onder
maakte aan zijne eigene alleenheersching,-geschikt
een beschermer der kunsten met verlichte denk
begaafd, — maar daarentegen in zijn-beldn
eigen persoon en geslacht een martelaar zijner hartstogten, zonder de kalmte van een gerust geweten
en zonder eerbied voor hetgeen heilig is, toch
soms de speelbal van een duister bijgeloof." ~- In
het eerst heerschte hij even zachtaardig als zijn
vader, weldra echter werd hij gestrenger, nadat
Thrasybulus tyran van Milete hem opgezet had,
om niet alle geweld den inlandschen adel uit te
roeijen. Tevens gaf hij zich veel moeite, om de
eigenaardigheden van den dorischen stam te bestrijden, schafte daartoe de gemeenschaplijke maaltijden en vele gebruiken der oude opvoeding af.
Niet getrouw aan de democratische beginsels zijns
valers, verdreef hij het volk uit de stad, doch
gaf ook vele heilzame verordeningen, inzonderheid
tegen verkwisting, weelde en andere uitspattingen.
De allengs toenemende verandering van zijn karakter en de volkomen ontaarding daarvan in de
grootste wreedheid en onmenschlijke strengheid
wordt op psychologische gronden toegeschreven
aan zijne huislijke omstandigheden, vooral na de
mishandeling zijner vrouw Melissa, dochter van
den tyran Procles van Epidaurus, en haren daarop gevolgden dood; zwaarmoedigheid en dronken
waren daarvan de treurige gevolgen ge--schap
worden. Zoo zou hij de vrouwen, die hem tot die
gruweldaad verleid hadden, hebben laten verbranden en toen weder om dien moord te verzoenen
aan de corinthische meisjes, die hij tot een feest

van Hera uitgenoodigd had, hare kostbaarste sieraden hebben laten ontrooven. Op beide zeeën
van Corinthe hield hij een lijfwacht van 300 man
en triremen ; hij beminde den oorlogsroem, echter
schijnt hij geen anderen oorlog gevoerd te hebben
dan tegen zijn schoonvader Procles, dien de oor
dood zijner dochter ter oore was-zakvnde
gekomen. Hij verstiet zijne beide zonen Cypselus en Lycophron ; zij keerden echter uit het
huis hunner grootouders terug, doch daar de
jongste in bitteren wrok bleef volharden, werd
hij naar Corcyra verbannen. Toen hij evenwel dezen
zoon, wegens ongeschiktheid van den oudste, tot
zijn opvolger bestemd had, nam deze daarmede
genoegen, nadat de vader beloofd had zich naar
Corcyra te zullen verwijderen. De hierover ontevreden Corcyaeeërs zouden Lycophron gedood
hebben, waarop Periander weder om zich te wreken
300 knapen van de aanzienlijkste corcyraeïsche familiën aan Halyattes vorst der Lydiërs zou gezonden hebben, om ze naar oostersche wijze te laten
ontmannen. Zij ontkwamen echter gelukkig dit
lot, doordien de Samiërs hen bevrijdden en naar

Periboea--Pericles.
huis terugzonden. -- Periander bevorderde niet
alleen handel en scheepvaart door grootsche ondernemingen, kanalen (het doorgraven van den
Isthmus moest hij opgeven), coloniën enz., maar
ook de kunsten en wetenschappen, vooral door
het oprigten van prachtige kunstgewrochten, waarin
hij een middel vond om de rijken te belasten en
den armen werk te verschaffen, doch ook tevens
zelf genoegen en smaak vond (verg. o. a. ook
A r i o n). Het is te betwijfelen of hij met regt
tot de 7 wijzen gerekend wordt; de ouden betwistten hem reeds die eer en namen gedeeltelijk een ander van denzelfden naam daarvoor
aan. — Voornaat nste plaatsen over hem zijn:
HDT. 3, 48 en v. 5, 94 en v.
Periboea, HsniÇ3ota, 1) z. A e a c u s. — 2)
Dochter van Eurymedon, bij Poseidon moeder
van Nausithous (HOM. OD. 7, 57.). -- 3) Dochter
van Acessamenus, bij den riviergod Axius moeder
van Pelagon (HOM. IL. 21, 142.). -- 4) Z. Oedipus. -- 5). Z. Tydeus. -- 6) Z. Ulysses.
Pericles, IlsptxX, zoon van Xanthippus,
den overwinnaar bij Mycale, en door zijne moeder Agariste tot het het geslacht der Alcmaeoniden behoorende, genoot in zijne jeugd het onderwijs en de vriendschap van Zeno van Elea, van
den toonkunstenaar Damon, die tevens doorging
voor den grootsten theoretischen staatkundige van
zijn tijd, doch vooral van Anaxagoras, die hem in
plaats van het bijgeloof en de vooroordeelen des
volks een dieper inzigt in de zaken schonk. Na
zich op verscheiden veldtogten onderscheiden te
hebben, legde hij zich, nadat Themistocles verbannen was en Aristides zich teruggetrokken had, op
reeds gevorderden leeftijd, op het staatsbestuur toe,
omstreeks het jaar 469 v. C. Destijds stond te
Athene Cimon aan het hoofd van den staat, ijverig
zijn best doende om aan den krijgslust in den oorlog tegen Perzië een afleiding te geven en zoo de een
dragt en den status juo in Griekenland te handhaven.
Tegen hem stelde Pericles zich over, en hoewel
van natuur meer tot de aristocratie overhellende, sloot hij zich bij de volkspartij van vooruit
beweging aan. Hij was een der aan -gane
toen deze beschuldigd werd-klagersvnCimo,
-

dat hij bij de verovering van Thasus door den ko(PLUT. CIM .
14.); zijn overwegenden invloed verkreeg hij echter
eerst, nadat op raad van Cimon, en ondanks de
tegenkanting van de partij van Pericles, een leger
aan de Spartanen tot hulp tegen de Messeniërs
gezonden, doch door de Spartanen met hoon en
smaad afgewezen was (461), ten gevolge waarvan
Cimon door het ostracismus uit Athene verwijderd
werd (THUC . 1, 102.). Van nu af stond hij tot
aan zijn dood aan het hoofd der zaken. Cimon's
werkzaamheid was na zijne terugkeering meer naar
buiten gerigt; in Thucydides vond de aristocratie
nog wel een waardigen en bekwamen leider, doch
hij werd in 443 verbannen. In overeenstemming
met het bij het volk heerschende verlangen was
Pericles streven vooral daarop gerigt, om aan zijn
vaderland den voorrang in geheel Hellas te ver
regel onder de jaarlijksche stra--schafen.Id
tegen gekozen stond hij bij de meeste buitenlandache aangelegenheden aan het hoofd. Nadat het
hem niet gelukt was om de gezamenlijke Grieken
tot een verbond onder Athene's leiding te vereenigen, -- een poging, die sommigen eerst na den
30jarigen vrede stellen (PLUT. PERICL . 17.), -- was

ning van Macedonië omgekocht was
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het doel van zijn streven om de overige staten
zooveel mooglijk door verbonden op de zijde van
Athene te brengen, door bevordering en bescherming der democratie aan Athene te verbinden, of
eindelijk geheel te onderwerpen; daarbij keurde hij
overijlde en te ver verwijderde ondernemingen
steeds af, zooals o. a. den togt naar Aegypte. Onmiddellijk na de breuk met Sparta werd er een
verbond met Argos en Thessalië gesloten (THUC.
1, 102.), Aegina onderworpen en Megara in het
atheensch verbond opgenomen (1, 105.). Reeds
in 457 brak de oorlog met Sparta uit, toen den
Spartanen, die onder Nicomedes tegen de in Doris ingevallen Phocensers opgetrokken waren, de
terugtogt door de Atheners werd afgesneden. De
Atheners verloren echter den slag bij Tanagra,
waarin Pericles met den grootsten persoonlijken
moed streed; met dat al was de verdere afloop
van den oorlog gelukkig voor Athene; Boeotië,
Locris en Phocis moesten zich met haar vereenigen ; Pericles deed een togt naar Acarnanië en
Sicyon, en vermoedelijk in dezen tijd ook naar den
Pontus Euxinus (PLUT. PERICL. 20.), en eerst in
451 kwam door Cimon een 5jarige wapenstilstand
tot stand. Thans was Athene door het groote
aantal bondgenooten ook de voornaamste landmogendheid geworden; intusschen handhaafde het dezen rang niet lang. In Boeotië verhieven zich de
oligarchische bannelingen en hunne partij tot een
strijd tegen de democratie en de atheensche heer
hoewel Pericles tegen elke overijlde-schapij,en
onderneming ernstig had gewaarschuwd, werd Tolmidas in den slag bij Coronea 447 volkomen door
hen verslagen. Nu vielen ook Phocis en Loeris
af, ja zelfs Megara en Euboea; ook deden de
Spartanen een inval in Attica. Door omkooping
wist Pericles echter Plistoanax en Cleandridas over
te halen om weer uit Attica af te trekken en Euboea werd gelukkig door hem onderworpen. Door
de in den aanvang van 445 gesloten anov8al rpta.
tovTovrrst;, moest Athene evenwel al (Ie bezittingen
in den Peloponnesus teruggeven en Megara, Boeotië, Locris en Phocis van het verbond ontslaan
(THUC. 1, 114 en v.). De plannen om Athene tot
eene laridmagt te verheffen waren mislukt; de
zeemagt moest haar groot en sterk maken en
de zeestaten moesten haar steun zijn, weshalve
Pericles deze steeds naauwer niet Athene zocht
te verbinden. De riTtovía werd onder de leiding
van Pericles meer en neer eene 3ffij (THUG. 1,
97.) de vrije at>N,^.axot werden onderdanen vrj xoo,
de bijdragen voor oorlogskosten eene vaste belasting. Pericles ging van het beginsel uit dat Athene verpligt was hulp en bijstand aan de bondgenooten te schenken, doch dat deze daarvoor gehoorzaamheid en belasting schuldig waren. Doordat zij ledige schepen en geld voor den oorlog
opbragten, wat reeds onder Cineons leiding begonnen was, werden zij ontwapend, op Chios, Lesbos en Samos na; de schatkist van den bond werd,
op voorstel der Samiërs, in 460 naar Athene gebragt en van nu af geheel als atheensch eigendom,
ja zelfs tegen de boodgenooten, aangewend (PLUT.
PER . 12.), echter werd over 't geheel tot aan het
begin van den peloponnesischen oorlog hunne
schatting nie aanmerklijk verhoogd. Aan de meeste
steden werd (Ie hoogere regtspraak ontnomen, zoodat zij te Athene regt moesten zoeken: voor het
binnenlandsche bestuur zond Athene somtijds opzigters en geheime spionnen, de afvalligen werden

Pericles.
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met geweld tot gehoorzaamheid gebragt, hoewel ren en waaraan later nog een derde toegevoegd
nog niet zoo streng en wreed behandeld als later; werd, voor eene krachtige versterking der stad
onder anderen Naxos, Euboea, Aegina, Samos, gezorgd had (THUC. 1, 89 . PLUT. THEM . 13.), leghetwelk Pericles in 440 na het verslaan der sa- de hij zich er op toe om de stad op de prachmische vloot bij Tragia en een beleg van 9 maan tigste wijze te versieren met tempels en openbare
weder onderwierp (THUC. 1, 115.). Als een-den gebouwen en haar op te luisteren met godsdienstige
middel, om de twijfelachtige en afgevallen staten wijdingsgeschenken en het houden van schitterende
vaster aan Athene te verbinden, dienden vooral de feesten. Het odeum en parthenon werden gebouwd
cleruchiën, waardoor men tevens voorzag in de 445 -437, de propylaeën 437--431 ; door Phidias en
verzorging van behoeftige burgers. Pericles zond

anderen werd de acropolis met standbeelden verrijkt,

1000 cleruchen naar den Chersonesus, 500 naar kortom Athene werd het brandpunt van kunsten

Naxos, 250 naar Andros, 1000 naar Thracië; de en wetenschap. — Ook als redenaar schitterde
volkplanters die in 443 naar Thurii en 437 naar Pericles, hoewel hij zelden optrad; zijne welspreAmphipolis gezonden werden schijnen eenigzins kendheid was de eerste die den naam van kunst
van anderen aard geweest te zijn, daar zij eerst waardig was (cic . BRUT . 7.) en beheerschte met
eene nederzetting aanlegden. ( PLUT. PER . 11.).
Hoewel Pericles nimmer eerste archont was, had
hij toch ook de leiding der binnenlandsche aan
handen; hierbij echter-gelnhdrotsi
trad hij zelden zelf op den voorgrond, maar hij
liet de meeste zaken over aan zijn staatkundige
vrienden Ephialtes, Charinus, Menippus. Door
de waardigheid van zijn karakter en zijne uitstekende wijsheid was hij echter steeds de ziel zijner
partij en haar eigenlijke leider; nooit liet hij
zich door de driften des volks meesleepen, maar
bestuurde het met politiek beleid, zonder het te
vleijen ; algemeen erkende men echter ook zijne
onomkoopbare eerlijkheid in het besteden van het
geld van den staat (THUC. 2, 60, 65. ARISTOPH.
NUB. 835.). Zijn streven was om alle burgers
deelneming aan de staatsaangelegenheden te ver
daaraan op die wijze kracht en leven-schafen
te geven. Terwijl hij nu daardoor tevens de
heerschzucht des volks, hunne stoflijke belangen
en lusten bevredigde, kon het hem niet verborgen
blijven, dat hij op die wijze krachten opwekte en in
beweging bragt, die; bij gemis aan een krachtige
en verstandige leiding verderflijk zouden kunnen
werken. Alle openbare instellingen werden in een
democratischen geest gewijzigd. De magt van den
Areopagus werd beperkt, de regterlijke magt grootendeels aan regtbanken uit het volk gekozen opgedragen, de lasten van den staat door de liturgiën bijna alleen aan de rijken opgelegd; het is

onwederstaanbaar geweld de gemoederen des volks.
Van uitmuntende gehalte waren de beide lijkrede nen ria den samischen oorlog en in het eerste jaar
van den peloponnesischen oorlog. Gelijk hij een
toonbeeld was van een onberisplijk staatsman,
zocht hij ook als een goed huisvader en door
zuiverheid van zeden in zijn bijzonder leven zijnen
medeburgers tot een voorbeeld te zijn ; wanneer
dus bij de blijspeldichters en anderen vele van
zijne belangrijkste maatregelen aan zelfzuchtige
oogmerken worden toegekend, is dit slechts
toe te schrijven aan den laster zijner tegenpartij
en aan den lust om wat edel en verheven is te
verlagen en te bespotten. Slechts zijne betrekking
met Aspasia is een vlek in zijn bijzonder leven;
nadat hij van zijn eerste vrouw, die hem twee
zonen, Xanthippus en Paralus, gebaard had, gescheiden was, leefde hij met deze milesische hetaere,
die hem nog een zoon, Pericles, schonk (PLAT.
PER. 24.). Sedert 444 stond hij zonder mededingers aan het hoofd van den staat, van nu af bezig met de noodige middelen bijeen te brengen
voor een beslissenden kamp in Hellas, dien hij
zag opdagen. Toen nu van de zijde van Epidamnus de oorlog begon, gaf hij den raad den

krijg dien hij voor onvermijdelijk hield moedig
aan te nemen (Txuc. 140-145.). Eel ster werd
in dezen tijd de vijandschap der laconisch-oligarchische partij steeds heviger. Men deed in 433
en 32 aanvallen op hein door aanklagten tegen
onzeker of ook andere inrigtingen van deze strek- personen waarmede hij in naauwe betrekking stond,
king in zijnen tijd vallen, zooals : de benoeming tegen Anaxagoras, Phidias, Aspasia (PLUT. PER
van overheden door het lot in plaats vair bij keu- 32 .). Zelf verdedigde hij de laatste met een heze, de nomotheten, nomophylakes, de 'pncpi ;tu- vig bewogen gewoed en groote opgewondenheid.
pav6µwv -- alles strekkende om perk te stellen Hij handhaafde evenwel zijn standpunt en bestuurde met wijsheid den staat in de eerste jaren des
aan den overwegenden invloed of de onberaden han
enkele mannen. Om echter het volk-delingva oorlogs, terwijl hij met kalme gelatenheid de ver
zijner tegenpartij verdroeg en het volk in-wijten
ook in staat te stellen tot de uitoefening dier regten, werd er eene bezoldiging voor de deelneming de benarde omstandigheden moed insprak; eerst
aan de openbare aangelegenheden ingevoerd, eerst bij het klimmen van den nood door de rampen
voor de regters, Tpttui3okov r^Xtua rtx6v, (459 ?), waar- des oorlogs en de verschrikkingen van de pest, als
op later volgde het presentiegeld voor het bij- de wanhoop de gemoederen dreigde te bevangen,
wonen der volksvergadering, de krijgssoldij en einde- waagden het zijne tegenstanders (Cleon, Simmias,
lijk het theatergeld (i}swptxóv), misschien echter niet Lacratidas) Gm regtstreeks eene beschuldiging tegen
alles uit Pericles tijd. Ofschoon nu wel door bezoldi- hem in te brengen wegens het slechte beheer der
ging en de cleruchiën ook de armste tot deelneming schatkist, 430 ; hij werd in eene geldboete veroorin het staatsbestuur geroepen werd, nam Periel. deeld (TRUC. 2, 65.) ; weldra keerde echter liet
toch ook andere maatregelen, om zoo wel door het vertrouwen des volks terug; na den dood zijner
verschaffen van arbeid de stoflijke behoeften der la- wettige zonen stond het hem toe den jongen Peri-

.

,

gere volksklassen te bevredigen, als ook den zin des cles in zijn huis en zijne phratria op te nemen
volks voor genot en vermaak een edeler rigting (PLUT. PER 37 .); doch zijn kracht scheen geknakt;
te geven en het gevoel van eigenwaarde en na- hij stierf in het volgende jaar 429 aan een sletionaliteit bij hen op te wekken. Nadat hij door pende koorts (TRUC. 2, 65. PLUT. PER . 38.). Zijn
de voltooijing der lange muren ter verbinding van bovengenoemde zoon 2) Pericles was later een
Athene met de zee, die door Cimon begonnen wa- der atheensche vlootvoogden die, na bij de Ar-

Periclymenus^.--Perranthes.
ginusen de overwinning behaald te hebben, door
het wufte volk ter dood veroordeeld werden (xEN.
HELL. 1, 6, 2R en v.).

Perlelyménus, IIspcxAuµsvoç, 1) zoon van
Neleus en (;hloris, broeder van Nestor, Argonaut,
door Hercules bij de verwoesting van Pylos gedood, hoewel Poseidon hem groote kracht geschonken en de gave van gedaanteverwisseling
verleend had (HOM. OD. 11, 285. OVID . MET . 13,
556 en v.). — 2) Zoon van Poseidon en Chloris,

de dochter van Tiresias, een Thebaan, die in den
eersten thebaanschen oorlog Parthenopaeus versloeg en Amphiaraus vervolgde, toen deze eensklaps in de aarde verzonk (EUR . PIOEN 1157 .
.

PIND. NEM. 9, 26.).
Perietyóne , Hsptx'ru6 r^ , aanhangster der

pythagorische school, op wier naam wij bij Stobaeus
uittreksels aantreffen uit twee geschriften in do-

risch dialect ircppi aocpfx; en rspl yuvatxó; dpµovíac
fIepi8st7tvov, z. 'rarfo;, 2. kol.
Ihptaipata, z.
Periéres, flsptrnr, t) zoon van Aeolus (z.
a.) en Enarete, koning van Messenië, verwekte bij
Gorgophone Aphareus en Leucippus (APOLLOD .
1, 7, 3.). -- 2) Van Cume, stichter van Zancle
(Tune. 6, 4.).

Perilaus, lTkptXxo; (bij de lat. Perillus) metaalgieter van Athene, die aan den tyran Phalaris
(z. a.) voor een belangrijke som een koperen stier
te koop zou hebben aangeboden, waarin een mnensch
geplaatst het loeijen van een stier door zijn jammerlijk geschreeuw zou nabootsen, wanneer er vuur
onder aangestoken en hij ald us geroosterd werd.
Men zegt dat de tyran den maker noodzaakte er
zelf het eerst de proef van te nemen ; verg. OVID
;

A. A. 1, 653.

Periméde, IIepcµr', z. Aeolus, 2. kol. b.
Perintlius, rj H ptv »os, bloeijende colonie
van Samos in Thracië aan de Propontis, op de
helling van een berg en aan een gelijknamige golf.
Zij werd vooral beroemd door hare hardnekkige
verdediging (341) tegen Philippus van Macedonië,
die hare belangrijkheid inzag (PLUT. Pxoc. 14.); t.
Eski Eregli.
II s p t o o v Lx i 'rrjv t pColov vsvtxpxws, zoo

heette hij die in de vier groote spelen der Grieken den overwinningsprijs behaald had, onverschillig wanneer en in welke volgorde.
Perioeci , Ilsp(ocxoc, z. H e l o t e s, 1. kol.
Peripat etici, volgelingen van A r i s t o teles. z. a. 2. kol. o. en z. Theophrastus.

Periplaas, 1Is^^^^,c^ 1) autochthon in Attica

nog voor Cecrops, een dienaar van Apollo, om
zijne deugden tot koning verkozen en gelijk
aan Zeus vereerd, weshalve deze hem wilde
verdelgen ; doch op Apollo's bede herschiep hij
hem in een adelaar (OVID . MET . 7, 400.). --- 2 Een
Lapith (OVID . MET . 12, 449.). -- 3) Zoon van den
Aetoliër Ochesius door Ares voor Ilium gedood
(HOM. IL. 5, 842.). -- 4) Zoon van Epytus, heraut

van Aeneas (HoM. iL. 17, 323.). --- 5) Een Griek,
die aan de inneming van Troje deel nam (vzaG .
LEN. 2, 476.).

Periphétes , HEpICpYJ r , 1) z. T h e s e u s, 1.
kol. -- 2) Zoon van Nyctimus. -- 3) Van Mycenae, zoon van Copreus, door Hector geveld (IoM.
IL . 15, 638.). -- 4) Trojaan, door Teucer gedood
(MOM. IL. 14, 515.).

Periplu.s, flepfrrXouc, omvaart, titel van aardrijkskundige werken die, naar aanleiding van de
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omvaring van eenig land, de beschrijving der kustlanden, inzonderheid de ligging en den afstand van
afzonderlijke plaatsen, havens en landingsplaatsen
behelsden. Onder de schrijvers van zulke werken
zijn merkwaardig : Hanno, Scylax, Mnaseas, Arrianus en Pytheas van Massilia.
HIpLitoXo; z. ÉprjCioc.
PerisceIits, 7zIpL xIX; (Hou. EP. 1, 17, 56.),
een sieraad door de libertinen om het been gedragen, wier tunica slechts tot op de knie reikte,
een kostbare band, keten of gesp, tevens dienende
om de sandalen te bevestigen.
Peristrom9ta, kostbare spreijen of overtrekken over rustbedden, ook vloer
Zij werden meestal in het 0. vooral-tapijenz.
in Indië en Aegypte op zeer kunstige wijze ver
(PLAUT. PSEUD. 1, 2, 12. CIC. PRIL. 2,-vardig
27, 67.).

flepta'ruXIov, z. huis, grieksch, 2. kol. b.
Perjurium, de meineed, kwam bij de Romeinen van den ouden tijd niet voor en werd niet
gestraft, daar men op de raagt der goden geen
inbreuk wilde maken. Er had slechts een expiatio
plaats (eic . OFF . 3, 29, 31.). Door de eerste kei-

zers werd een meineed, bij den genius des keizers
of per salutem principis gezworen, als de misdaad
van majesteitschennis gestraft, en door de christenkeizers in den regel met infamia.
Permessus, 11sp Lt laaós, riviertje van Boeotië,
ontspringt op den Helicon en ontlast zich in de
nabijheid van Halicarnassus met den Olmius in
het Copaïsmeer ; t. Kefalari.
Përo, II•ripw, Z. Melampus en Neleus.
Perorato, de hoofdzaaklijke rede der litigerende partijen, z. judicivas privatum, 3. kol. b.
Perperena, llsp7tsprlva, vlek in Mysië, ten
Z. 0. van Adrarnyttium, in de nabijheid was een
kopermijn ' en de omstreken leverden goeden wijn
op. Volgens sommigen zou Thucydides hier gestorven zijn.
Perperna of Perpenna, waarschijnlijk
van etruscischen oorsprong, 1) M. P e r p e r n a,
werd door den illyrischen koning Gentius, tot Wien
hij als gezant gezonden was, gevangen gezet en
eerst door Anicius weder bevrijd, 168 v. C. (Liv.
44, 27 en v.). -- 2) M. P e r p e r in a, overwinnaar

van Aristonicus (130 v. C.). Hij stierf op zijn
terugreis naar Italië te Pergamum. -i- 3) M. P e rp e r n a, was in 147 v. C. censor. --- 4) M. Perperna, een zeer hoogmoedig man, in den oorlog
tusschen Sulla en Marius voegde hij zich op de
zijde van den laatste, na dat deze verslagen was
bezette hij Sicilië. Pompejus dwong hem in 82
V. C. het eiland te verlaten. Daarop voerde hij
een gedeelte van het leger, dat de consul Aemil.
Lepidus in 't jaar 78 tot opstand verleid had, naar
Spanje en vereenigde zich hier, door zijne soldaten gedwongen, met Sertorius. In de door dezen
gevoerde oorlogen onderscheidde zich Perperna
juist niet bijzonder. Nadat Sertorius in 't jaar
72 door eene zamenzwering, waaraan ook Perperna
deel had, het leven had verloren, nam hij het bevel over het leger op zich, doch hij verbitterde het
i door zijne ongeschiktheid en viel kort daarna door
} Pompejus overwonnen in diens handen, die hem
ter dood liet brengen, voordat Perperna nog tijd
gehad had om door zijne verklaringen vele aanzienlijke Romeinen, als deelgenooten van de plannen van Sertorius, in het ongeluk te storten.
rerrauthes, steile berg in Epirus, op welks
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westelijke helling Ambracia gelegen was (Liv. zijne moeder. Bij de latere Orphici verschijnt zij
38, 4.).
als alvermogende natuurgodheid, die alles doet
Perrhaebl, IIFp(p)atÇ3of, d. i. 7rspaiot, een groeijeu en verwelken en wordt zij verwisseld met
magtige, krijgshaftige pelasgische volkstam, die, andere mystische godheden zooals Hecate, Gaea,
uit Euboea naar het vaste land overgestoken, Rhea, Isis. De bijnamen 7rotva, meesteres,
voornamelijk de landschappen van Thessalië, He- µsycXri ásá, had zij met hare moeder gemeen, met
stiaeotis en Pelasgiotis bewoonde en daaraan ge- welke zij ook meermalen gezamenlijk vereerd werd,
deeltelijk zijn naam gaf (HOM. IL. 2, 749. LIV. 31, vooral in Boeotië, te Eleusis, op Sicilië. Zij werd
43. 33, 15. THUG. 4, 78.). In hun gebied lagen afgebeeld of als strenge gemalin van Hades, gede steden Cyrtiae, Malloea, Phalanna, Dolfiche, lijkende op Hera, of als jeugdige dochter van
Azoron enz. benevens de bergvestingen Oloosson, Demeter, of als de mystische bruid van Iacchus
Condylus en Gonnus aan den Olympus en Peneus. met een klimopkrans, met fakkelen in de hand
li'erdaeus, IIEp6cio;, uit Cittium, zoon van enz. Bij de Romeinen heet zij Proserpina,
Demetrius, eerst een slaaf, vervolgens leerling van en is gelijk haar man Dis of Pluto, geen in Italië
Zeno en stoïsch wijsgeer. Hij leefde onder de re- inheemsche godheid, maar met romeinsch klinkende
gering van Antigonus Gonatas en stierf waarschijn- namen geheel van de Grieken overgenomen.
lijk omstreeks het jaar 243 v C. Met Aratus,
Persepolis, llep itoktc, d. i. stad der PerAlexander, Aetolus en andere geleerden leefde hij zen, hoofdstad van Persië, 20 stadiën van de riaan het hof van Antigonus, door wien hij ook tot vier Araxes, t. Istachar in de vlakte Merdasjd.
veldheer werd aangesteld (Cie, N. D. 1, 15, 38.).
Zij had eenen burg die met een driedubbelen
Pere, liggal, ook 11sparii;, dochter van Oce- (16, 48, 60 ellen hoogen) muur omringd was, die
anus, vrouw van Helius, moeder van Aeëtes en het koninklijk paleis, de schatkamer en begraaf
Circe (HOM. OD. 10, 139. HESIOD. THEOG. 356, 956.)
bevatte. Alexander plunderde en verbrandde-plats
van Pasiphaë, Perses en Aloeus.
de stad, echter niet geheel, daar hij haar bij zijne
Perseplitóne, Cora, IlEpascpóv HIipoeyovsta, terugkomst uit Indië bezoekt, en ook latere schrijH pcpaa, Kop ri, de romeinsche Mserpina, vers haar nog kennen. De ruïnen die in drie
dochter van Zeus en Demeter (HOM. IL. 14, 326. hoofdgroepen gescheiden zijn, behooren tot de
OD. 11, 217.), bij Homerus de eerwaardige gema- belangrijkste en de indrukwekkendste overblijfsels
lin van Hades, de verschriklijke koningin der schim- der oudheid.
men, die over de zielen der afgestorvenen (HOM.
Perses, Ilipari;, 1) zoon van Crius en EuryOD, 11, 213 en v. 226, 385.) en over de monsters bia, verwekte bij Asteria Hecate (HESIOD. THEOG.
der onderwereld (HOM. OD. 11, 633.) heerscht en 377, 409.), hij wordt ook Persaeus geheeten. —
met Hades de verwenschingen der menschen hoort 2) Z. P er s e. -- 3) Zoon van Perseus en Androen vervult ( HoM. IL. 9, 457, 569.). Bij de romein meda, stamvader der Perzen (HDT. 7, 61.).
dichters snijdt zij van de hoofden der sterve--sche
Perseus, IIspaiVS, 1) zoon van Zeus en
lingen een haarlok af en wijdt hen zoo ter dood Danaë, kleinzoon van Acrisius, achterkleinzoon
(VIRG. AEN. 4, 698.). Ook in den nahomerischen van Abas (vandaar Abantiades, z. Acrisius).
tijd is Persephone nog de koningin der onderwe- Toen Acrisius hem met zijne moeder in een kist
reld met haren somberen gemaal, maar door de in zee geworpen had, werd deze op het eiland
naanwe betrekking met hare moeder Demeter Seriphus door Dictys opgevischt, en moeder en
vertoont zij zich ook van een zachteren aard. zoon werden naar Polydectes den koning van het
Toen Persephone eens als jong meisje, Core, eiland, den broeder van Dictys, gebragt. Zoodra
van hare moeder verwijderd, op de nysische Perseus den volwassen leeftijd bereikt had, droeg
vlakte (volgens een latere sage, bij Enna op Sici- Polydectes hem op, ten einde hem te verwijderen,
lië) met hare speelnooten bloemen plukte, werd en zelf in het ongestoorde bezit van Danaë te gerazij door Hades op zijnen met paarden bespannen ken, het hoofd der Gorgo Medusa te gaan halen.
wagen, met toestemming van Zeus, naar de onder- Perseus, door Hermes en Athene geholpen, kwam
wereld gevoerd. Om den toorn der moeder, die bij de Gracën, die met haar drieën gezamenlijk maar
haar langen tijd over de geheele aarde vruchte- een tand en een oog hadden, en dwong haar door
loos gezocht had, te stillen, haalt eindelijk Hermes, ze van den tand en het oog te berooven, dat
op bevel van Zeus, Persephone uit den Hades zij hem den weg naar de nymphen wezen, die
voor de moeder terug ; daar Hades haar echter hem vleugelschoenen, een zak en den onzigtbaar
voordat zij hem verliet een granaatappel (het makenden helm van Hades gaven, terwijl hij van
zinnebeeld van het huwelijk) te proeven had ge- Hermes een sikkelmes, van Athene . een spiegel
geven, maakte Zeus de bepaling, dat Persephone ontving. Aldus uitgerust kwam hij bij de Gorgobij afwisseling twee gedeelten van het jaar op nen te Tartesus aan den oceaan. Hij vond haar
aarde bij hare moeder en het derde gedeelte in slapende; daar haar aanblik versteende, naderde hij
de onderwereld bij haren man zou vertoeven (HOM. haar rugwaarts, sloeg Medusa, terwijl hij haar gedaan
spiegel kon opnemen, het hoofd af, en stak-teind
H. IN CER. OVID. FAST. 4, 419 en V. MET. 5, 385
en v.). In deze mythe, waarvan men bij Home- het in den zak der nymphen. Uit het bloed van Merus geen spoor vindt, is Persephone het zinnebeeld dusa, die door Poseidon bezwangerd was, werd terder plantenwereld, die jaarlijks ontkierut en weder stond het paard Pegasus en Chrysaor geboren. Door
in de donkere aarde schuil gaat, van den graan- de beide andere Gorgonen vervolgd, vlugtte Pers.
korrel die in den schoot der aarde verborgen wordt niet behulp van den helm van Hades. Hij bereikte
en tot een nieuw leven te voorschijn komt. Zoo de kust van Aethiopië, waar hij Andromeda (z. a.)
wordt zij tevens in de mysteriën van Demeter het redde en tot vrouw nam. Met haar keerde hij
zinnebeeld van de onsterflijkheid der ziel. Deze naar Seriphus terug en deed Polydectes door hem
mystische Persephone kwam in verbinding met het Medusahoofd voor te houden, versteenen, juist
den mystischen Iacchus, den zoon van Demeter toen deze zijne moeder Danaë wilde dwingen hem
en Zeus; zij was zijne zuster en bruid, of ook 1 te huwen. Daarop stelde hij Dictys tot koning
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van het eiland aan, en keerde met Danaë en An.
dromeda naar Argos terug (z. A c r i s i u s). Hij
gaf de heerschappij over Argos aan Megapenthes,
den zoon van Proetus, eenen broeder van Acrisius, in ruil voor Tiryns en stichtte Midea en
Mycenae. Bij Andromeda verwekte hij Alcaeus
(vader van Amphitryo), Sthenelus (vader van
Eurystheus), Helens, Mestor, Electryon (vader
van Alcmene, z. Amphitryo), Perses (stamvader der Perzen) en Gorgophone (loM. IL. 14,
320. HESIOD. THEOG. 280. SOPH. ANTJG 931 en
V. HDT. 7, 61. OVID. MET. 4, 606 en v.). Perseus
had een heroum tusschen Argos en Mycenae, te
Seriphus, te Athene met een altaar van Dictys
en Clymene, die hem gered hadden. De Romeinen vertelden dat Danaë en Perseus in de kist
naar de kust van Italië gedreven waren, waar koning Pilumnus met Danaë trouwde en Ardea
stichtte. Diensvolgens werd de afkomst van Turnus, koning der Rutuliërs, van Acrisius afgeleid
(VIRG. AEN, 7, 371, 410.). — 2) Koning van
Macedonië, zoon van Philippus III. van Macedonië, werd in 't jaar 212 v. C. uit een bijzit
(LIP. 39, 53. verg. 40, 6.) of uit een slavin geboren, doch door de vrouw van Philippus ondergeschoven (PLUT. ARAT. 54.). Reeds in zijn vroege
jeugd zond zijn vader hem onder de leiding van
bekwame mannen tegen de Illyríërs, die met de
Romeinen verbonden waren, in 't jaar 201. Later moest hij echter in den oorlog der Romeinen tegen Antiochus, met zijn vader als
bondgenoot van Rome tegen de Aetoliërs krijg
voeren (LIP. 38, 5 en v.). Oneenigheden met
Rome gaven daarna aanleiding, dat Philippes zijn
zoon Demetrius ter bijlegging daarvan naar Rome
zond (Liv. 39, 27 en v.). Het gelukte hem, daar
hij reeds vroeger als gijzelaar te Rome geweest
was en zich daar vrienden verworven had, de
Romeinen ten gunste van zijn vader te stemmen;
echter verwekte hij daardoor en door de eervolle
ontvangst, die hem te Rome was ten deel geval
wantrouwen zijns vaders en den haat van-len,ht
Perseus, die in hem een door Rome begunstigden mededinger vreesde. Beiden werden alzoo
door ijverzucht en vrees aangezet, om Demetrius
te vermoorden (LIV. 40, 24. verg. 39, 35. 40, 5.).
Phillippus van hartzeer en berouw daarover verteerd, alsmede door de pogingen van Persers om
zich de regering aan te matigen hevig geschokt,
stierf in 't jaar 179 en werd door Perseus opgevolgd. Perseus, die begreep dat de tijd nog niet
daar was om met Rome te breken, sloot een ver
vriendschap met de Romeinen en maakte-bondva
nu van de volgende jaren gebruik, om zich voor
een aanstaanden oorlog met het gehate Rome
krachtig uit te rusten. Hij sloot verdragen met
Gentius, koning van Illyrië, met den thracischen
vorst Cotys, met de Bastarnen, hij maakte zich
in Boeotië en Aetolië een aanhang, Syrië zocht
hij door een huwelijksverbindtenis te winnen, terwijl het daarentegen den Romeinen gelukte, toen
zij hunne toebereidselen voor den oorlog gemaakt
hadden, om Eumenes van Pergamum op hunne
zijde te lokken en verscheiden staten van Azië
en Africa tot onzijdigheid te bewegen. In 't jaar
171 v. C. begon hij den oorlog. Perseus behaalde
met zijn geoefend leger op de nog ongeoefende romeinsche legioenen een overwinnining bij Sycurium bij den Ossa in Thessalië (Liv. 42, 31 en v.);
in plaats echter van van deze overwinning partij
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te trekken, verzocht hij om vrede, waarop hij het
vernederende antwoord ontving, dat hij zich op
genade en ongenade moest overgeven (Liv. 42,
54.). Na een tweeden onbeslissenden slag trok
Perseus naar Macedonië Terug, terwijl de Romeinen met woest geweld in Griekenland huis hielden.
In 't jaar 170 waren de Romeinen weinig gelukkiger, daar hunne vloot bij Ureum op Euboea geslagen werd (LIV. 43, 3.), zij tevens te land ver
nederlagen leden, waarna Perseus in-scheidn
Thessalië binnendrong, vervolgens de met de Romeinen verbonden Dardaners versloeg (LIv. 43,
3, 14, 18 en v. 45, 3.), en nog grootere voordeelen zou behaald hebben, zoo hij niet te gierig
geweest was om meer geld tot het werven van
troepen te besteden. In 't jaar 169 misleidden
de Romeinen Perseus en deden een inval in Macedonië, waardoor hij in grooten schrik geraakte
en liet hoofd verloor. Appianus zegt daarom
dat hij door de goden met blindheid was geslagen. Toen echter de Romeinen al spoedig uit
Macedonië terugtrokken, zette hij hen na, sloeg hen
verscheiden malen in Thessalië (Liv. 44, 1--13.)
en verheugde zich tevens over de ijverige pogingen en voorspraak van Prusias, Eumenes en der
Rhodiërs te Rome (Liv. 44, 14. 45, 3.), terwijl
Gentius van Illyrië zich openlijk met hem ver
Ook de Bastarnen zonden hulptroepen, die-bond.
evenwel weinig uitrigtten, daar de hebzucht van
Perseus de bedongen soldij terug hield (r.Jv. 43,
11. 44, 23 en v.). In 't jaar 168 v. C. kreeg de
consul Aemilius Paulus het opperbevel tegen Perseus, die de verslapte krijgstucht in het romein
leger herstelde, Perseus naar Macedonië te--sche
rugdrong en hein in den slag bij Pydna den 22.
Junij overwon (JrJSTIN. 28, 1, 1. PROP. 4, 11, 39.).
De overwonnen koning vlugtte met zijne familie
en schatten in den tempel der Dioscuren op Samothrace, waar hij zich aan de hem vervolgende
Romeinen lafhartig overgaf; hij werd echter door
den consul edelmoedig behandeld, ofschoon zijn
eigen laaghartigheid in het ongeluk, die zeer
afstak bij zijn vroegeren trots, hein daarop weinig
aanspraak gaf. De onafhanklijkheid van Macedonië was vernietigd. Perseus moest de zegepraal
van den overwinnaar opluisteren; daarna werd hij
te Alba in de gevangenis geworpen, waarin hij
2 jaren later stierf, nadat hem door de voorspraak
van zijn overwinnaar eenige verzachting in zijn
lot geschonken was. Nog lang overleefde hem
zijn jongste zoon Alexander als schrijver te Alba
(Liv. 4, 42.).
Persicus sinus, o IItpatxás xóXito;, de golf
der erytliraeïsche zee die nog tegenw. denzeifden
naam draagt, door HIerodotus nog niet genoemd
wordt, en van wier grootte en vorm de ouden geheel verkeerde voorstellingen hadden; b. v. Strabo
schat haar ongeveer zoo groot als de Pontus Enxirius en geeft haar een omtrek van 20000 stadiën,
Plinius eene lengte in regte doorsnede van 1125
mijlen; terwijl die slechts 140 geogr. m. bedraagt.
I'ersis. Ilepat;, Ilzpa ►.xl, t. Farsistan, de
oorspronklijke provincie en kern van het perzische
rijk, grensde ten 0. aan Carmanië (rivier Bagrades), ten N. aan de carmanische woestijn, Medië
en Parthië (gebergte Parachaothras), ten Z. aan
Susiana (rivier Arosis), ten Z. aan de perzische
golf. Van het Parachoatrasgebergte, waardoor 2
passen leidden (l µzrrlXrA xXiµcc , de steile pas

Ourching, en al 7ruAac ai IIepai6a;, t. Kelahi Sefit
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in het dal van den boven Tab), scheiden zich ver
takken naar het Z. af. Op de kust staat-scheidn
op zichzelf het 0 c h u sgebergte (t. Nakhiloe). De
grootste rivier van het land is de A r a x e s, t.
Bend-Emir, met den Medus, t. Poelver, en ver
uitloopende in een Zoutmeer (t. Bakhte--volgens
gan); buitendien een groot aantal kustrivieren.
Het klimaat, gedeeltelijk ruw en koud, is zeer
geschikt voor de veeteelt, liet midden des lands
is vruchtbaar, de kusten zijn ondraaglijk heet.
Onder de voortbrengselen noemt men voortreflijken wijn. De bewoners, Perzen, waren verdeeld
in 3 hoofdstammen, den adel (de Pasargadae, Maspij, Maraphii), de landbouwers (Panthialaei, Derusiaei, Germanii) en Nomaden (Dai, Mardi, Dropici, Sagartii). Daarbij kwam nog uit Medië de
priesterstam der Magii (z. Magi) De voornaamste steden van het in districten verdeelde land waren : Pasargada, Persepolis, Gabae, Taoce.
Fermi Merkwaardig zijn, 1) C. P e r s i u s,
die in den 2. punischen oorlog (210; de Tarentijnen overwon (Liv . 26, 39.). — 2) C. P e r s i u s,
een man die door zijne geleerdheid uitmuntte (cie.
BRUT. 26, 99.) en een tijdgenoot was van den dichter
Lucilius (cie. DE oR. 2, 6, 25.). — 3) A. Persins F l a c c u s werd den 4. Dec. 34 n. C. te Volaterra in Etrurië, uit welvarende en aanzienlijke
ouders geboren. Reeds in zijn 6. levensjaar verloor hij zijn vader en bleef overgelaten aan zijne
moeder Fulvia Sisennia, die een tweede huwelijk
aanging met een romeinsch ridder Fusius. Tot
op zijn 12, jaar genoot hij onderwijs in zijn geboorteplaats, daarop kwam hij te Rome, waar de
taalkundige Renimius Palaemon en de rhetor Ver
zijne leeraars werden. In zijn 16.-ginusFlav,
jaar leerde hij den stoïcijn Annaeus Cornutus kennen, wiens vriendschap hij zich verwierf, en die
hem in kennis bragt met twee geleerde Grieken,
Claudius Agathemerus en Patronius Aristocrates,
alsmede met den jongen dichter Lucanus. Als
trouwe vrienden zijner jeugd noemt men den lier dichter Caesius Bassus en een zekeren Calpurnius
Serranus (Sura? Statura?). Door zijn huwelijk
met de jeugdige Arria werd hij ook een vriend

van Paetus Tlirasea; ook vereerde hij Servilius
Stonianus en Plotius Macrinus met kinderlijke
liefde. Deze verschillende omstandigheden, het
onderwijs van uitstekende leeraars, de gemeenzame
omgang met uitmuntennde, werkzame en braafgezinde mannen moesten op den jongen Persins een
heilzamen invloed uitoefenen en hem vooral ver
in zijne gehechtheid aan (Ie stoïsche leer.-sterkn
Dit alles gaf ook de rigting aan zijne werkzaam
als dichter. Van zijne eerstelingen kennen-heid
wij slechts cie titels; het was een dichterlijke reis
(óóontopcx'I.), een gedicht op den heldenmoedigen
dood van Arria en eene f ubula praetexta. Later
door het lezen van Lucilius en Horatius opgewekt,
wijdde hij zijne krachten in jeugdige opgewonden beid aan de satire. Doch reeds op 2Sjarigen leef
stierf hij aan een-tijd,en24.Nov6C
maagkwaal op zijn landgoed aan den appisehen
weg. Hij liet zijnen bloedverwanten een aanzien
vermogen na, Cornutus zijne boeken en een-lijk
belangrijk legaat, die echter weigerde dit aan te

sins meruit, verg. MART . 4, 29, 7.) zelfs door christenschrijvers en gedurende de geheele middeleeuwen, die meer den zedepreker dan den dichter
voor oogen hielden. Onder alle munt de vijfde satire uit, behelzende den lof van Cornutus en eene
beschouwing over de ware vrijheid. Zelfs de toon
is niet die sarcastisch bittere der overige, maar
een meer kalme en bedaarde; ook de taal daar
zuiverder en gemaklijker dan elders. In-vanis
den lateren tijd is het oordeel over hem zeer verschillend. Ergernis over de slechte zeden van
zijnen tijd bragt den edelen, met hoogen zedelijken
ernst vervulden jongeling tot de satire, zonder dat
hij het leven uit eigen ervaring genoegzaam had
leeren kennen en het veel verder daarin gebragt
had, dan de kennis der idealen van de stoïsche
leer. Horatius was zijn model, dat hij in den
vorm zocht te overtreffen; zijne grondstellingen
had hij van buiten af in zich opgenomen. Hij
schreef slechts et raro et tarde en hieruit laat zich
het gebrek aan gemaklijkheid en vrijheid van beweging verklaren. Men mag heng geen talent ontzeggen in het schilderen van mimische toestanden,
waarin hij zich geoefend had door de studie zijner
voorgangers en der oude grieksche comedie; hij
toont dit vooral in de karakterschetsen uit het
daaglijksche leven, in het gepaste gebruik van den
dialogischen vorm, in beelden en uitdrukkingen,
die aan de volkstaal ontleend schijnen te zijn. En
klaagt men ook niet zonder reden over het duistere in zijne voorstelling, dit kan zij althans voor
zijne tijdgenooten niet gehad hebben, en moet gedeeltelijk worden toegeschreven aan een zucht naar
nieuwigheid aan zijnen tijd eigen en aan de korte,
spreukmatige stoïsche schrijfwijze. Deze moeilijk
heeft al vroeg de behoefte aan verklaring-heid
doen gevoelen. Middeleeuwsche scholiën, onder
den titel C'ornuti commentum, en vele uittreksels
daaruit in handschriften (glossae Pithoeanae) zijn
bewaard gebleven, en latere geleerden hebben
met Bene zeldzame mate van geleerdheid (C as a n b o n u s) hem verklaard.

t'ersiina, het masker, z. tooneelspelers,
6. kol
Pert^nax , P. H e l v i u s, uit Ligurië, geb. I.
Aug. 1.5 n. C., was eerst leeraar in de letteren,
later soldaat, onderscheidde zich vooral in den
oorlog tegen de Parthen, werd consul in 't jaar
190 en viel bij Commodus in ongenade, werd ver
doch later door hem teruggeroepen Hij-bane,
diende vervolgens in Britannië en Africa en werd
nadat Commodus vermoord was in 191, 31. Dec.
met het keizerlijke purper bekleed. Blijkbaar was
nu zijn streven de krijgstucht te scherpen, de grenzen te beveiligen, geregtig heid te handhaven, doch
hij bezweek voor den onwil der overmoedige
praetorianen en de kaba!en der oude hovelingen,
zoodat hij door een zamenzwering zijn leven ver
Maart 192.
-lorden26.
Pervigiliutm, in ruimeren zin in 't alge
nachtwake, in engeren de nachtlijke eer--mend
dienst, die bij de Grieken voor Demeter en Persephone, alsmede voor Dionysus gevierd werd, bij
de Romeinen slechts aan de getrouwde vrouwen,

met uitsluiting van alle mannen (cie . L EG . 2, 9,

nemen. Zijne satiren bleven onvoltooid; Caesius 21. verg. C 1 a u d i i, n 0 . 17.) op het feest der bona
Bassus nam de uitgave op zich en vereenigde de Den vergund was. In den Tateren tijd der keibestaande zes tot een boek (liber satirarum) . Zij zers, toen aan heide geslachten de deelneming
werden veel gelezen en bewonderd (QuiNCT. 10, 1, veroorloofd was, kwam ook een jaarlUkseh nacht
feest van Venus Noctiluca of Noctivigila in-lijk
94. Multum et verae gloriae quamvis uno libro Per-
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zwang, waarvoor een toepaslijk gedicht, Pervigi- Menesthenes ; door Aegeus uit Athene verdreven,
lium Veneris in 93 catalectische tetrameters, dat stichtte hij Stiris in Phocis (HOM. IL. 4, 338.).
nog bestaat, gemaakt was met het refrein : eras
PetilIi'i, Petilii: 1) Q. Petillius Spuramet qui numquam amavit, quique amavit eras amet n u s, stedelijk praetor in 131 v. C., op wiens raad
Vroeger werd het aan Catullus toegeschreven, eenige wedergevonden boeken van Numa verbrand
doch het is zeker eerst uit de 2. of 3. eeuw werden (LIV. 40, 29. PLUT. NUM. 22.). Als conn. C.
sul vocht hij in 119 tegen de Liguriërs (LIV. 41,
Perusiá, H povaía, oude stad van Etrurië 14 en v.). _ 2) L. P e t i 11 i u s, gezant bij Gentius,
tusschen het meer Trasimenus en den Tiber, een koning van Illyrië, door wien hij gevangen gezet,
der twaalf etrurische steden, niet groot van om- doch in 168 v. C. door de overwinning van Ani vang, maar sterk gelegen op een berg. In den clus in vrijheid gesteld werd (riv. 44, 27, 32.)..-romeinschen tijd was zij een municipium met de 3) Q. Petillius Cerealis, was in het jaar 60
regten eener coloniestad. In den strijd tusschen n. C. legatus van het 9. legioen in Britannië,
Octavianus en Antonius (bellum Perusinum) werd waar hij van de Britten een nederlaag leed (TAC.
zij door den eerste veroverd en verbrand, later ANN. 14, 32.). Bij de troonbeklimming van Vespaechter met den bijnaam Augusta herbouwd en sianus, een bloedverwant van hem, stond hij met
bleef ook in het vervolg een belangrijke plaats; veel ijver diens belangen voor (TAC. HIST. 3, 59.),
t. Perugia.
en ontving van hem in 69 het opperbevel tegen
I"es, z. maten.
de Batavieren onder Claudius Civilis, die hij na
Pe @eenmus Niger, onderscheidde zich in een langen en hardnekkigen oorlog onderwierp (TAC.
zijne jeugd in de krijgsdienst en klom spoedig tot HIST. 4, 71 en v.). Vervolgens was hij stadhouder
bevelhebber op. In 190 n. C. voerde hij met roem van Britannië, waar hij zich zeer onderscheidde
oorlog in Dacië en handhaafde in zijn leger een (TAC. AGR. 17.). Hoewel onbedachtzaam en soms
strenge tucht; Commodus zond hem in 191 als zelfs nalatig, verwierf hij zich echter den roem van
stadhouder naar Syrië, van waar hij, na den dood een uitstekend veldheer.
van Pertinax, tegen Didius Julianus opbrak en in
Petra, IIErpa, 1) een stadje op de grenzen
het Oosten als keizer erkend werd, doch tegen van Argolis, in het gebied van Corinthe (HDT. 5,
Severus, die insgelijks naar den troon dong, na 92.). -- 2) Een stadje in de nabijheid van Elis,
een dapperen tegenstand, het onderspit delfde (193). in den Peloponnesus. — 3) Op Sicilië, ook PeIIF-aaEt'a, 7rsTTELA, Z. spelen.
traea geheeten, t. Casal della Pietra. -- 4) Een
I'essinUs, ilea o►iç, zeer aanzienlijke stad stad in Thracië in het gebied der Maedi (LIV. 40,
van Galatic op de zuidelijke helling van den Din- 22.). — In Illyrië (CAES. B. C. 3, 42 ), — 6 P edymus, belangrijk vooral als hoofdzetel van de t r a S o g d i a n a e, op een rots in Sogdiana, digt
dienst van Cybele; in den rijken tempel aldaar be- bij den Opus (CART. 7, I1.). -- 7) De hoofdstad
vond zich een houten (volgens Liv. 29, 10, 11. een der Idumaeërs, later der Nabataeërs, in petraeïsch
steenen), uit den hemel gevallen beeld der godin, Arabië, in het 0. van hun gebied, t. Wady Moesa,
dat de Romeinen ten gevolge van de uitspraak der ten Z. van de Roode Zee, was van nabij door
sibyllijnsche boeken naar Rome lieten brengen, steile rotswanden ingesloten, terwijl verder woeste
omdat het lot van Rome daaraan hing.
zandvlakten en rotsgronden met een armzaligen
II s r a A t o c, van 7, &ruXov, een blad, was eene plantengroei den horizon begrensder.. De stad zelf
instelling bij de Syracusers, overeenkomstig met lag in een vlakte, waarheen een weg voerde door
het ostracismus, door welke een burger voor 5 een dal, dat steeds naauwer wordende op het laatst
jaren kon verbannen worden. De stemmen werden in een kloof uitloopt, waardoor een kleine kronop olijfbladen geschreven, en daarna in een urn kelende beek met helder water heenstroomt, met
geworpen en geteld.
een steenachtige bedding, waaruit kanalen zijn afIIETdap OC La, z. huis, grieksch, 3. kol. b.
geleid ter bevochtiging van de dorre omstreken.
IId raaoc, z. kleeding, 2. kol. o.
Petra was door zijne ligging een belangrijk midietaurista, een grappenmaker, afgeleid van delpunt voor den handel tusschen Arabië en Syrië
7t9tuupov, een houten stelling, eene soort van ba - (z. N a b a t a e i) ; en nog heden ten dage ontdekt
lans of wipplank, waarop twee kunstenaars zich men de sporen van vroegere grootheid en aanzien
zoo plaatsten dat de een het werktuig neer zocht uit hare trotsche, in rotsen uitgehouwen gangen,
te drukken, terwijl de andere trachtte het in de die meest graven, eenige ook tempels voorstellen,
hoogte te houden. Zoo de eerste het won, dan maar zeker ook voor een groot gedeelte tot wowerd de andere in de lucht geslingerd, waarbij ningen dienden en met opschriften (ook in griekallerlei kunstige wendingen en kromme sprongen sche en latijnsche taal) en andere, dikwijls nog
vertoond werden (auv. 14, 265.)
onvoltooide sieraden bedekt zijn, terwijl de bodem
Petélia, Ilzr Xlrx, zeer oude stal, volgens de als bezaaid is met zuilen, gehouwen steenen, de
sage gesticht door Philoctetes op de oostkust van overblijfsels van tempels, theaters en andere geBruttium in Italië, op een steile hoogte, 3 mijlen bouwen.
ten N. van Croton. :Nadat na eene zeer hardnek
Petreji. De voornaamste zijn: 1) M. P everdediging tegen Hannibal bijna al de bur--kige t r e j u s (legaat van den consul Antonius in 't jaar
gers bezweken waren, bevolkte Hannibal de stad 62), een degelijk man (SAL. CAT. 59.), behaalde
met Bruttiërs, tot dat de Romeinen later de over- op de benden van Catilina bij Faesulae de overgebleven burgers terugvoerden, t. Strongoli (LIV. winning. -- 2) M. P e t r e j u s diende onder Pom23, 30.).
pejus in Spanje, van 54-49, waar hij met AfraPetéOu, Its Tswv, vlek in het gebied van Thebe nius tegen de aanhangers van Caesar vocht, was
in Boeotië bij Haliartus, volgens Kiepert ten Z. eerst overwinnaar doch werd later door Caesar ge0., volgens L e a k e ten Z. van het meer Hylice slagen en trof eene overeenkomst met hem (CAES.
(HOM. IL. 2, 500.).
B. C. 1, 38 en v. 52 en v.). Na den dood van
PetéOs, [Ie ew ;, zoon van Orneus, vader van Yompejus ging hij naar Africa, verzamelde hier de
-

92

Petrocorii--Phaedimus.

780

overblijfsels zijner partij, leed bij Thapsus in 46
een nederlaag, waarna hij zich, ziende dat alles
verloren was, het leven benam.
Petrocorii, celtisch volk in Aquitania aan
den regter oever der Garumma, in het tegenw.
Perigord, waar rijke ijzermijnen gevonden werden,
met de hoofdstad Vesunna ; t. Perigueux (CASs.
B. G. 7, 75.).
Petronii. 1) L. Petronius verkreeg door
medewerking van zijnen vriend P. Coelius de waardigheid van romeinsch ridder, welke dienst hij hem
vergold, door hem op zijn verzoek het leven te benemen, dat hem door zware rampen ondraaglijk
was geworden. -- 2) P e t r o n i u s, diende onder
Crassus als tribuun tegen de Parthen en trachtte
zijn bevelhebber te verdedigen, toen deze bij een
mondgesprek met den aanvoerder der Parthen verraderlijk omgebragt werd (PLUT. CRASS. 31.). --- 3)
P. P e t r o n i u s, stadhouder van A egypte in 't jaar
24 v. C., bekend door zijn veldtogt tegen de aethiopische koningin Candace, wier hoofdstad hij ver
hoewel hij haar eerst in een tweeden veldtogt-overd,
tot den vrede dwong, 21 v. C. Hij maakte zich jegens Aegypte zeer verdienstelijk door het aanleggen van talrijke kanalen. Hij was bevriend met den
koning der Joden, Herodes. Door zijne vastberadenheid dempte hij een opstand van de woelzieke
bevolking van Alexandrië. -- 4) P. P e t r o n i u s,
stadhouder van Tiberius in Azië, onder Caligula
legaat in Syrië, in welke betrekking hij zich de
belangen der Joden aantrok. Hij stond bij keizer
Claudius in hoog aanzien. -- 5) P e t r o n. T u r p il i a n u s, diende als veldheer onder Nero in Britannië, waar hij zich slechts korten tijd en zonder
roem te behalen ophield (TAC. ANN. 14, 39.). Onder Galba verloor hij het leven in 't jaar 68 (PLAT.
GALS. 15.). — 6) C. P e t r o n i u s, diende met roem
onder Nero als proconsul in Bithynië, zocht echter
zijn hoogste heil in genot en verblijdde zich in de
hooge gunst van den keizer, tot wiens vertronwelingen hij behoorde (TAC. ANN. 16, 17 en v.), in
plaats van zijne uitstekende gaven aan de dienst des
vaderlands te wijden. Hij werd echter door de tegen
hem gesmede kuiperijen ten val gebragt, waardoor
men hem bij Nero in verdenking wist te brengen, zoo
dat hij zich op een reis naar Campanië met eigen
hand het leven benam, 66 n. C. Men houdt hem
voor den schrijver van een roman, Satyricon (Satyricón, Sc. libri), die oorspronklijk zeker uit een
grooter aantal boeken bestond en slechts bij uit
ons is gekomen. Dit werk schildert-trekslo
zeer naauwkeurig den zedelijken toestand van dien
tijd en levert sprekende karakterschetsen van sommige menschen van die dagen, nu eens in proza,
dan weder in poësie; daarbij legt hij de personen
die hij ten tooneele voert een taal geheel overeen
hunnen aard in den mond: laag bij-komstige
den rijken parvenu Trimalchio, fijner bij den beschaafden Griek Encolpius, gezwollen bij den potsierlijken dichter Eumolpus. De gesprekken zijn
doorweven met uitdrukkingen uit het Grieksch en
het volksdialect. Uit alles moet men opmaken dat
de schrijver in Nero's tijd geleefd heeft, terwijl N i e b u h r en L a c h m a n n hem tot een tijdgenoot van
Alexander Severus maken, wat evenmel moeilijk te
bewijzen valt. Den bijnaam A r b i t e r kreeg Petronius eerst in lateren tijd, misschien naar een uit
volgens wien Nero hem ar--drukingvaTcts,
7) T. Petronius
biter elegantiae noemde.
S e c u n d u s, stadhouder van Aegypte in 't jaar 87
--

n. C., nam deel aan den moord van Domitianus
en de verheffing van Nerva, doch verloor weldra
zelf het leven door de praetorianen, die over den
dood van Domitianus hevig verbitterd waren. ---8) Petron. Mamertinus, schoonzoon van Marcus Aurelius, werd op bevel van zijn zwager Commodus van 't leven beroofd. -- 9) P e t r o n. D i
i u s S e v e r u s, uit een geslacht van Milaan af--d
komstig, vader van keizer Didius Julianus.
Peace, fleuxrl, een eiland in Beneden-Moesië, gevormd door de beide zuidelijkste monden
van den Donau, driehoekig van vorm, waarschijnlijk het tegenw. eiland Piczina of St. Georg, tusschen Babedag en Ismaïl. Ook de eene monding
van - het kpóv at6µa droeg dezen naam.
Peucestes, fleux&Qrrlc, een veldheer van Alexander den G., die in Indië het leven van den koning
redde (PLUT. ALEX. 63. CURT. 9, 5.), waarvoor de
dankbare vorst hem tot stadhouder van Persis benoemde. In deze betrekking gedroeg hij zich, hoewel tot groote ergernis der strenge Macedoniërs,
met groote wijsheid en gematigdheid, daar hij, door
het aanleeren der perzische taal en het aannemen
van perzische zeden en kleederdragt, de harten der
onderdanen geheel voor zich won. Ook na den
dood van Alexander behield hij zijn stadhouderschap, streed aan de zijde van .Eumenes tegen Antigonus, doch gedroeg zich ijdel en aanmatigend in
zijn streven naar het opperbevel, hoewel bij geen
uitstekend veldheer was. Hij was de oorzaak van
de nederlaag bij Gadamarta in 316 en liep na den
val van Eumenes tot Antigonus over, die hem zijn
stadhouderschap ontnam.
Peueetia, fleuxET(a, heette het gedeelte van
Apulië dat door de Peucetii, HF-uxdrtot, bewoond
was, langs de oostkust van Italië, van Barium tot
aan Brundusium, met de steden Barium, Egnatia,
Silviae, Hudium, Buturtium. De bewoners waren
waarschijnlijk uit Epirus gekomen. Later ver
zij uit de geschiedenis.
-dwijne
eeuceti ups, flux&rtoc, z. O e n o t r u s.
Phaciïum, Paxlov, bergvesting in Hestiaeotis,
landschap van Thessalië, aan den regter oever van
den Peneus, t. Alifaca (THUG. 4, 78. LIV. 32, 13.
36, 13.).
l'hacusa, laxouaa, stad in Beneden-Aegypte
aan den linker oever van den Nijl, 36 m. van Pelusium ; vooral belangrijk omdat hij haar de kanalen een aanvang namen, die Ptolem. Philadelphus
graven liet, ter afleiding van het water van den
Nijl in de roode Zee.
Phaesces, haf axsS, z. S c h e r i a.
Phaeax, cDaiae, 1) zoon van Eresistratus, een
atheensch redenaar en staatsman, een jonger tijdgenoot van Nicias en bestrijder van Alcibiades
(PLUT. ALC. 13.). Thucydides (5, 4.) maakt melding van zijne zending naar Sicilië, om tegen de
aristocraten in Syracuse eene partij te vormen, in
't jaar 422. Na zijne terugkomst viel hij, met Alcibiades weder verzoend, Hyperbolus aan, welke
aanval eindigde met de verbanning van Hijperbolus (PLUT. ALC. 13. NIC. 11.). Van zijne redevoeringen is niets tot ons gekomen. Als redenaar
kenschetst Eupolis hem aldus : XuXtiv dzptaro5, d8uvarwTacrot XaYeev. — 2) Een bouwmeester, onder wiens
leiding de Agrigentijnen, na den slag bij Himera,
hunne stad met nieuwe gebouwen verfraaiden.
Pltaedimus, Dal&cµo;, koning der Sidoniërs,
die Menelaus op zijne tehuisreis gastvrij opnam (xoM.
OD. 15, 117.).

Phaedo—Phalaris.
Pheedo, Fa(8wv, uit Elis, was in zijn jeugd
slaaf, raakte daarna in kennis met Socrates en werd,
op zijn verzoek door Cebes of Alcibiades vrijgekocht, een ijverig leerling van hem tot aan zijn
dood toe. Vervolgens schijnt hij naar zijn vaderland teruggekeerd te zijn en daar een eigen school
der socratische wijsbegeerte gesticht te hebben. Hij
is inzonderheid bekend door een dialoog van Plato
die zijn naam draagt. I)e door hem geschreven
dialogen noemt Gellius admnodum elegantes.
Phaedra, Du(poc, z. T h e s e u s.
Phaedrus, k;Li poc, 1) leerling van Socrates
en lieveling van Plato, een zoon van Pythocles;
geschriften van hem zijn niet bekend. — 2) Het
hoofd der epicurische school te Athene, tot 72
v. C. Hij was bevriend met Atticus en Cicero,
die hem te Athene hoorde en hem zeer hoogachtte (cie. AD FAM. 13, 1. N. D. 1, 33. FIN. 1, 5.
verg. AD ATT. l 3, 39.). Van zijn werk 7tapl as iv
is een gedeelte weer aan het licht gekomen uit
rollen te Herculanum gevonden, waaruit blijkt dat
dit geschrift een hoofdbron geweest is voor Cicero's werk de natura deorum, inzonderheid van
het eerste boek.
Phaedrus (niet Phaeder), de romeinsche
fabeldichter; hij noemt het macedonische landschap
Piërië zijn vaderland. In zijne jeugd schijnt hij als
slaaf in de familie van Augustus gekomen te zijn
en door dezen de vrijheid verkregen te hebben
(Phaedri Augusti liberti fabulae). Dat zijne jeugd
in dien tijd moet gevallen zijn, kan opgemaakt
worden uit de woorden in 3, 10, 8. en 39. Hij
bleef zich aan de studiën en het maken van fabels wijden, hoewel hij iet dit werk- weinig gunst
bij het publiek inoogstte, waarvan de reden echter
onbekend is. Misschien, dad men in den treurigen tijd van Tiberius zijne verdichtselen voor zin
hield op hoog geplaatste personen, en de-speling
alvermogende Sejanus hierdoor uitgelokt werd om
den dichter te vervolgen en te bestraffen. Dit
ongeluk zal hem voorzigtigheid geleerd hebben,
want terwijl de eerste twee boeken der fabelen stellig
onder Tiberius geschreven zijn, is het waarschijnlijk dat de drie anderen, hoewel in sommige kringen bekend, eerst later algemeen verspreid zijn
geworden. Eerst later onder Claudius kon hij zich
ook als schrijver weer vrij bewegen. In de ons
bewaarde fabels wil hij meer dan enkel eene ver
geven, ofschoon hij zelf-talingvdesopch
zijne voornaamste verdienste zoekt in de keurige,
en taalkundig zuivere behandeling van zijne stof.
Deze verdienste hebben ook nieuwe kunstregters,
zooals L e s s i n g en F r. Jacob s, hem niet betwist,
hoewel ze met regt gebrek aan vinding en verkeerde voorstellingen van de moraal in de inleidingen
of toepassingen hebben gegispt. Onder de ouden
maken slechts Martialis en Arrianus van hem melding, maar toch heeft men, ondanks deze geloof
getuigen, aan de echtheid dezer fabelen,-wardige
hoewel geheel ten onregte, getwijfeld.
Phaëana, z. C h a r i s.
Pha enops, (Daivo!), zoon van Asius uit
Ahydos, vriend van Hector, vader van Phorcys,
Xanthus en Thoën (HOM. IL. 17, 582, 312. 5,
152.).
Phaestus, 'aterróc, 1) stad op de zuidzijde
van het eiland Creta, 1 1/2 m. van Gortyne. — 2)
Stad in Thessaliotis, landschap van Thessalië. (LIV.
36, 13.). — 3) Stad der ozolische Locriërs bij de
haven van Apollo Phaestius.

731

Phaëton
Phaëthusa } z. H e l i u s.
Phagren, 'Jdyp, een oude, sterke stad der
Piëriërs in Macedonië, aan de rivier den Strymon, aan den voet van den Pangaeus (UDT. 7,
112.).
Phalaecus, tdXatxo;, zoon van Onomarchus,
kwam na den dood van Phayllus, onder voogdijschap van Mnaseas, aan het hoofd der Phocensers,
352. Hij werd in Boeotië geslagen en Phocis
door de Boeotiërs geplunderd. Later (347) werd
hem het opperbevel ontnomen en dit aan drie
mannen opgedragen ; doch toen Philippus Phocis
onderwierp, voerde hij weder het bevel. Na het
sluiten eener overeenkomst verliet hij met zijne
huurtroepen het land, ging eerst naar den Peloponnesus en later naar Creta, waar hij bij het beleg van Cydonia gedood werd.
]Phalanthus, IkXavi90;, zoon van Aratus,
een Spartaan, die met de Partheniërs aftrok en in
Beneden-Italië Tarentum stichtte. Later vertrekt
hij naar Brundusium en wordt eindelijk als een
god vereerd (JUSTIN. 3, 4, 8, 12, 18.).
Phalanx. In het heroïsche tijdvak schijnen
alleen de aanvoerders aan den slag deel te nemen, doch deze hadden hunne manschappen om
zich, die natuurlijk in den strijd moesten gemengd
worden, 't zij om hun bedreigden of gevallen aanvoerder te redden, 't zij om hun eigen leven te
verdedigen en lijfsgevaar af te wenden. Daartoe had men eene zekere o r d e noodig ; de natuurlijkste was die eener gesloten lijn, in verscheiden rijen achter elkaar, en dit is de Phalanx
Volksgewijze, bij stammen, geslachten en familiën
staan de mannen in het front, maar naar achteren
d. i. in de diepte, zijn zij geschaard, volgens moed,
kracht, en degelijkheid. — Allengs is de gesloten
phalanx niet meer enkel het gevolg der noodzaak
maar zij wordt opzetlijk gekozen en ingerigt-lijkhed,
en is de spil van den slag. Over de uitrusting der
afzonderlijke krijgslieden (hopliten) verg. ó n k ir a t.
De diepte der phalanx hing waarschijnlijk van de
meerdere of mindere dapperheid der afzonderlijke
volkstammen af; in den slag bij Marathon waren zelfs de verschillende phylen der Atheners niet
gelijk van diepte (HDT. 6, 111.). Van lieverlede
werd het gewone getal 8. Bij de Spartanen werden de heloten, die hunne heeren (hopliten) volgden, gebruikt om de achterste rijen te versterken
en de kracht van den schok der phalanx te ver
tijd moest ieder-groten.Idmacish
militair district (6) een regiment (phalanx) leveren, van ongeveer (ofschoon niet altijd) 4000 man.
Zulk een phalanx werd ook taxis genoemd. Het
front van deze phalanx was in 4 deelen gescheiden, waardoor 4 chi 1 i a r c h i ë n ontstonden, insgelijks niet steeds juist 1000, maar ongeveer tusschen
de 700-1000 man. Het front van ieder chiliarchic, weder in vieren gesplitst, bevatte even zoovele sy n c ag m a t a, en elk hiervan weder 4 tetrarchiën. De diepte der macedonische phalanx klom
tot 16 man, doch daalde bij een geringer aantal
manschappen ook wel tot 12. Over de macedonische phalanx z. ook nog e x er c i t u s, 4. kol.
Phalara, stad van het thessalische landschap
Phthiotis aan de malische golf, de haven van LaInia; t. Stylidha.
Phalaris, IdXapts, tyran van Agrigentum
570-554. Hij was afkomstig van Astypalaea bij
Rhodus, van waar hij verbannen naar Agrigentum
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verhuisde en om zijn rijkdom tot de hoogste betrekkingen in den staat benoemd werd. Nadat hij
voor het bouwen van eersen tempel, ter eere van
Zeus Polieus, een aanzienlijk aantal arbeiders had
bijeengebragt, wapende hij hen, maakte zich met
hunne hulp van den staat meester en onderwierp
tevens de omliggende steden. Te vergeefs werden
de Himeraeërs door Stesichorus voor hem gewaarschuwd. Hij is een der eerste tyrannen, door
wie deze naam in de geschiedenis is gebrandmerkt geworden. Afpersing, moordlust en onmenschlijke straffen zijn hem ten laste gelegd.
Algemeen bekend was het verhaal van den koperen stier van Perilaus (Perillus), waarin hij menschen verbranden liet; de later meermalen genoemde stier van Phalaris schijnt intusschen een
beeld van den riviergod geweest te zijn. Na 16
jaren verloor hij in een algemeenen opstand onder Telernachus, een Emmenide, heerschappij en
het leven. De brieven die op naam van Phalaris
doorgaan zijn onecht en waarschijnlijk eerst in
den tijd der Antonijnen geschreven.
I'halarium, Pakapíov, een door Phalaris
gebouwd en naar hem genoemd kasteel, op den
linker oever van de rivier Himera op den berg
della Guardia.
Phalasarna, stad op de
uiterste N. W. punt van het eiland Creta, met een
haven die gesloten kon worden en een tempel van
Artemis.
Phalees, IdXxr^S, zoon van Temenus, vader
van Regnidas, een Heraclide, die zich meester
maakte van de heerschappij over Sicyon en daar
den tempel van Hera Prodromia stichtte. Geholpen door zijne broeders doodde hij zijn vader en
zijne zuster Hyrnetho, de vrouw van Deïphontes,
Wien Temenus de regering over Argos had toegedacht.
Phaléa8, IaXdas, van Chalcedon, een der
oudste grieksche schrijvers over regeringsvorm en
staatkunde, waarin hij gelijkheid van bezit en van
opvoeding onder alle burgers verdedigde. Hij

schijnt de eerste geweest te zijn die dergelijke communistische leerbegrippen zocht te verspreiden en
daarover door Aristophanes in de Ecclesiaz. vinnig bespot wordt. Verg. ARISTOT. POLIT. 2, 4,
1,6,12.

Phalera (orum) en -ae (arum), 2á pdXapa,

vooreerst een blinkend sieraad van den helm tot
bescherming der wangen van den krijgsman, op
een geschubden, met metaal beslagen riem, ver
schrijvers) ook toe--volgens(drmich
gepast op de met metaal beslagen wangplaten der
paarden en verder op elk sieraad van edel metaal
aan den kop of de borst dier dieren, eindelijk ook
nog op het borstsieraad, dat als een belooning
voor dapperheid in den oorlog aan den krijgsman
gegeven werd. Zelfs wordt het woord, hoewel
eerst in lateren tijd, gebruikt van een sierlijken
stijl.
Phalérus, IaXYjpos, z. Attica, 7. kol. o.
Phalinua, 1aXïvos, van Zacynthus, die, door
hoog van zijne krijgskunst op te geven, zich bij
Tissaphernes had weten in te dringen, en na het
sneuvelen van den jongen Cyrus tot onderhande-

van den Peneus, in Hestiaeotis (Liv . 32, 15. 36,
13, 39, 25.).

Plianagorla, tavagópsta en - plek, grieksche
colonie (waarschijnlijk van Telos) op den aziatischen oever van den Bosporus Cimmericus, eene
hoofdstapelplaats voor den handel in die streken,
70 stadiën van Panticapaeum verwijderd, aan het
zuidelijke uiteinde van het meer Corocondama, dat
zich naar den Pontus Euxinus opent; t. Liman
Koebanskoi. I)e Russen hebben nog heden ten
dage een kasteel van dien naam, ten W. van het
tegenwoordige Anapa.
Phanias of Phaeniaas, (Davta; of tIxt it'a ,
1) uit Eresus op Lesbos, een leerling van Aristoteles en vriend van Theophrastus, volgens Plutarchus (THEM . 13.) een Mp cptXóaopo; x cd ypocµ-

iaroptxwv. Hij was een zeer
µotrwv oux
vruchtbaar schrijver en vervaardigde wijsgeerige,
geschied- en natuurkundige werken. Slechts fragmenten zijn er nog van over. — 2) Een atheensch
vlootvoogd (XEN. HELL. 5, 1, 26.). - 3) Uit Aph1dnae (DEMOSTH. MID . p. 544.). -- 4) Stadhouder in
Antiochië en Syrië onder de regering van Antiochus,
die de wijsgeeren uit zijn gebied verdreef. — 5)
Vader van Cleanthes. — 6) Maker van 8 epigrammen in de grieksche anthologie.
Phanóeles, IavoxXrjs, grieksch elegiëndichter, waarschijnlijk uit het alexandrijnsche tijdvak.
Zijn dichtbundel, waarin beminde knapen van de
oudste tijden af in de taal der Alexandrijnen bezongen worden, had tot opschrift''Epw r c KaXoí.
Daartoe behoort ook een meer uitvoerig brokstuk,
dat met nog eenige kleinere fragmenten van hem
bewaard is.
Phanodémus, IIc vórjµoç, waarschijnlijk
uit Athene, een geschiedschrijver, wiens leeftijd
met geen zekerheid is te bepalen, misschien een
tijdgenoot van Theopompus. Zijn hoofdwerk was
een 'Ar íc of 'ATtnci lp atoXoy ct in 9 boeken.
De daarvan nog bestaande fragmenten zijn onbeduidend en loopen niet verder dan tot den tijd

van Cimon.
1'hanóte, vesting van Epirus, in het landschap Chaonië, digt bij de grenzen van Illyrië; t.
Gardhiki (Liv. 43, 21. 45, 26.)

Phaon, z. Sappho.
l'liarae, 'apad, 1) stad in het W. van Achaja aan de rivier Pierus, met een oud orakel van
Hermes, een der oudste leden van het achaeïsch
verbond, in 281; de inwoners heetten of cDupasis. --.

2) $ pal (HOM . IL. 5, 553. 9, 151.), inwoners Ic po(irat, stad in Messenië aan den Nedon, voegde
zich in 181 bij het achaeïsch verbond. -- 3) Stad
in Laconië, inwoners iDapiTat, ten Z. van Sparta.
l'haraa, Odpa', 1) een Spartaan, die onder
Lysander in Azië vocht en door de Ephesiërs vereerd werd met een standbeeld in den tempel van
Artemis; later komt hij voor als nauarch in 397
V. C. (XEN. HELL. 3, 2, 12.)

en als gezant te

Athene, 369 (t. a. p. 6, 5, 33.). --- 2) Een ander

Spartaan, die de kuiperijen van Heraclides tegen
Dion ondersteunde, doch zich door trotschheid en
aanmatiging bij de Syracusers gehaat maakte
(PLUT. TIM. 11.)'

Pharétra, pap&rpa, de pijlkoker die met pij-

laar gebruikt werd tusschen Artaxerxes en de len gevuld door de Grieken op den rug en niet,
grieksche huurtroepen (xEN. ANAB. 2, 1, 7, 16 zooals bij de oosterlingen, op zijde gedragen werd.
en v.).

Plialoria, Omkwpla, versterkte stad van

Volken die bij voorkeur van dit schietwapen gebruik maakten heeten bij de dichters pharetrati,

Thessalië ten N. van Tricca, aan den linker oever zooals de Geloni (HoR. OD. 3, 4, 35.).

Pharmacopoli----o!cs c.
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1harmacussae, Pp.axoicaat, 1) z. S a-

Pharnacia, Iapvax(a, belangrijke, door
Pharnaces, grootvader van Mithridates den G.,
1 a m i s onder Attica, op het einde. -- 2) Eiland, gestichte stad aan den Pontus Euxinus, tusschen
120 stadiën van Miletus verwijderd, waar Caesar Amisus en Trapezus, die Mithridates in de oor
door zeeroovers gevangen werd genomen (PEUT.
Romeinen om hare sterkte tot eene-logenmtd
CAES. 1. SUET. CAES. 4.).
wijkplaats voor zijne harems koos (PLUT. LUC. 18.).
Pharnabazus, 0apvcc3oc^os, perzisch satraap Door verwarring met Cerasus, eene colonie van
over noordwestelijk Klein-Azië (satrapie Dascylitis), Sinope, dat 150 stadiën meer oostwaarts lag, is
ondersteunde sedert 413 v. C. de Spartanen (THUC. de tegenw. naam Kerasunt ontstaan.
8, 6.), doch sloot reeds in 410 een afzonderlijken
Pharsal.us, (Dápaaxoc, stad van Thessalië
vrede met Alcibiades (PEUT. ALC. 31.). Hoewel in Thessaliotis aan de rivier Enipeus en de noortrouw aan zijn koning gehecht, bleef hij gedurende delijke helling van den Narthacius, met een hooge
het stadhouderschap van Cyrus in zijne provincie en sterke acropolis. Aan de overzijde van den
(XEN . HELL. 3, 1, 9.). Bij den oorlog met Perzië Enipeus stond een beroemd heiligdom van Thetis
(sedert 400) rigtten de Spartanen, die Tissapher- (etti&tov) (FLUT. PEL. 3 2. LIV. 37, 7.). Nadat in

nes door een afzonderlijk verdrag voor zich gewonnen had, hunne aanvallen tegen zijne provincie, eerst Thimbron en Dercyllidas, daarop Agesilaus. Hij ging toen naar Perzië, beschuldigde
Tissaphernes van verraad en bewerkte zijne terugroeping, terwijl hij tevens doordreef, dat er een
vloot uitgerust en het bevel daarover aan Conon
gegeven werd, 397. Door onderhandelingen haal
hij Agesilaus over om zijne provincie te ver--de
laten (PLUT. AGES . 6.). N , den slag bij Cnidus
schonk hij aan de zeestaten de vrijheid, ver
volgende jaar met een vloot de-woestinh
kusten van Laconica, doch keerde spoedig terug
(XEN. HELL . 4, 8.). Kort daarop schijnt hij door
den koning naar het hof ontboden te zijn, waar
hem veel eer bewezen werd en hij met eene dochter des konings in het huwelijk trad ( PEUT. ARTAX .
27.); naar Klein -Azië keerde hij niet weer terug.
In 't jaar 374 ging hij te gelijk met Iphicrates
naar Aegypte, waarheen hij reeds vroeger een
togt gemaakt had (isoca . PANEG . 39.); doch wegens de ijverzucht onder de aanvoerders mislukte
de onderneming tegen Aegypte. Sedert verlaat Pharnabazus het tooneel der ons bekende geschiedenis.
Pharnáees , oaw xr,;, 1) koning van het
bosporaansche rijk aan den Pontus Euxinus, 184
v. C., veroverde in 't jaar 183 V. C. de stad Sinope en voerde vervolgens oorlog tegen de niet
Rome verbonden koningen, Eumenes van Pergamum, Ariarathes van Cappadocië en Prusias van
Bithynië. Doch hij delfde het onderspit en ver
zijne veroveringen. Hij stichtte de stad-lora
Pharnacia en stierf in 't jaar 157. — 2) P h a r n.
H. zoon van den grooten Mithridates en achterkleinzoon van den vorige, was oorzaak van den
zelfmoord zijns vaders, toen hij eene zamenzwering
tegen hem gesmeed had. Door toedoen van Pompejus erkenden de Romeinen hem voor onafhanklijk
en voor hunnen bondgenoot, waarvoor hij Pompejus
echter later in zijnen hachlijken toestand geen
hulp verleende, terwijl hij daarentegen gedurende de
burgeroorlogen tusschen Pompejus en Caesar zijn
rijk zocht te vergrooten en de gevangen romein
ambtenaren zeer streng behandelde. In het-sche
dempen van een opstand in den Bosporus werd
hij verhinderd door den snellen marsch van Caesar, die hem geheel versloeg en de tijding dezer
overwinning met de bekende woorden: veni, eidi
vici, naar Rome zond. Later sneuvelde hij in den
strijd tegen de opstandelingen, in 48 v. C. (CAES.
B. C. 2, 91. PLUT. CAES . 50 en v. CIC. DEJOT. 5.
AD FAM . 13. 15.). — 3) Een perzisch satraap van

aanzienlijke geboorte in Klein -Azië, omstreeks 430
V. C., die den verdreven I)eliërs woonplaatsen te
Adramyttium aanwees (THVC . 5, 1.).

den macedonischen oorlog (197) reeds in hare
nabijheid gestreden was (Liv. 33, 7-10.), viel
hier de beslissende slag voor (48) tusschen Caesar
en Pompejus (CAES, B . C. 3, 90-99.); t. Farsala.
Pharus , -os, 1) eilandje op de kust van
Aegypte, beroemd door zijn vuurtoren. Alexander liet het door een langen dam van 7 stadiën
(t. 3000 v.) met het vasteland en de haven van
Alexandrië verbinden. Homerus (oD. 4, 354.)
noemt Pharos daarentegen een eiland ver in zee
gelegen, 1 dagreis van het vasteland verwijderd.
Op Pharos, dat nog zoo heet, zou ook de ver
gemaakt zijn. 2)-talingderLXvh0.V
Een eiland op de kust van I)almatië, 50 m. lang,
7---8 m. breed, welks gelijknamige stad door de
Romeinen onder Aemilius Paulus verwoest werd;
t. Lesina.
Phaséliis, cIaariX1s, zeestad van Lycië aan
de pamphylische golf, colonie der Doriërs (HDT.
2, 478.), aan een berg van denzelfden naam (t.
Taghtaloe). Met 3 voortreflijke havens werd zij
spoedig aanzienlijk, vormde een vrijstaat, doch
werd later een broeinest van zeerooverij, en daarom door de Romeinen onder ServiIius verwoest
(Cic. VEER. 4, 10. 2, 4, 10 . LIV . 37, 23.). Sedert
kwam zij niet weer tot bloei. Volgens de gewone meening werden hier de yaar1Xot, kleine,
ligte vaartuigen uitgevonden, die volgens anderen

hunnen naam zouden gekregen hebben van hunnen vorm, die veel van een snijboon (phaselus)
had (HOR. OD. 3, 2, 29. CIC. AD ATT. I, 13.).

Phasélus, z. P h a s e l i s.
Pháq,i5, 0á6g, 1) rivier van Klein-Azië, die
op de moschische bergen ontspringt en zich als
bevaarbare rivier in den oostelijken hoek van den
Pontus Euxinus ontlast. In den oudsten tijd gold
zij als grensrivier tusschen Europa en Azië, later
althans tusschen Colchis en Klein -Azië. De later
algemeen onder dezen naam bekende rivier is
ongetwijfeld de tegenw. Rioni; evenwel schijnt de
Phasis van Aeschylus (PEG. 177.) de latere Hypanis of de tegenw. Kuban te zijn; de door Xenophon (ANAB . 4, 6, 4.) genoemde is de Araxes
(t. Arad), die ook dezen naam droeg. Verg. nog
HDT . 4, 40, 45, 86. -- 2) Stad niet ver van den
mond der boven genoemde rivier, een colonie der
Milesiërs. De naam van stad en rivier is bewaard
gebleven in den naam der faisanten, Phasianae
ayes (MART. 3, 57, 16. SUET. VIT. 13. PLIN. 2, 33,
39. 37, 44.). --- 3) Rivier op het eiland Taprobane (Ceylon).
' of a t c, aanbrenging van een geheime overtreding, een openbare aanklagt, tegen hem ingesteld,
die de wetten op den handel en de mijnwerken
overtreden, of tegen de verbodswetten van in- en

734

Phayllus—Phidippides.

fragmenten over zijn. Zijn taal was zuiver; Athenaeus noemt hem dcTTCxtTacro;. Naar hem is ook
een versmaat benoemd (metrum Pherecrateum), die
hij of ingevoerd of althans veel gebruikt heeft.
Pherec desa, Oepexv8rls, 1) de wijsgeer, zoon
van Babys, van het eiland Syrus, vandaar ó Evptos
geheeten ; tijdgenoot van koning Alyattes en van
de 7 wijzen van Griekenland (volgens Cicero
van Servius Tullius). Hij zelf zou geen bepaalden leermeester gehad maar zich door de beoefen i ng van phoenicische schriften gevormd en ontwikkeld hebben, ook zou hij leermeester van Pythagoras
geweest zijn. De verdere berigten over zijn leven
grenzen aan het wonderbare. Ph. wordt onder
de eerste prozaschrijvers genoemd, en hij was de
eerste onder de Grieken die schreef over natuurkunde en godsdienst : iepl cpuaews zal hswv. -- 2)
De geschiedschrijver uit Lerus, waarschijnlijk te
Athene woonachtig, vandaar gewoonlijk de Athener
genoemd. Hij leefde ongeveer tot het jaar 400
v. C. Zijn hoofdwerk auToX4ove;, ook iarop ue
geheeten, was van mythisch -historischen inhoud en
bevatte niet alleen de attische, maar ook in 't
algemeen de grieksche sagen in genealogische
volgorde. Slechts van dit laatste werk zijn fragmenten over; van de andere hem toegekende
schriften bestaat niets meer.
Pherenicus, 'spivcxo;, zoon van Cephisodotus uit Thebe, nam vele uit Athene voor de
tyrannie der 30 gevlugte ballingen gastvrij op, en
of Arsinoë, van Pronaus en Agenor, of van Te- vond daarvoor belooning, toen hij zelf voor de
menus en Arion, z. A l cm a e o n. Hij en zijne spartaansche oligarchie uit zijn eigen vaderstad de
zonen werden• door de zonen van Alcmaeon ver- wijk moest nemen. Terwijl deze echter door Pemoord. -- 2) Zoon van Dares, priester van He- lopidas verdreven werd, bleef hij op de grenzen
phaestus te Troje, door Diomedes geveld (H0M. wachten om terstond ter hulp te kunnen toeIL . 5, 9.). -- 3) Togtgenoot van Aeneas (vIRG. snellen (PLUT. PELOP. 8.).
Pheres, z. Aeolus, I).
AEN . 12, 371.).
Pherinum, een kasteel in Thessalië, dat bij
4>st ITCa, z. auaat'Tta.
Phellus, cáXAo; of <DzXAós, stad in het bin- Livius (32, 14.) voorkomt, in de nabijheid van
nenland van Lycië op een berg tusschen Xanthus Goinphi.
oepv^, z. Yáµo;, 2. kol. o.
en Antiphellus; t. ruïnen bij het dorp Saaret.
Phidias, <DEC&ias, uit Athene, leerling van
Phemius, µto;, 1) zoon van Therpius, de
zanger die zich voor de vrijers van Penelope in Ageladas, geboren omstreeks 390 v. C.; door in
het huis van Ulysses liet hooren, doch bij Ulysses de voorstelling zijner goden - idealen bevalligheid
genade vond, omdat hij dit slechts gedwongen aan verhevenheid te paren, opende hij een nieuw
gedaan had (xoM . OD. 1, 154. 22, 230 en v.). — tijdperk in de kunst; hij zelf vervaardigde voornamelijk uit goud en ivoor colossale beelden,
2) Vader van Aegeus, grootvader van Theseus.
Phemonóe, Oripovór^, dochter van' Apollo, en muntte evenzeer uit als bouwmeester, metaalen diens eerste priesteres te Delphi, uitvindster gieter, beeldhouwer en schilder. Van 450 af
van den hexameter; ook werd de naam alge- bestuurde hij vooral de grootsche ondernemingen
van Pericles ter verfraaijing der stad, en de ver meen voor priesteres of profetes gebruikt.
Pheneus, Oeveó;, stad in het N. 0. van schillende kunstenaars werkten onder zijn toezigt
Arcadië, aan den voet van het gebergte Cyllene, en naar zijne ontwerpen (PLUT. PER . 12.). Uit nijd
in een wild, waterrijk oord, dat veel van over- en afgunst tegen Pericles werd hij aangeklaagd, eerst
stroomingen te lijden had, waaruit ten laatste een van diefstal, gepleegd aan 't goud voor het standmeer ontstond (Bom. IL. 6, 605.). In de buurt beeld van Athene bestemd, doch toen deze beschuldiging valsch bleek te zijn, werd hij aan godslasvan het tegenw. Fonia.
Pherae, cspad, stad in de pelasgische vlakte tering schuldig verklaard, omdat hij zich zelven en
van Thessalië, niet ver van de plaats waar de Pericles op het schild der godin zou hebben afPelion met den Ossa te zamen loopt. Pherae gebeeld ; deswege in de gevangenis geworpen
werd vooral belangrijk, sedert de tyran Iason en stierf hij daar aan eene ziekte in 431 (PLUT. PER .
zijne opvolgers daar eene magtige heerschappij 31.). Verg. beeldhouwkunst, 3. kol.
1.'hidippïtles, atheensch rengrondvestten (XEN . HELL . 6, 4, 20.). Zij was goed
versterkt, maar tevens omringd door eene menigte bode, die, toen de Perzen onder Datis en Artatuinen en buitenplaatsen. Midden in de stad be- phernes in aantogt waren, om spoedige hulp naar
Sparta gezonden werd en den weg daarheen van
vond zich de bron Hyperea.
Phereerá*es, dichter der oude 1140 stadiën in 2 dagen aflegde. Bij den berg
attische comedic, ouder dan Aristophanes, jonger Parthenium verscheen hem de god Pan, die de
dan Crates en Cratinus. Hij zou 16-18 stukken Atheners van zijn bijstand verzekerde, en voor

uitvoer gehandeld had; die zich aan bedriegerij
had schuldig gemaakt; die zich in het onregtmatig bezit van staatseigendom gesteld had; ook
tegen sycophanten en voogden die het eigendom
hunner pupillen niet, of te laag verpand hadden.
De aanklager (voor zoo ver hij zelf geen beleedigde partij was) kreeg een gedeelte der straf
tot loon. De straf was schatbaar, de regtbank
verschillend naar gelang van het onderwerp der
aanklagt.
Phayllus, 4uukkos, broeder van Onomarchus,
werd door Philippus in Thessalië geslagen (353)
en volgde zijn broeder op als aanvoerder der
Phocensers in den heiligen oorlog. Door alle
hulpmiddelen voor den oorlog aan te wenden en
de soldij te verhoogen, bragt hij een groot leger
op de been, werd door de Atheners, Lacedaemoniërs en Achaeëers onder Nausicles ondersteund,
viel in Boeotië, doch werd geslagen, wendde zich
hierop naar Locris, alwaar hij, na de verovering
van Maryca, aan een ziekte stierf, in 352.
Phéa, Ocvl, ascc, vlek en haven op een gelijknamigen landtong op de grenzen van Pisatis
en Elis, aan de rivier Jardanus (x0M. IL. 7, 135.).
Voor de haven lag het eiland Pheas.
Pheca of -cadum, kasteel in Thessalië, in
het landschap Hestiaeotis, ten W. van Gomphi;
t. waarschijnlijk Bletzi (Liv. 31, 41. 32, 14.).
Phegeus, 011eós, 1) zoon van Alpheus,
broeder van Phoroneus, vader van Alphesiboea

geschreven hebben, waarvan nog slechts eenige dien god werd uit dankbaarheid daarvoor te

Phidon—Philetaerus.
Athene een heiligdom opgerigt (HDT. 6, 105 en
V. NEP. MILT. 14.).

Phïdon, •sf &wv, 1) koning van Argos, omstreeks de 8. of misschien juister de 28. 01., wordt
dikwijls als tyran vermeld, hoewel hij tot het koninklijk geslacht der Temeniden behoorde (HDr.
6, 127.), dewijl hij de van oudsher bestaande grenzen der koninklijke magt in vele opzigten overschreed; door geweld van wapens breidde hij de
heèrschappij van Argos over Argolis en Aegina
uit, en zelfs over bijna den halven Peloponnesus.
Hij zou gelijke maten en gewigten in den Peloponnesus ingevoerd en op Aegina de eerste munten hebben doen slaan. -- 2) Een der 30 tyrannen,
die, toen de overige naar Eleusis weken, te Athene als medelid der oligarchische tienmannen ach
-terblf
(xEN. HELL. 3, 2.).
rhigalia, 1 TaXta — Ann, stad in den zuidelijken hoek van Arcadië op de messenische grenzen, aan den Lymax, een zijtak der Neda, op een
steile hoogte ; t. Paolitza. Hoewel Phig. ook meer-

malen bij krijgsondernemingen geroemd wordt, heeft
het heden ten dage zijne beroemdheid voornamelijk
te danken aan den tempel van Apollo Epicurius,
die in het gebied dezer stad bij Bas s a e, 2 uren
N. oostwaarts op den berg Cotylium gelegen is.
Het is een werk van Ictinus, tijdgenoot van Phidias en Pericles, hetwelk Pausanias (8, 41, 8.)
met den tempel van Athene te Tegea, wat de
fraaiheid van den steen en de juiste verhoudingen
betreft, voor den prachtigsten tempel van den
Peloponnesus hield. Apollo verkreeg den bijnaam
Epicurius als bevrijder van de pest. ten tijde van
den peloponnesischen oorlog. Nog tegenwoordig
staan daar 36 zuilen van den tempel met hunne
architraven ; de lengte van den tempel bedroeg
volgens latere opmetingen 125 v., de breedte 48
V. Eerst sedert het laatst der vorige eeuw zijn
deze overblijfsels bekend geworden; in 1812 ontdekte men bij opgravingen een groot gedeelte van
het fries der binnenste cel, 100 v. lang, dat door
de britsche regering werd aangekocht. De inboorlingen noemen de plaats a ro
arukou; of
xoXóvvcuc
Philadelphia, 0tXaUdXcpn , 1) stad in het
O. van Lydië aan den voet van den Tmolus,
vroeger belangrijk, doch dikwijls door aardbevingen geteisterd, b. v. ten tijde van Tiberius (TAC.
ANN. 2, 4 ï); t. Allah-Sjehr. — 2) Voorname stad
in Palaestina aan de overzijde van den Jordaan
(Peraea), 5 mijlen van die rivier verwijderd, aan
een zijtak van den Jabbok, de oude hoofdstad
der Ammoniten onder den naam R a b b a t h
Ammon.
Philaenorum arae, z. arae Ph i l a enorunt.

Philae, «tXtci, een bekoorlijk eiland in den
Nijl op de zuidelijke grenzen van Aegypte, met
een gelijknamige stad, het zuidelijkste punt van
Aegypte. Daar zouden Isis en Osiris begraven
zijn, weshalve het als bezaaid was met tempels
en andere praalgebouwen; t. Djesiret el Birbeh,
d. i. tempeleiland, met prachtige ruïnen.
Philaeus, rptXrttoy, zoon van Ajax Telamonius en Tecmessa, broeder van Eurysaces, met
wien hij liet eiland Salamis, dat zij van hunnen
grootvader geërfd hadden, voor het attische burgerregt aan de Atheners zou hebben afgestaan
(HDT. 6, 3.5. PLUT. SOL. 10.).

I'hilammou, SptAd wv, een oud griekschd
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thracische zanger, die den Delphiërs tegen de
Phlegyers te hulp gekomen en in den strijd gesneuveld zou zijn, en aan wien het onderwijzen
der kooren van delphische meisjes, die de geboorte van Leto en van hare kinderen bezongen,
wordt toegeschreven. Hij heette de zoon van
den zanger Chrysothemis of van Apollo en Chione,
vader van Thamyris en Eumolpus.
Philémon, ItX r'j (.Lwv, 1) een arm, vroom
grijsaard in Phrygië, die eens met zijne vrouw
B au ci s Zeus en Hermes gastvrij opnam, nadat zij door al de bewoners van het dorp waren
afgewezen. 1)e geheele plaats werd daarom door
een watervloed verwoest, doch de hut van Philemon in een prachtigen tempel herschapen, waarvan
hij en Baucis bewaarders werden. Beiden eindigden gelijktijdig hun leven, terwijl zij in boomen
veranderd werden (OVID. MET. 8, 621 en v.). —
2) Een der eerste en oudste dichters der nieuwe
comedie, zoon van Daemon uit Syracuse. Reeds
vroeg kwam hij naar Athene en begon daar in
332 v. C. zijn loopbaan ars blijspeldichter en
mededinger van Menander. Zijn eerste stuk was
de `1 roÇ3oXcµuioy. Het was geen gevolg van kuiperijen en streken, dat Phil. dikwijls op Menander
de overwinning behaalde, maar wel daarvan dat
Menander het begrip der nieuwe comedie veel
scherper opvatte en zich veel strenger daaraan
hield dan Philemon, waardoor zijne rigting eerst
langzamerhand algemeen in den smaak kon vallen.
Menander onthield zich van alle persoonlijke toespeling en satire, bragt weinig handeling in zijne
stukken om des te meer ruimte te hebben voor
de ontwikkeling zijner karakters. In het schilde
daarvan moest Philemon voor Menander wij--ren
ken, doch hij overtrof hem in het inweven van
belangwekkende handelingen, die hij door meer
ingewikkelde intrigues wist te verlevendigen.
Vandaar dat de Atheners, nog gewend aan den
rijkdom van comische toestanden en aan de luimen van scherts en jok der oude en middelbare
comedie, in den beginne meestal aan Philemon
den prijs toekenden. Echter werd hij nu en dan
ook overwonnen en verliet, 't zij ten gevolge
eener nederlaag, 't zij op uitnoodiging van Ptolemaeus, Athene voor eenige jaren en begaf zich
naar Alexandrië. Later keerde hij naar Athene
terug, waar hij tot aan zijn dood in 262 v. C.
bleef. Hij bereikte een hoogen ouderdom en werd nog
midden uit zijn dichterlijken werkkring weggerukt.
Van 97 stukken die hij zou gemaakt hebben, zijn
nog 57 titels bekend en fragmenten over. Twee
stukken zijn uit eene navolging van Plautus beter
bekend, de "Et.;ropo5, in den Mercator, en de Oraaupo „, in den Trinummus nagevolgd. Zijn zoon heette
insgelijks Philemon, was ook blijspeldichter en
voerde 54 stukken op, die zeker spoedig met die
des vaders verward werden. — 3) Naam van
verscheiden taalkundigen : a) maker der luµ.mxTa
s L; "Uµripov. Zijne verdiensten omtrent de homerische critiek verschaften hem den bijnaam xpt nx6 ;
b) een attisch lexicograaph ; c) maker van een
woordenboek, XI txóv -rsxvoXoytxóv, uit de 5. eeuw
n. C.
Philesius, »cXrj ctoy, Achaeër, een der bevelhebbers van de 10000 Grieken op hun terugtogt,
komt meermalen bij Xenophon in de Anab. voor.
Philetaerus, <DtX&ratpos, 1) dichter der middelbare, en deels nog der nieuwe comedie, tijdgenoot van Hyperidess en Diopithes. Van de 21
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hem toegeschreven stukken zijn nog 14 titels bekend, waaruit blijkt, dat hij, even als de dichters der
middelbare comedie, onderwerpen uit de mythologie
behandelde, maar deels ook, volgens de wijze der
nieuwe comedie, het doen en laten van sommige
standen belachlijk plagt voor te stellen. — 2) Geboren te Tieum in Bithynië, was in zijne jeugd in
dienst van een Macedoniër Docimus, die eerst een
aanhanger was van Perdiccas, vervolgens van Antigonus, en eindelijk van Lysimachus, in 302 V. C.
(DIOD .

18, 45.20, 107.); de laatste vertrouwde aan

Phil. de bewaking zijner schatten te Pergamum toe.
In 284 maakte hij zich van den burg, dien hij als
zijn eigendom beschouwde, meester en werd zoo de
stichter van het pergamenische rijk. Na den moord
van Seleucus van Syrië kocht hij van Ptolemaeus
Ceraunus, den moordenaar, voor eerre groote som
het lijk van den verslagen vorst en zond liet aan
diens zoon Antiochus Soter, dien hij daardoor zeer
aan zich verpligtte. Hij stierf in 263, in den ouder
jaren. Zijne bezittingen liet hij aan-domvan80
Eumenes, zijn broeders zoon, na.
Philétas, <kk-rirF;, taalkundige en dichter uit
Cos (of Rhodus), ten tijde van Philippus en Alexander van Macedonië, leeraar van Ptolemaeus Philadelphus, van Theocritus en van den taalkundige
Zenodotus. Wegens zijn schraal en gebrekkig lig
ging van hem het sprookje rond, dat hij-cham,
lood in zijn schoenen droeg, om niet door den wind
weggeblazen te worden. Hij muntte uit in de erotische elegie door eenvoudigheid van vorm en diepen zin en werd in den canon der elegischedichters opgenomen. Vooral de romeinsche elegiën dichters hadden veel met hem op (PROP. 2, 34, 27. 3,

1, 1. 3, 52. 4, 6, 3.). Wij bezitten slechts eenige

fragmenten van hem.
I'híilimus, «mXivoc, 1) attisch redenaar uit den
tijd van Demosthenes. Van zijne redevoeringen
zijn 3 titels en een fragment bewaard. -- 2) Ge-

schiedschrijv er uit Agrigentum, beschreef de Puni sche oorlogen met evenveel partijdigheid voor de
Carthagers, als Fabius dat deed voor de Romeinen. -- 3) Arts, die over de planten en hare geneeskracht schreef.

Philippopó1I , '»tXntrtócoXt^, stad in Thracië
op een drietoppigen berg, in een uitgestrekte vlakte, aan den zuidoostelijken oever van den Hebrus.
Philippus van Macedonië liet haar bouwen op de
plaats van het vroegere Eumolpias. Later veroveren de Thraciërs haar, en daarop werd de stad
onder de Domeinen de hoofdplaats der Thraciërs
(POL. .5, 100. LIV. 39, 53. TAC. ANN. 3, 28.). Ook

het tegenw. Philippoli is nog een aanzienlijke stad.
Philippus, í),tit ro;, macedonische koningsnaam : 1) de derde zoon van Amyntas II. en van
Eurydice, geb. 382 v. C., werd in 369 door Pelopidas als gijzelaar mede naar Thebe genomen
(PLU T . PELOY . 26.), leefde eenigen tijd in het huis
van Epaminondas of Pammenes, doch keerde spoedig naar Macedonië terug. Na den dood van zijnen
broeder Perdiceas (360) maakte hij zich van de
regering meester, eerst voor diens minderjarigen
zoon Amyntas. Het was echter Bene onzekere heerschappij : Pausanias, die aanspraak maakte op den
troon en door de Thraciërs ondersteund werd, werd
door hem uit den weg geruimd, terwijl hij de
Thraciërs te vrede stelde; voor een anderen pretendent, Argaeus, trokken de Atheners partij, doch
hij won lien door hun Amphipolis af te staan (DaMOSTH . ARISTOCR . p. 660.); daarop voerde hij gelukkig oorlog tegen de Illyriërs en vergrootte zijn
rijk in het N. W. tot aan het meer Lychnitis. Na
zulke verdienstelijke daden, maakte de niacedonische aristocratie geen zwarigheid meer, hen, als
koning te erkennen. Van nu af beraamde hij nieuwe
plannen, en wel vooreerst om de grenzen van Macedonië uit te breiden, vervolgens om de hegemonie over de grieksche staten te verkrijgen, daar
juist de pogingen van Thebe hiertoe hadden
schipbreuk geleden en Athene zich weder als de
magtigste verhief, en eindelijk om het perzische
rijk te beoorlogen. — Hij voerde nu eene nieuwe
oorlogstactiek in, vooral door de inrigting en zamen -

stelling der phalanx (z. e x e r c i t u s, 6 kol.), die j uist
voor gemengde troepen uit verschillende volken zeer
geschikt was, doordien de verscheiden elementen
tot een gemeenschaplijk zamenwerken vereenigd werden ; verder vond hij een krachtigen steun in de,
omstreeks dien tijd, ontgonnen mijnwerken van
Pangaeus, die jaarlijks bij de 1000 talenten opleverden. Maar bovenal werden zijne plannen bevorderd door de zedelijke en staatkundige verbastering van Griekenland, waarvan hij meesterlijk
tot zijn voordeel partij wist te trekken. Het beeld,

Philippi , of o(Xnr rot, stad in het binnenland
van het met Macedonië vereenigde deel van Thracië, door Philippus van Macedonië aangelegd op
de plaats waar vroeger de thasische colonie Kprj'S
t gelegen was. Zij lag op een steile hoogte
van het gebergte Pangaeus aan de rivier Gangas,
was vooral belangrijk wegens de nabijgelegene goud - dat Demosthenes van zijn karakter gemaald heeft,
mijnen (HDT . 5, 26. 6, 46) en is in de geschiede- mogen wij bezwaarlijk als volkomen gelijkend
nis merkwaardig door den slag van Octavianus en aannemen; veel van liet afkeuringswaardige was
Antonius tegen Brutus en Cassius. Augustus maakte eigen aan de algemeene rigting van zijnen tijd;
haar tot eene colonie. De apostel Panlus stichtte hij maakte zijne kracht en bekwaamheid dienst
aan zijne geslepenheid, vermeed alle over--bar
hier in 't jaar 53 een der eerste Christengemeenten.
I'hilippides, cIcXcn7ti67 S, l) een rijk Athener, ijling in zijne ondernemingen, wachtte totdat dP
vriend van Midias (DEMOSTH. MID. p. 581, 583. - vrucht voor hem tot rijpheid gekomen was, wist
2) Zoon van Philocles, dichter der nieuwe comedie, met geringe middelen — wapens, geld of betusschen 308-292 v . C. Hij stond hij koning Lysi- loften — groote uitkomsten te verkrijgen en
machus in bijzondere gunst en wist, ofschoon een fijn beijverde zich vooral om door kuiperij en omhoveling, toch zijne zelfstandigheid en vrijmoedig kooping zich overal aanhangers te verwerven en
te bewar en (PISUT. DEMETR . 12, 26.). Hij-heid de afzonderlijke staten op zijne zijde te brengen
stierf van blijdschap over eene overwinning op het of werkeloos te maken, totdat ook een aanslag
tooneel behaald. Uit de fragmenten, die van 15 op hen een goeden uitslag beloofde (DEMOSTH .
stukken (men schreef er hem 44 toe) afkomstig zijn,
kan - men zijne dichterlijke waarde niet genoegzaam
beoordeelen. Wat zijn taal betreft schijnt hij in het
gebruik van woorden niet zeer naauwgezet geweest

te zijn.

OLYNTH. 2, p. 19. DE CHERSON. p . 105 .) Na
zijn land goed versterkt te hebben, doet Philippus
een aanval op Amphipolis. Athene wordt eerst
listig om den tuin geleid, vervolgens is het door

den bondgenootenoorlog verhinderd zich kracht-
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dadig te doen gelden, waarop hij zich tegen de j in de plaats der Phocensers laat Philippus zich
atheensche bezittingen op Chalcidice wendt, Pydna I als lid in het delphisch Amphictyonen verbond
verovert en de Olynthiërs voor zich wint, door opnemen; nu raadt Demosthenes zelf aan om
hun Anthermus af te staan en Potidaea voor hen den vrede te bewaren. Met dezen uitslag aante veroveren, in 358 en 357 (DEMOSTH . DE HALON . vanklijk tevreden, wendt Philippus zich, nadat hij
p. 83. ARISTOCR p. 659 .). In denzeifden tijd werd Thessalië door eene splitsing in 4 bondgenoothij door de Aleuaden tegen de weder magtig ge- I schappen in groote afhanklijkheid gebragt heeft,
worden tyrannen van Pherae te hulp geroepen en ` weder tegen Tliracië en Illyrië, vermeerdert zijne
verkreeg daardoor invloed in Thessalië, waarlangs vloot, onderneemt in 344 op last der Arnphictyonen
hij zich den weg naar eigenlijk Griekenland baan- een togt tegen Sparta; maar sedert 342 keerde
(I e. I)e aanleiding, zich in de grieksehe aangele- ^ hij zich weder tegen Athene door onlusten op
genheden te mengen, kwam van de zijde der Euboea te verwekken en de steden op den
Thebanen, toen deze een besluit van liet Amphi- Chersonesus aan te vallen. Phocion onderwerpt
ctyonen verbond tegen Phocis, wegens het in bezit Euboea weder, op den Chersonesus neemt Dionemen van aan den god van Delphi geheiligd pithes met kracht de belangen der Atheners
land, wilden ten uitvoer leggen, en dien ten ge- ! waar, en als Philippus zich ook tegen Perinthus
volge de phocensische of heilige oorlog uitbrak, en Byzantium wendt, dat zelfs door de Perzen
356; de Phocensers stonden echter in verbond ondersteund wordt, verklaart Athene hem weder den
niet de tyrannen van Pherae. -- Nu maakt oorlog (DEMOST. PHIL. 4. PLUT. PHOC. 14.). PhoPhilippus van deze gelegenheid gebruik, om de cion redt Bijzantium; Phil. neemt den schijn van
grieksche kuststeden (Methone) te onderwerpen, onverschilligheid aan omtrent de aangelegenheden
doch in 353 wordt hij weder door de Thessaliërs 'van Griekenland en voert krijg tegen de Scythen
om hulp verzocht, voert ongelukkig krijg in twee en Triballiërs. Een nieuwe heilige oorlog, blijk veldslagen tegen de tyrannen en de Phocensers, I baar door omgekochte verraders verwekt, roept
doch behaalt kort daarna een groote overwinning hem weder naar Griekenland. Als uitvoerder van
op Onornarchus. Daar hij nu eene beweging ! het besluit der Arnphictyonen tegen Amphissa rukt
maakt als of hij in Phocis wil binnen dringen, 1 Philippus met een talrijk leger Hellas binnen, betrekt,
bezetten de Atheners de Thermopylen en zenden na spoedig die onbeduidende taak volbragt te hebben,
daarheen eene Vloot (DEMOSTII. DE COR. p . 236.); ! zijne winterkwartieren in Loeris en bezet in het
in dien tijd hield Demosthenes de eerste phi- voorjaar van 338 Elatea op de grenzen van Boeotië.
lippische redevoering. Nadat Philippus zijn in- Thans gaan den Atheners de oogen open en gelukt
vloed in Thessalië verzekerd had, wendde hij het aan Demosthenes om een verbond met de Thezich weder naar Thracië. Echter verloor hij de, banen tot stand te brengen, waarbij zich ook andegrieksche aangelegenheden niet uit het oog, hij re steden voegen; het begin van den oorlog is voor
ondersteunde een tyran op Euboea en stookte de Grieken niet ongunstig, doch in Augustus van
daar onlusten aan, die echter door Phocion on- 33S wordt het vereenigde leger der Atheners en
derdrukt werden (PLUT . P110C• 12.), trad in den Thebanen na een dapperen strijd bij Chaeronea
Peloponnesus als beschermer der vrijheid op, ver- volkomen verslagen. Philippus eerst uitgelaten van
dreef (349) weder de tyrannen uit Thessalië, en vreugde over deze overwinning, strafte Thebe met
keerde zich nu tegen Olynthus, hetwelk aan ' eene bezetting, doch behandelde Athene met
het hoofd van eert verbond van thracisch-chalcidi- j zachtheid. Daarop werd er een groote vergadesche grieksche steden zich weder bij Athene had ; ring van afgezanten der grieksche staten te Coaangesloten, 348 . Wel zond Athene op de krach - Í rinthe gehouden waar besloten werd tot een natige vermaningen van Demosthenes hulp, doch i tionalen oorlog tegen Perzië, onder aanvoering van
deze was niet voldoende en had slechte aanvoer- ; Philippus. Nu keerde hij naar Macedonië terug
ders ; Oly nthus viel door verraad Philippus in om toebereidselen tot dien oorlog te maken ; een
handen, {ale stad werd verwoest, en de inwoners . leger werd onder Parmenio naar Azië v ooruitgeals slaven weggevoerd (DEMOSTH. PHIL. 3, p. 125.). zonden, en te vergeefs zocht de koning der PerThans dacht Philippus (lat de tijd gekomen was zen door geld de Grieken tegen Philippus op te
om. zich krachtig in de grieksehe aangelegen- ruijen. Zoo stonden de zaken, toen Philippus, die
heden te doen gelden; maar nog steeds den strijd reeds lang riet zijne familie in onmin leefde en eerst
met Athene vreezende, wist hij door fraaije voor. t onlangs met Cleopatra de zuster van Attains geden en den sluwen schijn, alsof hij zich tegen trouwd was, bij welke gelegenheid zijn eerste
de Thebanen wilde wenden, alsmede door om- j vrouw Olympias met haren zoon Alexander het
kooping der gezanten (Aeschines, Philocrates en ' hof verliet, door Pa.usanias vermoord werd, bij
a.) een vrede tot stand te brengen, waarin de 1 gelegenheid van het huwelijk zijner dochter CleoPhocensers niet genoemd werden (DEMOSTH: DE F. L patra met Alexander van Epirus. Behalve de
LEG. p. 439.); een nogmaals aan hem gezonden beide genoemde kinderen hij Olympias, liet hij nog
wist h ij, ondanks
gezantscha
de waarschuwingen
waarschuwi n gen ' meer kinderen
na h hi
h ij «ij^'J
ven verwekt.
2
p
j,
j
^— )
van 1)ernosthenes, verscheiden maanden op te i Phil. II., A r i d a e n s, Apt to, de zoon van den
houden en voor zich te winnen (Juli] 346). Ge- vorigen hij een bijzit, door Alexander, toen deze
durende dezen tijd onderwierp hij zich Cersobleptes ! de andere broeders uit den weg ruimde, in het
en verscheiden thracisehe steden; I)emosthenes li leven gelaten wegens zijne krankzinnigheid, werd
bragt te Athene de kortzigtigheid of liet verraad ! na diens dood op voorstel van Meleager met den
der gezanten aan het licht, doch voordat nog j zoon van Roxanc tot koning uitgeroepen en met
andere gezanten konden afreizen, drong Philip- Eurydice, dochter van Amyntas, in liet huwelijk
pus ongehinderd door de Thermopylen. Geheel vereenigd. Op bevel van Olympias warden beiden
Phocis wor+lt onderworpen, de steden van hare in 317 ter dood gebragt. — 3) Phil. III., zoon
muren beroofd, liet land ontwapend, de boeotische van Deinctrius II., volgde op 17 jarigen leeftijd
steden worden aan de Thebanen prijs gegeven, en É Antigonus Doson op in 221 v. C., toen de Grie-
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ken zich reeds weder van de macedonische overheersching zochten vrij te maken en de Romeinen van de zijde van Illyrië naderden. Verbonden met de Achaeers begon hij een oorlog tegen de Aetoliërs, die echter na onbeduidende
schermutselingen door een vrede (217) werd bij
Evenals hij in 215 de laagheid van zijn-geld.
karakter openbaarde door het vergiftigen van Aratus, die hem het verkeerde van zijn steeds toenemend tyranniek bestuur onder het oog bragt
(PLUT. ARAT . 52.), toonde hij niet minder zijne
onhandigheid, om van de tijdsomstandigheden gebruik te maken en die ten zijnen nutte te leiden, door
zich te mengen in den 2. punischen oorlog. Reeds
in 215 sloot hij met Hannibal een verbond (Liv.
23, 33.), doch krachtdadige hulp verleende hij niet,
zelfs werd hij ter zee door Valerius Laevinus bij
Apollonia geslagen, 211; ook begonnen de door de
Romeinen opgezette Aetoliërs weder den oorlog,
die na eenige onbeduidende voordeelen der Macedoniërs door een vrede geeindigd werd, terwijl
kort daarna ook de Romeinen en Philippus met
hunne wederzijdsche bondgenooten vrede sloten,
205 (LIV. 29, 12.). Zonder het gevaar in te zien,
dat hem van de eenmaal getergde Romeinen bedreigde, begon hij in de eerstvolgende jaren in
verbond met Antiochus den G. een oorlog tegen
Aegypte (Liv. 31, 14.) en bedreigde Perganiunn
en Rhodus — beide bondgenooten der Romeinen.
Zoodra hadden deze dan ook den 2. punischen
oorlog niet geeindigd, of de romeinsche senaat
verklaarde aan Philippus den oorlog, 200. De
meeste grieksche staten scheurden zich los van het
bondgenootschap met Philippus, en nadat de Romeinen den oorlog een tijdlang krachteloos gevoerd hadden, bragt Quinctius Flamininus den koning een gevoelige nederlaag toe bij Cynoscephalae, 197 (POL. 18, 7 en v. Liv. 33, 7-9.). Bij
den vrede moest hij zijne bezettingen uit de grieksche steden terugtrekken, zijn leger verminderen,
zijne vloot uitleveren, 1000 talenten betalen en
mogt zonder toestemming der Romeinen geen oor
voeren. Zijn kracht was gebroken ; te vergeefs-log
zochten later de Aetoliërs, Antiochus en Hannibal hem tot een verbond tegen de Romeinen over
te halen; de Romeinen wisten hem te paaijen,
door hem zijn zoon Demetrius, die als gijzelaar
naar Rome gekomen was, terug te zenden, en
door hem eenige veroveringen in Griekenland en
Thracië toe te staan (Liv. 39, 23.) ; werkeloos zag
hij hun verder voortdringen aan. Toen zij echter
van de andere zijde de handen weer ruim hadden,

ondervond hij nieuwe beleedigingen en vernederingen, hij moest de veroverde steden weer afstaan (POL . 24, 1, 2.), zich als beklaagde voor
romeinsche regters verantwoorden enz. Nu doorzag hij de plannen van Rome, en zijn haat nam
met den dag toe, maar hij gordde zich niet aan
om te handelen. Daarbij voegde zich grievend
hartzeer over huislijk leed; het gelukte zijn oudsten, maar . onechten zoon Perseus (z. a.), om den
jongsten Demetrius, die niet zonder goed gevolg te
Rome onderhandeld had, bij den vader in verdenking te brengen van met de Romeinen te heulen.
De ligtgeloovige vader liet hem ter dood brengen, doch stierf zelf kort daarna van kommer en
verdriet, in 179. -- 4) Romeinsche familienaam der
Bens Marcia (z. a.). -- 5) z. H e r o d e s.
I'hiliippus Arabs, M. J u 1 i u s, geb. te
Bostra, eene romeinsehe colonie in Arabië, zoon

van een Bedouïnen hoofdman, werd door den
derden Gordianus tot bevelhebber der Praetorianen
benoemd en beklom na diens dood den troon, in
244 n. C. Hij sloot vrede met de Perzen en versloeg
een germaansch volk aan den T)onau. In 't jaar
248 vierde hij met groote pracht en luister het
1000jarige feest van de stichting van Rome. Ver
opstanden tegen zijne regering werden-scheidn
gelukkig door hem bedwongen, (loch in 't jaar 249
bezweek hij tegen Decius, die door de pannonische
legioenen gedwongen werd, zich de kroon op te
zetten, en sneuvelde in den slag bij Verona. Christenschrijvers beweren, hoewel ten onregte, dat hij
hun geloof omhelsd had.
1'hiliscus, ttMaio^, 1) uit Abydos. Ll 't jaar
368 v. C. werd hij door den perzischen satraap
Ariobarzanes naar Griekenland gezonden, orn over
den vrede te onderhandelen; doch zijne bemoei -.
jingen leden schipbreuk. Hij verzamelde vele
huurtroepen ter ondersteuning der Lacedaemoniërs
(XEN. HELL. 7, 1, 27.). Ook den Atheners bewees
hij, op aanraden van Ariobarzanes, diensten en verkreeg van beide staten het burgerrest. Wegens
misbruik van magt als stadhouder aan den Hellespont werd hij vermoord ( DEMOSTH. ARISTOCR . p.
666, 668.). -- 2) Dichter der middelbare attische
comedic omstreeks 376 v. C. Van acht stukken
zijn de titels nog bewaard, die op mythologische
onderwerpen doelen. — 3) Rhetor uit Miletus,
leerling van Isocrates. Hij schreef redevoeringen
en een rhetorica. Timaeus en Neanthes worden
als zijne leerlingen genoemd. --- 4) Sophist uit
.Thessalië, in de 3. eeuw n. C., muntte uit door
zuiverheid en gemaklijkheid van uitdrukking, doch
was, naar sophisten aard, trotsch en aanmatigend.
Hij stierf te Athene, 67 jaren oud. -- 5) Treurspeldichter, onder Ptolemaeus Philadelphus, 285-247
V. C., werd in de pleias der Alexandrijnen opgenomen. Hij zou 42 treurspelen gemaakt hebben. --6) Uit Aegina, leerling van Diogenes; zou Alexander den G. onderwezen en dialogen geschreven
hebben. -- 7) Epicurist, wiens troostrede aan Cicero in diens ballingschap door 1)io Cassius (38,
18.) wordt medegedeeld. -- 8) Uit Thasus, een
bijenhouder en schrijver over de bijenteelt (FEIN. 11,
9, 9.). -- 9) Een schilder van onzekeren leeftijd
(PLIN . 35, 11, 44). — 10) Beeldhouwer uit Rho(IuS (PLIN 36, 4, 10.).
Pllilistides, aanvoerder der ma-

cedonische partij in Oreus op Euboea, die met behulp der Macedoniërs alleenheerscher werd; toen
hij echter met Athene in naauwer verbinding komen wilde, werd hij niet alleen afgewezen, maar
op voorstel van Demosthenes werd zelfs een leger
daarheen gezonden, de stad veroverd en weder
vrij gemaakt, terwijl Phil. het leven verloor.
Philistioa, :tXtatiwv, 1) grieksch min,endichter uit Bithynië, leefde onder Augustus, vol
anderen onder Tiberius. Hij had als dichter-gens
en mimieker een grooten naam, waarvan menige
uitdrukking bij de ouden getuigenis geeft; fragmenten zijn er niet en het is de vraag, wat van
de zedekundige anthologie, die wij onder den titel
Msvclv^po'i xci PtXt r(wvo 'xptac bezitten, van
hem afkomstig is. — 2) Geleerde arts, leeraar van
Eudoxus van Cnidus en van Chrysippus van Cnidus;
volgens sommigen een Siciliër, volgens anderen van
Locris. Volgens Galenus, die dikwijls van hem
spreekt, behoorde hij tot . de empirici en schreef
veel over geneesmiddelen.
.

Philistus—Ph ilo chorus .
Philistus, (DEAtatoy, uit Syracuse, zoon van
Archomenides, geb. omstreeks 434 V. C. Met zijn
groot vermogen ondersteunde hij de pogingen van
zijn bloedverwant den ouderen Dionysius, ter ver
alleenheerschappij over Syracuse,-krijgnvade
en stond hem ook gedurende zijne regering ter
zijde, tot dat Dionysius hem in 386 v. C. uit wantrouwen verbande (NEP. DION 3.). Hij begaf zich
in ballingschap naar Epirus waar hij tot aan den
dood van Dionysius bleef (PLUT. DION 11.). De
jonge Dionysius riep hem terug om in hem een
steun tegen Dion te hebben . Het schijnt dat
Dion en Plato door zijnen invloed uit Syracuse
verbannen zijn geworden (PLUT. DJON I3 en v.).
In den strijd. tusschen Dion en Dionysius verloor
hij als aanvoerder eener vloot een slag, werd gevangen genomen en door het volk omgebragt (PLUT.
DION 35.). In zijn ballingschap schreef Phil. zijn
geschiedwerk, 1nxsXtxci, 11 boeken, in 2 afdeelingen. De eerste afdeeling bevatte de geschiedenis
van Sicilië van de oudste tijden tot aan de inneming van Agri ;entum (7 boek.) de andere in 4
boeken de geschiedenis van den ouderen Dionysius tot aan diens dood (FLUT. DION 11. cic. AD
Q. FR. 2, 13.). Als een aanhangsel voegde hij er
later nog twee boeken bij, bevattende de daden
van den jongen Dionysius, hoewel niet volledig.
De ouden kenschetsen hem algemeen als een navolger van Thucydides, ofschoon hij ver beneden
zijn model staat, en vandaar ook wel pusillus Thueydicles genoemd wordt. Hij miste de noodige
geschiedkundige naauwkeurigheid en onpartijdigheid; eenzijdig koos hij partij voor Dionysius en
zocht diens schandelijke daden te verbloemen.
Desniettemin behoort hij toi de voornaamste grieksche geschiedschrijvers.
Philo, (Pikw, 1) uit Amphipolis, na de ver
zijner vaderstad door Philippus werd hij-overing
van daar verbannen, 358 v. C. -- 2) Zoon van
Philodemus, zwager van den redenaar Aeschines,
medelid van liet gezantschap, dat in 347 v. C.
naar Philippus van Macedonië werd afgezonden. —
3) Metaalgieter, die voor Alexander den G. de
standbeelden van Hephaestion vervaardigde. -- 4)
Een bouwmeester, die in den Piraeeus een arsenaal aanlegde, dat 1000 schepen kon bevatten. —
5) Uit Byzantium, leerling van Ctesihius, omstreeks het midden der 3. eeuw v. C., schrijver
van een werk over mechanica, waarvan slechts
het 4. boek, en brokstukken uit het 7. en 8. over
zijn. — 6) Uit Larissa in Thessalië, academisch
wijsgeer, leerling en opvolger van Clitomachus,
vlugtte gedurende de oorlogen met Mithridates
naar Rome, 8S v. C., waar hij om zijne beschaving en zijn edel karakter zeer vriendlijk werd
ontvangen, en vooral Cicero zich zeer aan hem
hechtte (BRUT. 89. TUSC. 2, 3.). Hij maakte zich
vooral verdienstelijk door de verschillende deden
der wijsbegeerte scherper te begrenzen en methodisch te behandelen; ook zocht hij in sommige
punten de overeenstemming tusschen de oude en
nieuwe Academie aan te wijzen. Dikwijls wordt
hij ook als de stichter der derde Academie beschouwd. — 7) Geleerde joodsche schrijver uit
Alexandrië, geboren omstreeks 20 v. C., ontving
zijne opleiding in zijne geboorteplaats, waar hij
ook de werken der verschillende wijsgeerige scholen bestudeerde, maar voornamelijk zich Plato tot
voorbeeld koos en in de zedekunde de leer der
Stoa het meest goedkeurde. Zijne godsdienstige
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denkbeelden waren in het volksgeloof geworteld;
de rigtingen der Essaeërs en Therapeuten schijnen
grooten indruk op hem gemaakt te hebben, zon
dat hij echter zelf zich bij hen aansloot. Se--der
dert den tijd der Ptolemaeën had het gebruikmaken
van allegoriën ook in de joodsche voorstellingen
ingang gevonden ; op dergelijke wijze zocht men
nu ook de mozaïsche schriften te verklaren. Hieruit is gemaklijk af te leiden, dat er nu ook in de
beschouwingswijze van Philo een mystisch- allegorische geest kwam, die er naar streefde om overal
de grondstellingen der voornaamste wijsgeerige
scholen der Grieken terug te vinden en zich door
een zekere opgewondenheid en gloed onderscheid
waarbij echter dikwijls helderheid van begrip-de,
en juistheid van oordeel gemist werden. I)e stijl
is in vele opzigten schitterend, een eigenaardige
mengeling van prozaïsche en poëtische dictie, van
daar soms zeer bont, en de periodenbouw gebrek
Zijne schriften zijn in 4 klassen verdeeld:-kig.
schriften die op bijbelsche geschiedenis betrekking
hebben, schriften van zedekundigen inhoud (vooral
eene uitlegging der tien geboden), historisch -politische en allegorisch-exegetische schriften. De meeste schijnt hij reeds op gevorderden leeftijd geschreven te hebben. Overal houdt hij vast aan het
geloof van den eenigen, persoonlijken, levenden
God; hij maakt echter onderscheid tusschen een
verborgen en den geopenbaarden, in de wereld en
de menschheid werkzamen God; innige overtuiging
is bij hem de ware bron der godskennis. Door
steeds dieper nadenken kwam hij allengs tot den
vrede en de gelukzaligheid eener ziel, die meer en
meer in de verborgenheden des godlijken wezens doordringt en alzoo in God leeft. Zoo naderde hij het Christendom, maar bleef toch nog
door eene klove er van gescheiden; vandaar zijn
ook de berigten van zijne bekeering tot het Christendom, van zijne ontmoeting met Petrus enz. niet
te vertrouwen. Meermalen schijnt hij zich niet de
aangelegenheden zijns volks bemoeid te hebben,
vooral in 39 n. C. in een gezantschap naar Rome,
met vier andere alexandrijnsche Joden, tot keizer
Caligula, om te klagen over de verdrukking die
zij moesten lijden, wegens hunne weigering om
het standbeeld van den vergoden keizer in de
synagoge te plaatsen ; met smaad werden zij echter afgewezen. Zijne verdedigingsrede, die na den
dood des keizers in den senaat werd voorgelezen,
getuigt van practischen blik en van groote geleerd
Taalkundige uit Byblus in Phoenicië,-heid.8)
onder Nero en Hadrianus, schreef de geschiedenis
van de regering des laatsten, benevens epigrammen,
en vertaalde waarschijnlijk ook de phoenicische
geschiedwerken van Sanchuniathon.
Philochares, lbXoXd priS, 1) de oudste broeder van den redenaar Aeschines (AESCHIN. DE F.
LEG. 43. DE_VIOSTH. DE F. LEG. 69.). - 2) Schilder,
van wien ripen een schilderij te Ilome bewonderde,
voorstellende een zoon die sprekend geleek op zijn
ouden vader (PLIN. 35, 4, 10.). Somtijds wordt
hij voor denzelfderi gehouden als de vorige.
Philochorus, IhXvyopo;, zoon van Cycnus
van Athene; behalve dat hij als schrijver werkzaam
was, liet hij zich ook in niet waarzeggerij en voor
om zoo doende in een liberalen-spelingkut,
geest invloed uit te oefenen op de staatkundige
gebeurtenissen zijns ijds. Hij behoorde tot de
tegenstanders van Demetrius Poliorcetes en diens
zoon Antigonus Gonatas, die hem na de bezetting

Philocles Philomele.
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van Athene ter dood liet brengen. Het voornaam wal gezet, waar hij een pijnlijk en kommervol lezijner geschriften was het geschiedwerk, ' ArDís,-ste ven leidde, totdat hij in het 10. jaar des oorlogs,
ook 'ATTtxcd aToplat geheeten, bevattende in 17 daar volgens een orakel Troje zonder zijne pijlen
boeken de geschiedenis van Athene van de oudste niet kon genomen worden, door Ulysses en I)iotijden af. Ook nog andere schriften, meest van medes (volgens Sophocles door Ulysses en Neoptohistorischen inhoud, worden van hem vermeld. Het lemus) naar het grieksche leger teruggehaald werd.
getal fragmenten is niet gering, het bedraagt over Door Machaon genezen velt hij Paris, en Ilium
de 200. Hij was een grondig onderzoeker, een bezwijkt (SOPII. PHIL . 1426 . PINIL. PYTH. 1, 52 en
v.). Op zijne tehuisvaart verzeilt hij, volgens latere
vlijtig verzamelaar en een veelgelezen schrijver.
P1,ilórles, otXoxXrj-5, 1) zoon van Polypitho sage, naar Italië, waar hij Petelia en Crimissa
of Philopitho, zuster van Aeschylus, een treur- sticht. Zijn graf en heiligdom, waar hem runspeldichter, maakte in navolging van Aeschylus
trilogiën en zocht de manier van Aeschylus een
tijdlang op het tooneel in zwang te houden. Hij
zou op den koning Oedipus van Sophocles de overwinning behaald hebben, waarschijnlijk met zijne
trilogie of tetralogie 1'andionis. Wegens zijne
zwartgalligheid zou hij Xo?,rj (gal) genoemd zijn
geweest, of dXµ(wv (de zeezoute), dewijl bij, door

deren geofferd werden, toonde men te Macalla.
Plitiloeyprus, cXóx^nTpo;, koning van Soli
op Cyprus tijdgenoot en vriend van Solon (HDT .

bij Aegospotamos verloren werd. Hij zelf werd
gevangen genomen en kort daarna ter dood gebragt (BEN. BELL. 1, 7, 1. 2, 1, 30 en v.). — 3)
Een schilder uit Aegypte, door Plinius (35, 3, 5.)
vermeld.
Philocrátes, cXoxp clT , 1) zoon van Ephial-

schriften zijn uit de rollen van Herculanusn belangrijke fragmenten aan het licht gebragt.
Philoetius, 0tXol rto;, veehoeder van Ulysses
op Ithaca (oD. 20, 185.).
Philol^us, tX6Xcco^, 1) een bijnaam van
Aesculapius, als zoodanig had hij een tempel bij
Asopus in Laconië --- 2) Zoon van Minos en de
nymph Parea, door Hercules gedood. — 3) Een
Corinthiër, die naar Thebe verhuisde en den Thebanen lessen gaf. — 4) Pythagoraeër, volgens
Plato (PHAEDR . p. 61. D) een tijdgenoot van So-

;

5, 113.).

Pliilodëmus, zcXór3rj lJ o , 1) vader van Philo,
schoonvader van den redenaar Aeschines (AESCHIN.
DE F. LEG . 150.). — 2) Uit Garlara, een beroemd
epicurist, vriend van L. Í'iso, tegen wien Cicero
liet verhevene en krachtige van Aeschylus te wil- eene redevoering hield. Wegens zijne kunde en
len navolgen, in het ruwe en smaaklooze verviel. geleerdheid en als smaakvol dichter werd hij door
Van de 100 stukken die hij zou gemaakt hebben, Cicero (vis. 23 . FIN . 2, 35 .) zeer geprezen. Meer
zijn slechts weinige titels bekend. — 2) Een aan- dan 30 epigrammen worden er van hem in de
voerder der atheensche vloot in den peloponnesi- grieksche anthologie gevonden, meest van erotischen oorlog, door wiens onberadenheid de slag schen en luimigen inhoud. Van zijne overige

tes uit Athene, bevelhebber van een vloot die tot
hulp gezonden van Evagoras op Cyprus, door
de Spartanen werd opgevangen (XEN. HELL . 4, 8,
24.). -- 2) Van Eleusis, een der aanklagers van
Demosthenes en aanhanger van Philippus van
Macedonië. -- 3) Veldheer der Atheners in - den

crates. Zijn geboorteplaats is Croton of Tarente.
peloponnesischen oorlog, waarin hij, 417 v. C., het In zijn jeugd was hij nog een leerling van den
hoog bejaarden Pythagoras. Hij was de eerste,
eiland Melos veroverde.
Pliiloctëtes, otXo . r' i , zoon van Poeas die de tot nu toe mondeling voortgeplante leer
(een zoon van Phylacus) en Deruonassa, een be- van Pythagoras opschreef. Zijn werk bestond uit
roemd boogschutter tot de trojaansche sage be- drie doelen: ;tspl xóavou, 7rIÇ t pswy en ^sri
,

hoorende. die de manschappen van Methone, Thau- t)'Jx7jy. Slechts weinige brokstukken, in dorisch
macia, Meliboea en Olizon in Thessalië op 7 sche- dialect geschreven, zijn er van over.

pen naar Troje voerde, doch ten gevolge eenex
gev aarlijke wond door een slangenbeet veroorzaakt,
te Lemnos moest achterblijven. Medon, zoon
van Oïleus, voerde in zijne plaats de schepen naar
Troje, „ doch weldra zou het leger bij de schepen
aan Phíloctetes gedachtig zijn." Na den val van
Troje keerde hij gelukkig in het vaderland terug
(HOM. IL. 2, 716. OD. 3, 190. 8, 219.). t)e latere

Philomële, eXoµrjXrl, dochter van den
atheenschen koning Pandion en van Zeuxippe, zuster
van Procne en der tweelingbroeders Erechtheus
en Butes. Procne was gehuwd met Tereus, den
koning der Thraciërs in Daulis (Phocis), zoon van
Ares, dewijl hij Pandion in een oorlog had bij
baarde hein Itys. Toen Procne eens-gestan,
verlangde Philomele te zien, verzocht zij haren ge-

sage heeft aan deze homerische eene verdere uit- maal hare zuster van Athene af te halen en naar
breiding gegeven. Door Hercules in de boogsehut- Phocis te brengen. Onderweg onteert Tereus
terskunst onderwezen krijgt hij (of zijn vader Poe- haar, en om zijn misdaad te verbergen snijdt hij
as) na diens dood zijn boog met de nimmer mis haar de tong uit, houdt haar op het land ver
geeft voor, dat zij op reis gestorven en-borgen
pijlen, omdat hij den brandstapel, waarop-send
Hercules zich wilde verbranden aanstak (soPH. begraven is. De ongelukkige Philomele vindt
PHIL. 670, 801. OVID. MET. 9, 230.) . Op het ei - echter gelegenheid om door eenige in een sluijer geland Chryse (of Lemnos, Imbros, Tenedos) zou wevcn teekens haar lot aan hare zuster bekend te
hij door toedoen van llera, die wegens de aan maken, deze begeeft zich tot haar; zij dooden ver
zetten hein den vader tot spijs voor-volgensIty .
Hercules bewezen dienst vertoornd op hem was,
door den slang gebeten zijn, toen de Grieken het Zoodra Tereus dezen gr uwel ontdekt, vervolgt hij
door Jason opgerigte altaar van Athene Chryse de zusters niet een bijl; op liet punt door hein ingeopzochten en Ph,. den slang die den tempel bewaak - haald te worden, smeeken zij de goden om hulp, die'
te te digt naderde (soes PHIL . 1327.). Daar de daarop Procne in een nachtegaal, Philomele in een
.

wond een ondraaglijken stank verspreidde, en Philoctetes door zijn gejammer zijne makkers hinder-

de, werd hij op raad van Ulysses en op bevel
der Atriden (OvID BIET . 13, 315.) op Lemnos aan
.

zwaluw en Tereus in een drekliaan (roc) veranderen (THUG . 2, 29. OVID. MET. 6, 424 en v.). Vol-

gens anderen werd Procne een zwaluw, Ph:lomele
een nachtegaal, Tereus een havik; verg. A ë d o n.
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Philomelus Philostratus.
I'hilomélus , %t6µ }goy, zoon van Theotimus uit de phocensische stad Ledon, veldheer der
Phocensers in den heiligen oorlog, die hij, toen
de Aniphictyonen hen met den ban bedreigden,
tot tegenstand aanspoorde, in de hoop op de hulp
der Spartanen, die zich in gelijke omstandigheden
bevonden. Met hunne hulp en talrijke huurtrocpen maakte hij zich meester van den tempel te

zeeslag overwonnen (Liv. 35, 25.), doch verbrandde
daarentegen Gythium, versloeg de Lacedaemoniërs
te land, en nadat Nabis door zijne eigene bondgenooten vermoord was, dwong hij Sparta tot het
achacïsch verbond toe te treden, 192. Zoo had
hij het verbond ten toppunt van magt verheven,
doch nu werd de ijverzucht van Rome gaande,
de ontevreden Spartanen vielen af, en nadat hij
Delphi, 356 v. C., bragt de priesters om 't leven de stad veroverd, de muren omvergehaald en de
en vernielde de zuilen, waarop de besluiten der wetten van Lycurgus afgeschaft had (189), wendAmphictyonen geschreven stonden. Weldra voeg - den zij zich tot de Romeinen om hulp (LIV. 38,
den zich ook Athene en andere staten bij liet 30 en v.). Wel vielen deze niet onmiddellijk aan,
phocensisch verbond, terwijl de Locriërs en The- maar hij kon toch de eenheid van het verbond
banen hun den oorlog verklaarden en hulp von- tegen hunne aanslagen niet staande houden. In
den bij de Thessaliërs en andere staten die den Messenië bragt eetre oligarchische partij onder
Amphictyonen waren toegedaan. Doch niet een Dinocrates den afval van het verbond tot stand.
talrijk leger van gehuurde troepen, waarbij de Juist lag Philopoemen, op 70jarigen leeftijd voor
rijke delphische tempelschat hem goede diensten de 8. maal strateeg van het verbond, te Argos
bewees, overwon hij de Locriers, in wier gebied ziek, doch hij vermande zich, vereenigde in Megahij reeds herhaalde invallen gedaan had, en ver- lopolis een kleine schaar om zich, sloeg bij den
sloeg hij eenige afdeelingen van het thebaansche heuvel van Euander vel eerst Dinocrates op de
leger, totdat dit vereenigd kwam oprukken en hem vlugt ; doch werd door een aanrukkende bende van
een beslissende nederlaag toebrat. Op een stei- 500 Messeniërs, na door een val met zijn paard
len rotswand vervolgd, stortte hij zich van boven reeds zwaar gewond te zijn, gevangen genomen en
neer om niet in handen zijner vijanden te vallen, naar Messenië gevoerd. I)inocrates, uit vrees dat
354 v. C. Zijn broeder Onomarchus (z_ a.) volgde het medelijden met hem zou worden opgewekt, liet
hem in het bevel op.
hein (les nachts terstond in den kerker door ver
Ptiilonides, ^e},wvi^ ri s 1) onbeduidend
ombrengen. Lycortas trok daarop om wraak-gift
dichter der oude attische comedie, onder wiens te nemen naar Messenië, en de asch van den
naam zijn jongere kunstbroeder Aristophanes zijne ;, laatste der Hellenen" werd, door Polybius geAa&
6 si; ten tooneele voerde, daar deze zelf nog dragen, in plegtige lijkstaatsie naar Megalopolis
niet den bij de wet gevorderden ouderdom bezat, overgebragt (PI:UT . PHIL OP. 21. POL. 10, 24. 11,
ons stukken te mogen opvoeren. — 2) Pythago- 24. JUSTIN. 32. 1.).
raeër uit Tarente. --- 3) Stoïsch wijsgeer, leerling
Philostrátus, 0tX6a Trcc o;, 1 ) zoon van Vevan Zeno. — 4) Arts en natuuronderzoeker, die rus, sophist te Athene, leefde in de 2. eeuw n. C.
Trtpi e pwv x':hi o r tpvwv schreef.
en vervaardigde behalve vele andere geschriften
Philopoeinen, otXonoíµriv, veldheer van ook 43 treur- en 14 blijspelen. Van al zijne
het achaeïsch verbond, wordt voor 't eerst ge- schriften is niets overgebleven. --- 2) F l a v i us
noemd, toen Cleomenes van Sparta (222 v. C.). Phi 1 o s t r., zoon van den vorigen, insgelijks sozijne geboortestad Megalopolis veroverde, daar hij phist, eerst te Athene, vervolgens te Rome onder
zich destijds, 30 jaren oud, onder diegenen be- Septimius Severus, tot in het midden der 3. eeuw
vond, die na de dapperste verdediging de stad n. C. 1)e vrouw van Severus, Julia I?omna, nam
verlieten (FLUT PHiL cp. 5.); inzonderheid echter heir, in haren geleerden kring op, met keizer Caonderscheidde hij zich in den slag bij Sellasia, racalla ging hij naar Gallië; ook bezocht hij Anhoewel hij dien slechts als gemeen ruiter bijwoon - tiochië in Syrië en andere landen. Hij stierf in
de. Nadat hij in de burgeroorlogen van Creta hoogen ouderdom. Van zijne schriften is liet
zijne krijgstalenten ontwikkeld had, werd hij eerst grootste gedeelte nog bewaard: a) Try si; -cov '1`u
tot hipparch en in 207 tot strateeg van het achae- vla 'ATo},Xtveov, een roman, die zich beweegt om
isch verbond gekozen. Meer ve?dlleer din staats - de persoonlijkheid van den wonderman Apollonius
man, hield hij zich vooral bezig niet eene doel van Tyana en waarvan de lof van de pytha.goraeïhervorming der ruiterij en vervolgens van-matige sche wijsbegeerte hoofddoel is, zonder evenwel
het geheele krijgswezen (LIV. 35, 28. POL. 10, 24 opzetlijke bestrijding van het Christendom te been v.). Hij bezielde het geheele verbond met, vatten; hij heeft weinig geschiedkundige waarde;
een nooit gekende opgewondenheid voor den oor 1)) íoc ao^pea (i)v, levensbeschrijvingen van hen die
bewees zijne krijgskunde-logenkrijsa t, zich voornamelijk op de redekunst toelegden ; zij
door de overwinning op Machanidas bij Mantinea, zijn voor de kennis der grieksche be:-eh.aving ten
waardoor hij Arcadië voor liet verbond bewaarde. tijde der romeinsche keizers zeer gewigtig en zijn
Zoo groot was van toen af zijn roem in geheel met zaakkennis en smaak geschreven; c) ripw^xós,
Griekenland, dat 5 jaren later de schrik zijns waarschijnlijk ten tijde van Caracalla, 211--217,
naams voldoende was, om Messenië van Nabis te geschreven, een karakterschets en verhaal van de
bevrijden. Waarschijnlijk out persoonlijke mis
daden der helden voor Troje, waarvan de eigenging hij weldra (na 200) naar Creta, als-kenig lijke strekking was om de gezonken volksreligie
aanvoerder der in liet naauw gebr<rgte Gortyniërs; weeder op te wekken en te versterken; el) ;c coA'iI,
bij zijne terugkomst vond hij de Achaeërs in oor 73 meestal erotische aardigheden ; e) tixr^vs;, in 2
niet Nabis, die door Qniiict. Flamininus wel-log boeken, eene verzameling van allerlei schetsen en
in zijn raagt gekortwiekt, maar toch in het rustig tafereelen, historische beelden, landschappen, jogt -,
bezit van Sparta gelaten was, 195. Philopoemen vrucht- en bloemstukken, karakterschetsen enz.
weder aan het hoofd van het verbond geplaatst, Het is twijfelachtig of het beschrijvingen zijn van
beproefde nu om de Arcadiërs ook aan den oor- Bene verzameling van schilderijen, die zich volgens
log ter zee te gewennen; hij werd echter in een zijn zeggen te Napels bevond, of dat liet onder.

-
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werpen zijn van eigen vindint met een louter chinoë, broeder van Aegyptus, Danaus en Cerhetorisch doel. Trouwens het was een oorspronk- pheus, door Perseus door middel van het Medusalijk en gelukkig idee, om de sophistiek en hare hoofd versteend. — 2) Zoon van Agenor (of van
leerstellingen op deze kunstige wijze weder smaak- Phoenix en Cassiopea, kleinzoon van Agenor), kolijk te maken en ingang te doen vinden. Van fling van Salmydessus in Thracië; bij Cleopatra,
zijne epigrammen is er maar een bewaard, name- de dochter van Boreas, verwekte hij Oryithus en
lijk op het beeld van den gewonden Telephus. — Crambis, bij Idaea, de dochter van Dardanus, Thy3) P h i l o s t r. de jonge, zoon van Nervianus en nus en Maryandynus. Van Apollo had hij de
van eene dochter van Flavius Phil. Hij genoot gave van voorzegging ontvangen, doch werd door
het onderwijs van zijnen grootvader en van den de goden met blindheid geslagen, omdat hij de
sophist Hippodromus en verkreeg reeds in zijn 24. plannen van Zeus onvoorzigtig verraden had, en
jaar van Caracalla vrijstelling van belasting, als omdat hij door zijn tweede vrouw verleid, de zonen
belooning voor zijn ijver eta. werkzaamheid. Hij uit zijn eerste huwelijk de oogen had uitgestoken
bezocht Rome, maar woonde en onderwees te (soPH . ANTIG . 973.), werd hij door de Harpyiën geAthene en stierf op Lemnos. Van zijne schriften kweld, die here zijne spijzen wegroofden of wat zij
bestaan nog alleen de zcxóvs , hoewel niet volle overlieten verontreinigden, zoodat hij door aan een werk. dat een navolging is van het gelijk -dig, houtlenden honger gefolterd werd. Toen de Arzijns grootvaders, doch daarvoor ver moet-namige gonauten daar aanlandden, werd hij door Zetes
onderdoen in rijkdom van vinding en verscheiden- en Calaïs, zonen van Boreas, van deze monsters
heid van voorstelling.
bevrijd, z. Argonautae, 2, kol. m. en Harpyiae.
Plhil.©tas, (DcAwTas, een zoon van Parmenio,
Pliintias en Damon, een paar vrienden,
onderscheidde zich in de eerste krijgstogten van wier zelfopofferende liefde voor elkander beroemd
Alexander en commandeerde, in den oorlog tegen is geworden. Het waren twee Pythagoraeërs te
de Perzen, de ruiterij der hetaeren. In zijn trots Syracuse, ten tijde van den jongen Dionysius
zich met Alexander metende, behoorde hij tot (volgens Cicero van den ouden). De berigten van
die Macedoniërs die met afkeer de veranderde Aristoxenus bij Iannblichus en bij Plutarchus ver
gezindheid van Alexander opmerkten en haalde
enkele bijzonderheden; anderen noemen-schilen
zich boven allen, door vrijmoedige afkeuring, die andere namen. Hyginus noemt hen Moerus en
Alexander hinderde, diens haat op den hals. Eene Selinuntius. Het geheel schijnt een gevolg gedoor Dimnus gesmeede zamenzwering die hém weest te zijn van eene zamenspanning der hoveter oore kwam verraadde hij niet, doch toen l ingen tegen de Pythagoraeërs, wier strenge zeden
deze later op Bene andere wijze ontdekt werd, zij in het bewaren der vriendschap ten spot wilmoest hij als medeschuldige voor een regtbank den maken, zoodat ook de aanklagt tegen Phinvan Macedoniërs te regt staan en werd ter dood tias van hoog verraad valsch zal geweest zijn.
veroordeeld, 329 (PLUT. ALEX. 48 en v.).
De aanklagers die bij het wegblijven van Ph. reeds
Philotimus, IeX6 n i.o;, 1) grieksche arts, meenden te zegevieren, werden door zijne terugvolgens Galenus leerling van Praxagoras en tijd ko ms t beschaamd gemaakt; de bede van Dionysius
schreef over anatomie, over-genotvaErsiu, om. als derde in liet vriendschapsverbond te worvoedingsmiddelen enz. -- 2) Metaalgieter uit Ae- den opgenomen werd niet vervuld (cie. Tuse. 5,
gina.
22. OFF. 3, 10.). Schiller heeft deze geschiede Pliiloxénus, Otkó^evos, van Cythera, dithy- nis vereeuwigd in zijne ballade, ,, die Burgschaft,"
rambendichter, eerst slaaf, vervolgens leerling van in onze taal overgebragt door Tollens.
den dithyrambendichter Melanippides, door AristoPhlegeithon, bXtyEawv, z. onderwereld,
phanes in zijne latere stukken, met name in den 2. kol. In.
Plutus, ten toon gesteld. Hij stierf in 390 v. C.
Phlegon, (PXclycwv, 1) naam van een der
in den ouderdom van 55 jaren te Ephesus, nadat zonnepaarden bij Ovidius (MET. 2, 154.). -- 2)
hij vele plaatsen van Griekenland, Italië, Sicilië Uit Tralies, een vrijgelatene van keizer Hadrianus
en Klein -Azië was rondgereisd, om zijne gedich- en schrijver van eenige, zoowel naar vorm als inten, voor te dragen. Een tijdlang hield hij zich houd, onbeduidende schriften. Suidas noemt als
op aan het hof van Dionysius I.; daar hij echter het hoofdwerk van Phlegon de 'WtiV.7 cc.&Is, loopende slechte gedichten van dien vorst niet had wil de van de 1. 01. tot op Hadrianus, middelmatig
prijzen, werd hij naar de steengroeven ge--len van beschrijving, en door te vele agonistische
zonden. Over zijne plaats onder de dithyrain- bijzonderheden en enkel opgave van namen lang
bendichters, z. d i t h y r a m b u s. Hij verwierf met
inhoud. Van zijne overige schriften-wijlgvan
zijne dithyramben overal den hoogsten roem. Door zijn slechts bewaard zpi ^auN.aaíwv -al µaxpo3icuv,
Atlienaeus worden van een Philox. verscheiden die alleen eenige waarde hebben door de daarin
geestige invallen en snedige gezegden vermeld, die opgenomen aanhalingen uit oudere schrijvers en

men echter liever aan een parasiet van dien naam,
dan aan den dithyrambendichter moet toekennen.
Philtrum, pik rpov, of poculum anzatorium,
liefdesdrank of toovermiddel. Het gebruikmaken

Benige meer uitvoerige stukken uit de sibyllijnsche
orakels, doch anders zeer onbeduidend zijn.
P.h]egraei Canipi, r& Xsl`ccix 7r16&Z, heet
vlakte die zich langs de kust van Cam--ted

van zulke middelen werd door de eerste keizers
onder giftmengerij gerekend.
Philus, z. yens Fu r a.
Plii l yra, (PtX' fu, dochter van Caeanus, bij
Cronus moeder van den centaur Chiron, waarnaar
deze PtXupi rr; heet (PIND. NEM. 3, 82. PYTH. 9,

panië tusschen Cumae en Capua uitstrekte, van
vulcanischen aard, t. Solfatara. De andere naam
van deze streek is waarschijnlijk ontleend aan de
vruchtbaarheid van den bodem, nam. Laboriae
of Laborious campus, t. terra di Lavoro.
Phi e ., yae, (D tayóxc, z. P h o c i s, 1. kol. m.
Pht.egyns, (I)?,t1,mythische stamvader der
minysche Phlegyers, zoon van Ares en Chryse,

49. vIRG. G. 3, 93, 550. OVID. MET. 2, 676. FAST.

5, 3S3.).

1'hiueus, (Pcveu;, 1) zoon van Belus en An-

dochter van Halmus, opvolger van den kinder-
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loozen Eteocles in de heerschappij van het gebied
van Orchomenus, dat naar hem Phiegyantis zou
heeten, vader van Ixion en Coronis, die aan Apollo
Aesculapius baarde. Daarover vertoornd stak hij den
tempel van Apollo in brand, doch werd door den
god doodgeschoten en in de onderwereld gestraft

eerlijkheid (dikwijls wordt hij ypr^aró; genoemd)
een bestendig bestrijder van Demosthenes en bevorderde uit overtuiging den macedonischen invloed. Uitmuntend als veldheer -- 45 malen was
hij strateeg — bezat hij tevens de bekwaamheid eens
staatsmans. Zonder juist redenaar te zijn was hem
(PIND. PYTH, 3, 8. VIRG. AEN. 6. 618.). Volgens een kernachtige uitdrukking eigen, en in
afwijking
eene andere sage was hij kinderloos en werd door van de toenmalige gewoonte van vele der voorLyeus en Nycteus ver m oord.
naamste redenaars, zocht hij steeds door harde
Philuis, (M(jus, onafhanklijke stad in het N. vermaningen het volk zijne gebreken voor ooggin
0. van den Peloponnesus, wier gebied tPA^7cí^c, te houden. Flij sloot zich eerst bij Chabrias aan,
in mythisehen tijd ook '! pm»up^c, 'Aoavrta gehee- nam als bevelhebber van den linkervleugel een
ten, ten W. aan Arcadië grensde, ten N. aan Si- werkzaam aandeel aan de overwinning bij Naxos
cyonië, ten 0. en Z. aan Argolis, op eerre uitge- 376 v. C., en verwierf zich den roem van regtvaarstrektheid van 2 1/2 0 m. In het N. W. verhief digheid bij het invorderen der schatting van de
zich de A p e n u r u s (t. Gavrias Oros), in het Z. nieuwe bondgenooten. Daarna wordt hij eerst
weCo el o ss e (t. Mcgalo Vuno) bij de 4000 v. hoog, der genoemd, bij gelegenheid dat hij in 351 van
met den C a r n e a t e s (t. Polyphengos), aan welks tien carischen regent Idrieus hulptroepen voor
voet de Asopus (rivier van Hagios Georgios) Artaxerxes naar Cyprus voerde. In 350
werd hij
ontspringt, die het land doorstroomt. De wijn naar Euboea gezonden, om daar
de macedonivan liet land was zeer beroemd. De bevolking sche kuiperijen te verhinderen: hij ondersteunde
die eerst uit Ioniërs, vervolgens uit Doriërs be- den tyran Plutarchus en overwon bij
Tamynae
stond, was betreklijk talrijk. De oorspronklijk (PLUT. PHOC. 12. DEMOSTH. MID. p. 575.) . In 341
aristocratische regeringsvorm ging door tyrannie verdreef hij vandaar den tyran Clitarchus en her(cie TUSC . 5, 3.) in een oligarch ►schen over. Tot stelde er den invloed van Athene ( PLUT. DEMOSTH .
na den peloponn. oorlog sloot Phi. zich bij Spar- 17 . DEM. DE COR. p . 252.). In 3.39
redde hij
ta aan : 200 Phliasiërs streden onder Leonidas (HOT. Byzantium tegen den aanval van Philippus (PLUT.
7, 202.); 1000 bij Plataeae (HDT. 9, 28.) ; in den PHOC. 14.) en beschermde Megara tegen
de Thepeloponn. oorlog tegen Argos verzamelden zich 6000 banen. Echter vermaande hij steeds tot vrede
met
burgers op de markt (THUC. 5, 57. 6, 105.). I)e Philippus, gaf na den slag bij Chaeronea den
raad
oligarchen, in 394 verdreven, werden echter eerst om de „ zeer gematigde" vredesvoorwaarden aan
later door de Spartanen hersteld (xaN. HELL. te nemen, deed zijn best om de Atheners na den
5, 2, 8. 3, 10). Later nam Phi. deel aan het dood van Philippus van overijlde stappen terug
achaeïsch verbond (eor,. 2, 14.). De stad Phlius te houden, stemde, niettegenstaande den afkeer
was amphitheatersgewijze onmiddellijk aan de oost- der volksvergadering, voor de uitlevering der volks
zijde der vlakte gebouwd, t. ruïnen bij Staphylice.
aan Alexander, maar wist ook later-rednas
Bij liet vlek Celeae stond een heiligdom van De- vergiffenis voor hen, op Charidemus na, te ver
meter met mysteriën.
Bij voortduring stond hij in hooge ach--wervn.
(Dó,oS, z. Ares.
ting bij Alexander, doch nam nimmer, hoe arm hij
Pliocaeo, . (bt oxvz, een bloeijende atheensche ook was, geld of eenig gunstbewijs van hem aan.
colonic in Ionië, de noordelijkste der ionische ste- Ook na den dood van Alexander verzette hij zich
den, op den landtong tusschen de elaïtische en her- met alle magt tegen het hervatten van den
oorlog,
ma,eïsche golf, 200 stadiën van Smyrna. Voor de en bij elke in den lawiselhen oorlog behaalde
overbeide havens Naastathnnus en Lampter lag het winning gaf hij zijne bezorgdheid te kennen
(PLUT.
eilandje Bacchium (Liv. 37, 22, 31.) niet tempels rHoc. 28 ). Toen nu deze oorlog ongelukkig was
en praalgebouwen. 1)e bewoners, u^lrcd►;, waren afgeloopen, en Antipater tegen Athene oprukte,
de eerste onder de Grieken die verre zeetogten moest liet verslagen volk op nieuw tot de vrienondernamen en coloniën aanlegden, vooral Massi- den vain Macedonië zijn toevlugt nemen ; Phocion
lia in Gallië. Toen Phocaea in den perzischen begaf zich tiet den veilen redenaar I3emades tot
oorlog door Harpaluus belegerd werd, trok de ge- Antipater en moest eersen vrede sluiten, die 12000
heele bevolking af naar Aethalia op Corsica, waar- burgers van hunne regten beroofde, de Macedovan echter een gedeelte spoedig terugkeerde (HOT. niërs in het bezit stelde van de haven Munychia
1, 165.). Phocaea bleef nog steeds een aanzien en de ede!ste burgers aan den vijand prijs gaf
stad en leverde aan de Romeinen die liet-lijke (Pr1U T. PHOC. 27 en v.). Van nu af stond hij
plunderden een rijken buit (LIV. 37, 32. HDT. 1, als strateeg aan liet hoofd van den staat en
zocht,
142. 2, 166 . THUC . 1, 13. 8, 31.). De bouwvallen zooveel hij vermogt, de hardheid der vredesbepa-

.

heeten tegenes. nog Phokia.
Phoeion, (Ácoxiwv, Athener, uit den geringen
burgerstand geboren, genoot het onderwijs van
Plato en Xenocrates en vormde zich naar de
uitstekendste voorbeelden; hij was in zijn bij
leven menschlievend en edelmoedig, doch-zonder
in het openbare hardvochtig en streng. Hij ver
rijkdom en alle weelde, maar ook het-achtedn
volk van zijnen tijd, dat hij onvatbaar voor de
vrijheid hield. Ver van alle overdreven bespiegeling, een aanhanger eener zuivere nuttigheidsleer,
hield hij orde en tucht onder een krachtigen regent destijds voor het meest wenschlijke, en zoo
werd hij ondanks zijne vaderlandsliefde en zijne

lingen in de uitvoering te verzachten. Doch toen
na den dood van Antipater (319) Polysperchon,
ten einde Griekenland op zijne hand te brengen,
de herstelling der oude staatsregeling beloofde,
zocht Phocion met behulp van Nicanor, den veldheer van Antipater, dit te verhinderen ; daarover
werd de toorn des volks tegen hem gaande, en
toen Alexander, zoon van Polysperchon, met een
leger in Attica verscheen, werd hij afgezet en met
zijne vrienden als verrader vervolgd. Zij begaven
zich tot Polysperchon, doch deze zond hen naar
Athene terug en liet aan het volk de beslissing omtrent hun lot over. De rhetor Agnonides trad
als beschuldiger op, en met eenparige stemmen
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veroordeelde de volksvergadering hen wegens
;rpo6ock ter dood. Phocion, reeds 80 jaren oud,
moest reet 4 zijner vrienden den giftbeker drinken
in 't jaar 318 ; intusschen had er spoedig eene
verandering in de gernoedstemming der Atheners
plaats ; voor Phocion werd een standbeeld opgerigt, en Agnonides ter dood gebragt. Z. de vitae
bij Plutarchus en Nepos.
Phoeis, '»wx(, een landschap van Midden
Griekenland, ongeveer 40 o m. groot, grensde
ten W. aan de ozolische Locriërs, ten N. W. aan
Doris, ten N. 0. aau de epicnemidische en opuntische Locriërs, ten 0. aan Boeotië, ten Z. aan
de corinthische golf. Het hoofdgebergte was de
Parnassus (z. a.) met zijn beide toppen. Ten Z.
van den hoofdtop en ten N. van Delphi ligt Bene

vruchtbare hoogvlakte met een meer, dat zijn
water in den zomer geheel verliest en door catabothra de bron Castalia bij Delphi voedt; aan
het westelijk uiteinde van dit plateau ligt de aan Pan
en de nymphen gewijde c o r y c i s c h e grot; niet
een ingang van ongeveer 8 voeten hoogte is zij
van binnen 100 v. hoog en 200 v. lang en bevat
een tal van crystallisatiën en druipsteenfi;uren.
Door vulcanische werking van den Parnassus los
ligt de C i r p h is (Dsjesfine) in de-geschurd,
corinthische golf neergestort ; beide bergen zijn
slechts door een hollen weg van 3 mijlen lengte
van elkander gescheiden, welke steile wanden ook
nu nog op verscheiden punten juist in elkander
passen. Buitendien reiken van het N. de Call id r o m u s en C n e m i s in het land, van het Z. de
Helicon, die uitloopt in het voorgebergte P h a ryg i n m. De vlakten zijn onbeduidend; melding
verdienen het dal van den Cephissus, en het westwaarts van Cirphis gelegen Kpwaato- 7,sdlov zij
Onder de rivieren zijn noemenswaardig-^at.ov
de Cephissus (Mavroneri) en de Plisthus
(Xeropotamo), in de buurt van Delphi. Het kli-

maat van Phocis is wegens de nabijheid van den
Parnassus over 't geheel nat en koud; koorn,
olie, wijn en vooral het nieskruid tierden er goed.
De vruchtbare vlakte van Cirrha, als aan den
god geheiligd, niogt niet bebouwd worden. De

nog vermeerderd door het daaraan verbonden Amphictyonen verbond en de pythische spelen. De
oudste tempel bestond slechts uit een loofhut van
laurierboomen, doch weldra verrezen prachtige
gebouwen; meermalen afgebrand, werd de tempel
telkens heerlijker weer opgebouwd. Reeds ten
tijde van Homerus was de rijkdom van Delphi
een spreekwoord, en niettegenstaande herhaalde
heroovingen, waaronder die der Phocensers alleen
over de 10 millioen gulden bedroeg, telde men er
nog ten tijde van Plinius meer dan 3000 standbeelden van goud, zilver, metaal en marmer In
't jaar 278 v. C. werd de tempel door de Galliërs
geplunderd., in 86 v. C. door Sulla, en eindelijk
door de romeinsche en byzantijnsche keizers. --De bron Castalia stort zich een weinig boven
l)elphi van de rotsen in den Plisthus. -- Anemorea (misschien t. Arakhova) aan de zuidelijke
helling van den Parnassus ; Lycorea, t. Liakura,
L i l a e a (t. Paleo-Kastro) aan de bronnen van
den Cephissus; Ledon (t. Paleo Vifa), digt bij den
Cephissus, geboorteplaats van I'hilomelus, aan
heiligen oorlog; E 1 a t e a, (t. Elefta),-voerdin
aan den rand van het Cephissusdal, na Delphi de
aanzienlijkste stad van het land, hare ligging stelde
haar aan vele vijandlijke aanvallen bloot, waar
zij veel trad te lijden ; A b a e met een be--dor
roecnden tempel en orakel van Apollo, niet ver
van H y a ni p o 1 i s, wier inwoners dikwijls met de
opuntische Locriërs in oorlog geraakten over het
bezit van de stad Daphnus aan de enboeische
zee; P a r a p o t a m i i, oude, belangrijke stad aan
den Cephissus, door Xerxes vernield, hoewel er
nog aanzienlijke puinhoopen van gevonden worden
bij Belosch ; P a n o p e u s, Bigt bij den Cephissus,
niet ver van de boeotische grenzen, waar het Ieger
van Xerxes zich bij zijn inval in Griekenland ver
niet ver van Panopeus, op de-del;)auis
oostelijke helling van den Parnassus gebouwd, niet
een cyclopischen burg, waar de sage de mythe
van Tereus, Procne en Philomele verplaatst; hier bij lag T) cpcuxt ov, het gebouw waar de phocisclie steden bij hare beraadslagingen vergadering
hielden. Ambry s s u s (t. l)histomo); daar, waar
op den weg van Panopeus naar Delphi zich een
rijweg naar Amphissus afscheidt, was de aytarrrj
ó66;, bij de treurspeldichters ook Tp►olo of Tp)sit
%%s?,c-uaot, waar Oedipus zijn vader Laius doodsloeg.
Nabij de kust, niet ver van den mond van den
Plistus, lag Cirrha in een vruchtbare vlakte, wat
meer in de rigting van Delphi C ri s s a, (z. a.);

inwoners, P/ioeenses, wir^c„ waren van aeolischen
stam, doch er bevonden zich onder hen ook Doriërs. Hyanten uit Boeotië, Argivers, Atheners,
Corinthiërs. Aegineten, Arcadiërs, Phlegyers, een
roofzuchtig volk uit Thracië, waren in ouden tijd
met cie bevolking ineen gesmolten. --- Phoeis was
het meest beroemd door het delphisch orakel;
doch dit was ook tevens de aanleiding van haren Anticirrha of A n t i c y r a, bekend om haar nies
Corinthische colonie en haven--kruid:Sts;Bl,
ondergang. Delphi met zijn tempel en gebied
vormde een afzonderlijken staat in Phocis; een stad, vlak aan cie boeotische grenzen.
Phócus, It"vxoy, 1) zoon van Ornytium of
plundering der tempelschatten door de Phocensers
verlengde den heiligen oorlog (356---346), ten van Poseidon, die van Corinthe verhuisde en aan
gevolge waarvan al de van ouds beroemde steden (Ie landstreek om Tithorea en den Parnassus den
door Philippus van Macedonië met ongehoorde naam van Phocis gaf. -- 2) Z. A e a c u s.
Phoeylides , w-c Xl ri d, uit Mil.ete, gewoon
wreedheid verwoest werden. De voornaamste steals tijdgenoot van Theognis omstreeks 540-lijk
den waren : Delphi, AaXcyot', t. ruïnen bij Kastri,
bij Homerus (IL. 1, 519 .) slechts llu{}ua geheeten, v. C. gesteld, gnoinisch dichter in hexameters en
op de zuidwestelijke helling van den Parnassus in de elegische versmaat. Van zijne levensomin een half cirkelvormig dal, vlak rr an de p h a, e- standigheden is niets bekend. Zijne korte, in
d ri a d i s c h e rotsen gelegen, met het beroemdste weinige verzen begrepen zedespreuken, azp Xata
heiligdom van Apollo en het onbedrieglijk orakel getiteld, verraden een ernstigen, krachtigen, ver
zin en zijn vervat in een eenvoudigen,-standige
(ui Ja-ra Tov N ccv rSiov). Deze plaats ging bij de
Grieken door voor het middelpunt van geheel kunstloozen vorm, doch niet zonder gevoel van
Griekenland, ja zelfs van geheel de bewoonde eigenwaarde. De gewone formule van inleiding
aarde 4,.p ak0; r -, yrj; Trjy olxourls. Het aan- was: -,cat roe cjiwxuXfosw. Wij hebben slechts
zien van het orakel (z. d e 1 p h i s c h orakel) werd kleine brokstukken van hem. Het nog bestaande,

Phoebe---Phorbas.
hem toegeschreven itoïnl ta vouDs rtx6v, in 230 hexameters, is een later knutselwerk van een alexandrijnschen joodschen Christen.
Phoebe, áoí(31, 1) dochter van Uranus en
van Ge, eene Titane en bij Coeus moeder van
Asteria en Leto (HESIOD . THEOG. 136, 404.). Na
Themis en voor Apollo was zij godin van het
orakel te Delphi (AESCH. EUM. 7.). --- 2) Bijnaam
van Artemis (Luna (VIRG. G. 1., 431. AEN. 10,
215.). — 3) Z. I d a s. --- 4) Dochter van Leda
(EUR. IPH. AUL. 50. OVID. HER. 8, 77.). -- 5) Hamadryade, vrouw van Danaus.
Phoebidae, spartaansch veldheer,
bezette in 383 op een togt naar Olynthe, zonder
bevel zijner regering, op verzoek van de oligarchen te Thebe, den burg Cadmea, werd dien ten
gevolge wel teruggeroepen en met een geldboete
gestraft, doch keerde weldra met Agesilaus naar
Boeotië terug en werd als harrnost van Thespiae
bij een aanval der Thebanen gedood (XEN. HELL.
5, 2, 25 en v. 4, 42 en v.).
Phoebus, 4oif3oc, z. oill o.
Phoenice, 'ocvíx1l, belangrijke handelstad
in het landschap Chaonië (Epirus), ten N. W. van
Buthrotum ; t. Finiki (Liv. 29, 1 2.).
)

Phoenicia of Phoenice, rj <Dotv(xri, al-

dus genoemd of naar den palmboom (pofvt )
of veeleer naar de purperverwerijen van yo(vto;,
bloedrood, was in engeren zin liet kustland langs
de middellandsche zee van Syrië tot aan Aegypte,
30 m. lang, en maar eenige m. breed, van Aradus tot aan den berg Carmel. Het grenst ten
N. en 0. aan Syrië, ten Z. aan Palaestina, ten
W. aan de zee. De afhellingen van den Libanon
doorsnijden het land en vormen de voorgebergten
®so"v 7rp6Qw tov (t. Ras el Sjakkah), het witte voor
kaap Blanc), Carmel. De onaanzien--gebrt(.
lijke rivieren, die alle op den Libanon ontsprongen, waren : Eleutherus (t. Nahr el Kebir), Sabbaticus (t. Area), die elke week slechts 6 dagen
stroomde, maar den 7. droog lag, vandaar de
naam Sabbatstroom; A d o n is (t. Nahr el Ibrahim),
die dikwijls van het oeverzand een bloedroode
kleur had, luidens de mythe, van het bloed van
Adonis, die op den Libanon door een everzwijn
gewond werd ; de Lycus (t. Nahr el Kelb, d. i.
hondenrivier), Magoras (t. Nahr el Beiroet), Thamyras (t. Nahr Damoer), Laontes (t. Nahr el
Kasimijah), Belus (t. Noeman), Cisum (t. Keisoen),
Cherseus (t. Koradja), de zuidelijke grensrivier.
De bewoners, Phoenices, (DoivmFs ), waren van
semitische afkomst en behoorden met (le Hebraeën
tot den canaritischen stam; zij waren, naar het
zeggen, van de erythraeïsche zee verhuisd, althans
in voorhistorischen tijd. In den geschiedkundigen
tijd zijn de Phoeniciërs een oud bekend handels
dat zijne vaart van Indië tot naar Britannië-volk,

uitstrekte, ja zelfs tot in de Oostzee, en ook door
karavanen een uitgebreiden handel dreef. Volgens
de berigten der ouden waren zij de uitvinders der reken- en schrijf kunst, van het glas, van de purperverwerijen, van de kunst om metalen te smelten enz. De
afzonderlijke phoenicische steden niet haar gebied
zijn van het N. naar het Z.: A ra d u s, Arvad
(t. eiland Arvad of Roead), met de daartegen
overliggende voorstad, later zelfstandige stad Antaradus (t. Tartus) ; Area of Erec (t. Arka), in
wier gebied een stad gesticht werd door de drie
steden Aradus, Sidon en Tyrus, en daarom in 't
grieksch Tripolis heette (de oude inheemsche naam
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is niet bekend, t. Tarabulus) ; B y b 1 u s, Gebal (t.
Dsjebeil) met Botrys (t. Batroen) en Berytus, (t.
Beiroet); Sidon (t. Saida), zeker de oudste van
al de phoenicische steden met Sarepte of Zarph.ath (t. Larafant); Tyrus of Zor (t. Soer), door
Sidon gesticht, later de magtigste dezer steden,
met de steden Acco (t. Akka), Dora (t. Tantoera).
Phoenieus, cotvcxo^i;, meermalen voorkomende naam van steden en havens : 1) stad van
Lycië aan den voet van den Olympus, als een
zeerooversnest door Servilius verwoest (crc. VEIIR.
2, 1, 41 .). — 2) Haven, in Lydië (Ionië) aan den
voet van den berg Mimas, waarschijnlijk het tegenw. Tsjesme. — 3) Haven van Messenië, ten
W. van het voorgebergte Acritas.
Phoenielisa, oocvrco3au, z. A e o 1 i a.
»ocvíxtov ópo-, of Ilxxcov, een voorname berg
van Boeotië, tusschen de meeren Copaïs en Hylice,
volgens de sage verblijfplaats der Sphinx.
Phoenix, oo(vc^, 1) mythische vertegenwoordiger der Phoeniciërs, vader van Europa (xoM.
IL . 14, 321.); volgens anderen, broeder van Europa,
zoon van Agenor en Argiope of Telephassa, die,
uitgezonden ter opsporing zijner geroofde zuster,
aan een volk in Africa zijnen naam Phoeniciërs
gaf. Als zijne kinderen worden genoemd: Pirus,
Astypale (Astypalaea), Europe, Ihoenice, Adonis. — 2) Z. Achilles, 1. kol. -- 3) Heilige,
fabelachtige vogel der Aegijptenaren, die volgens
Herodotus (2, 73.) alle 500 jaren, wanneer zijn vader
gestorven was, uit zijn vaderland Arabië naar Heliopolis in Aegypte kwam, om daar het lijk zijns
vaders, dat hij in een bundel van myrrhe in den
vorm van een ei gelegd had, te begraven. Hij werd
in de gedaante van een adelaar voorgesteld met roode
en gouden veeren. Tacitus (ANN. 6, 28.) vertelt, dat
hij zich, zoo hij zijn einde voelde naderen, in Arabië
een nest bouwde, waaruit een jonge Phoenix geboren werd, die, zoodra hij volwassen was, zijnen vader
op het altaar van Helius verbrande en dan begroef.
Volgens anderen verbrandde Phoenix zich zelf, nadat
hij een hoogen ouderdom (500, 1461, 7006) jaren
bereikt had, op een brandstapel van welriekende
kruiden en komt uit zijn asch weder verjongd te
voorschijn. Men hield hem ook voor een aard schen vogel, en geloofde dat hij zijn nest uit wel
kruiden aan de bronnen van den Nijl-rieknd
had, dat hij uit stralen geboren werd en als goud

schitterde enz, (PLIN. 10, 2. OVID. MET. 15, 392.).
Pholóë, »W4 , een voortzetting van het Erymanthus gebergte, als grensscheiding tusschen Elis
en Arcadië
IPholus, z. Hercules, c, 3.
»6vo;, povtxu, z. Areopagus, 2. kol. m. en
i at.
Phorbas, 4>oopa4, 1) zoon van Lapithes en
Orsinome, broeder van Periphas, ten gevolge van

een orakel door de Rhodiërs in hun land geroepen, om het van slangen te bevrijden, en als heros vereerd; of hij kwam uit Thessalië naar Olenus, van. daar naar Elis tot koning Alector, dien
hij voor den afstand van een gedeelte van zijn
gebied hulp verleende tegen Pelops en zijne
dochter l)iogenia ten huwelijk gaf; hij huwde
daarentegen met Alectors zuster, Hyrmine, en verwekte bij haar Augias en Actor. Een onverschrokken vuistvechter plunderde hij met de Phlegyers
den tempel te Delphi, doch werd door Apollo gewond (OVID. MET. 11, 413. 12, 322). -- 2) Zoon
van Criasus en Melantho, broeder van Ereutha-
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Phoreys —Phryne.

lion, vader van Arestor. --- 3) Een Acarnaniër,
die met Eumolpus tegen Eleusis trok. -- 4) Een
ILesbiër, vader van Diomede (nor. IL. 9, 665.). -5) Een makker van Phineus, zoon van Metion
(OVID. MET . 5, 74.). -- 6) Vader van Ilioneus
(HOM. IL. 14, 490. VIRG. AEN. 5, 842.).

Phoreys, (Dópxu„ (ópxuv, Iópxo;. Phorcus,
de grijze, 1) een oude zeegod, vader der nymph
Thoósa HOM . OD. 1, 71. 13, 96.). Bij Hesiodus
(THEOG . 237.) zoon van Pontus en Gaea, broeder
van Nereus en Thaumas, van Ceto en Eurybia; bij
Ceto verwekte hij de Graeën en Gorgonen ((ooxl z , Phorcydes, Phorcynides), den draak Ladon die
de appels der Hesperiden bewaakte ( HESIOD. TIIEOG .
270, 333.), de Hesperiden, en bij Hecate was hij
vader van Scylla. -- 2) Zoon van. Phaenops, aanvoerder der Phrygiërs uit Ascania, voor Troje
door Ajax geveld (HOM. IL. 2, 862. 17, 218, 312.).

Pópµtr^, z. musica, 5. kol. b.
PIiormio, (op1.twv, 1) een geacht atheensch
veldheer in het begin van den peloponn. oorlog,
ook reeds in vorige oorlogen werkzaam. --- 2)
Een rijk groothandelaar te Athene, door Demosthenes in regten vervolgd. -- 3) Peripatetisch wijs
zijn ijdelheid aan Hannibal lessen-ger,din
wilde geven in de krijgskunst (cic. DE OR. 2, 18,
75. 19, 77.). Van daar dat men met den bijnaam
Phornaiones hen noemde, die over dingen spreken
waarvan zij geen verstand hebben.
Ptioroneus, Popwvs ►Sy, zoon van Inachus
en de Oceanide Melia, broeder van Aegialeus, beheerscher van den Peloponnesus, man van de
nymph Laodice, vader van Apis en Niobe, ook van
Car. Hij zou het eerst de dienst van Hera in
Ar gos hebben ingevoerd, de verstrooide menschen
in gemeenschaplijke woonplaatsen vereenigd en
hun de eerste beschaving geleerd hebben, door hun
het vuur te verschaffen. Hij werd derhalve te
Argos als heros vereerd en men bragt hem op
zijn graf lijkoffers. De Argivers heeten als zijne

nakomelingen 'Popwveldut, en Io Popw'

(THEOCR .

25, 200. OVID. MET. 1, 668.).

'ópos, I. ,rp6 onot,onder inkomsten. (a, 3).
Phosphorus, Fco p6po;, l)RI pópo;, bij Homerus Ew;cpópos, Lucifer, Eous, lichtdrager, 1) de

ster Venus als morgenster (nor IL . 23, 226. VIRG.
o. 1, 288, OVID. MET. 2, 115.). Als avondster
heet hij Hesperus, Vesper, Vesperugo, Noct fer,
Noctarus (Hold. IL. 23, 318. PLIN. 2, 8. CIC. N. D.
2, 20.). Hij wordt gehouden voor den zoon van
Astracus en Eos (HESIOD . THEOG. 381.), of van
Cephalus en Bos, en den vader van Ceyx (OVID.
MET . 1 1, 271.), van Daedalion (oviD. t. a. p. 295.),
der Hesperiden. -- 2) Bijnaam der fakkeldragende
en lichtaanbrengende godinnen : Artemis, Diana
Lucifera, Eos, Hecate, Juno Lucina.
Phraátes, z. Parthia,
Phraortes, (PPxóp'r7l , 1) vader van den
eersten koning van Medië Dejoces (z. a.), en 2)
zoon van Dej. die zijnen vader opvolgde en gedurende eene regering van 22 jaren (656---635 v.

C.) de Perzen en andere volkstammen onderwierp,
doch eindelijk door de Assyriërs overwonnen werd
(EDT. 1, 96 , 102.).

PpuTOp£c ' z. cpvXr„ (attisehe) 2. kol. b.
IIpea r'roi ((txaar ptov iv), z. icprTat, 4.).
Phrixa , Ppt^a of -at, stad in Triphylië op

een steile hoogte aan den Alpheus, 20 stadiën van
Olympia; t. Paleofanaro (HDT . 4, 148 .).

Phrlixus, z. At hamas.
Phrygia, (puy►a, landschap van Klein-Azië,
besloeg oorspronklijk het geheele binnenland van
de westelijke helft van het schiereiland, buiten
gerekende zuidkust, van-dienlatroMysë
de Propontis tot aan den Hellespont, met de hoofd
welke streek derhalve K 1 e i n--stadDcylium,
Pkhrygië ofPhrygië langs den Hellespont
heette. Deze laatste naam werd echter in lateren
tijd ook uitgebreid op gedeelten van Groot-Phry
gië tot aan den Halys (met de steden Dorylaeum,
Pessinus, Gordium, Ancyra) en bleef dit, totdat
liet in 275 v. C.- door de Galatiërs en Bithyniërs
veroverd werd. Het zuidelijk gedeelte werd in
190 v. C. door de koningen van Pergamum ver
heette nu Phrygia Epictetus (I p. t(xr---overdn
oo;). Tevens werd ook het overige van zuidelijk
I'hrygië, waartoe nu de naam Groot-Phrygië
beperkt was, grootendeels door de Romeinen van
het syrische rijk afgenomen en bij dat van Pergamum gevoegd, en vormde ook later in dezelfde
uitgestrektheid onder de Romeinen een gedeelte
der provincie Asia. De oostelijke grenslanden
heetten sedert dien tijd, het een naar de nahijgelegen noordelijke keten van den Taurus (terwijl
het overige Phrygië bijna geheel een hoogvlakte
uitmaakt) Opvyka Tapópscoy (d. i. langs den berg,
met de steden Tyriaeum en Philomelium), het andere P h r y g i a P i si d i c a met de hoofdstad 'A.vTtóXEtR 'l Trp^iy ltat&ía. De bergen van liet land
waren : Olympus (t Toemandsji Dagh), Dindymus, Taurus, Cadmus (t. Baba Dagh). Rivieren waren : Hermus en M a e a n d e r met hare
bijrivieren. In het Z. van het land lagen ver
namelijk A n a v a (t.-scheidngrotzum,
Chardak Gieul tusschen Apamea en Colossae),
Ascania (t. meer van Boeldoer of Boerdoer).
De bewoners P h r y g e s »pv1IS, waren ongetwijfeld de oudste bewoners van Klein-Azië; zij hiel den zich zelve voor autochthonen, waren echter,
volgens 't _algemeen gevoelen der ouden, in overouden tijd naar dit land verhuisd, waarschijnlijk
uit Thracië. Magtig en talrijk, verbreidden zij zich
over een groot gedeelte van het schiereiland, later
werd de naam tot engere grenzen beperkt. Zij
waren vredelievend en leefden van den landbouw
en handel. Hunne hoofdgoden waren Agdistis of
Cybele (Plirygia mater), Sabazius of Bacchus en
Manes. Later vermengde zich met hunne godsdienst de onreine natuurdienst van syrophoenicische stammen en de dienst van Astarte, orgiën
met muziek en dans waren daarbij in Phrygië
heerschend gebruik. Eigenaardig is de gewoonte
der Phrygiërs om woningen in rotsen te hebben en
geheele steden in rotsen uit te graven. Behalve
de reeds genoemde steden zijn nog merkwaardig:
C e 1 a e n a e in het Z., oude koninklijke residentie
en hoofdstad der grootphrygische satrapie onder
de Perzen, bij de bronnen van den Maeander;
C o 1 o s s a e (Chonas), Cydrara, later Hierapolis;
Peltae, Caystrpiedium. In het N. Dorylaeum,
Cotyaeum (Koetahija). Onder de heerschappij der
Seleuciden kwamen er nog bij A p a m e a C i b ot u s, ten Z. van liet oude Celaenae, L a o d i c e a,
Apollonia, Seleucia, Synnada; en onder de koningen van Pergamum nog Eumenea. — Bij de dichters is Phrygius (1pvytos) zoo veel als trojaansch,
daar Troas oudtijds ook tot Phrygië behoorde.
Plhryne, (ptivrl , (de pad, wegens hare vale
kleur), een beroemde hetaere (z. a.) uit Thespiae
-

Phrynicbus--(DvA*1.
in Boeotié; haar eigenlijke naam was Mnesarete
(MvrlQc(p r7) ; oorspronklijk arm geraakte zij tot
grooten rijkdom. Niet alleen gebruikte Praxiteles
haar tot model voor zijne Aphrodite van Cnidos,
maar ook Apelles nam haar tot voorbeeld voor
zijne Anadyomene. Niemand was ongevoelig voor
hare bekoorlijkheden; alleen de wijsgeer Xenocrates bood er weerstand aan. De door haar belee.
digde redenaar Euthias klaagde haar bij de Heliaea van asebeia aan, haar vriend Hyperides ver
haar, eerst met twijfelachtigen uitslag, maar-deig
later zegevierend, toen hij de bekoorlijkheden van
haren boezem geschilderd had. Toen Praxiteles
haar niet wilde bekennen wat hij voor het fraaiste
zijner kunstwerken hield, verzon zij een list; zij
liet hem onverwachts door een slaaf melden dat
zijn huis in brand stond. Eensklaps sprong de
kunstenaar op met den uitroep : „ ik ben verloren,
zoo het vuur mijn Eros en Satyrus vernielt." Daarop koos zij zich den Eros uit pentelisch marmer
en wijdde hem in een tempel harer geboortestad;
de kunstenaar plaatste echter nog een beeld
van Phryne naast het standbeeld van Aphrodite
in denzelfden tempel.
Phryaiehus, »;wvtyo;, 1) uit Athene, zoon
van Polyphradmon, na Thespis van wien Suidas
hem een leerling noemde een der oudste treurspel dichters. Hij was ouder dan Aeschylus, want zijne
eerste overwinning dagteekent van het jaar 511
V. C., bij zou even als Aeschylus op Sicilië gestorven zijn. In 't jaar 476 was hij nog voor het
tooneel werkzaam (PLUT. THEM . 5.). Door invoering van een afzonderlijken tooneelspeler buiten
het koor, begon hij den eersten dialoog en gebruikte daarvoor bij voorkeur den trochaeïschen
tetrameter, zooals wij dien nog eenigzins in de
Perzen van Aeschylus vinden. De onderwerpen
waren uit verschillende mythen genomen, doch de
dialoog werd ver overtroffen door de lier- en koorzangen, Wier zachte lieflijke melodiën no in lateren
tijd bewonderd en hooggeschat werden (ARISTOPH .
Av. 755. VESP. 220, 269.). Daarvoor schijnen
ook te pleiten de berigten over zijne ibow:aaat, die
Themistocles als een gedenkteeken van zijn roem
ten tooneele liet voeren en waarnaar Aeschylus
zijne Perzen vervaardigde. Beroemd is ook, door
hetgeen Herodotus (6, 21.) er van vertelt, het reeds
vroeger vertoonde stuk WïjlTou &Xw,7tc, niet zoo
zeer een historisch treurspel, als een lyrische cantate. Moeilijk is het onderzoek over den aard en
het aantal zijner stukken. Over 't geheel kan men
het niet verder dan tot 9 stukken brengen. Met
roem gewaagt Aristophanes (THESM. 170.) er van. —
Een tweeden treurspeldichter van dezen naam aan
te nemen, is volstrekt onhoudbaar. — 2) Zoon van
Charocles, een treurspel-acteur, tegen wien Aristophanes verscheiden vinnige uitvallen doet (vESP.
1294, 1481, 1515.). --- 3) Dichter der oude attische comedie, van Athene, zoon van Eunomides,
was dikwijls wegens zijne lamme en armzalige ver
voorwerp van spot der andere blijspel -zenht
Tegen de kikvorschen van Aristophanes-dichters.
wedijverde Phryn. met zijne „ muzen" in 't jaar
405 v. C. Hij behoort tot het niet geringe getal
van blijspeldichters, die gebrek aan vinding en oor
vorm-spronklijhed gmaklijhedvn
en goeden smaak zochten te vergoeden. Dit ten
minste kan men eenigzins opmaken uit de weinige
van I0 stukken nog overgebleven fragmenten. —
4) Sophist uit Bithynië, leefde onder Marcus An-
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toninus en Commodus. Wij bezitten van hem nog
'ExXoTi (rlp.á'rwv Wil dvou á rwv 'ATrtxc^uv, eene ver
afzonderlijke attische en niet attische-zamelingv
uitdrukkingen; met groote zorg en gestrengheid
bewerkt ten ol)zigte van hetgeen werklijk als zuiver attisch mag beschouwd worden. Andere schriften zijn verloren.
Plithas, «ká, »Dds, aegyptische god, die inzonderheid te Memphis vereerd werd, en dien de
Grieken aan hunnen Hephaestus gelijk stelden. Hij
heet zoon van Nibs (cie. N. D. 3, 22. HDT, 2, 99.
3, 37.). Hij werd voorgesteld als een dwerg met een
krommen staf, een zweep, soms met een valkenkop.
Phthiótis, z. Thessalia, 1.).
«ul j , z. regtspleging, attische, 10. kol.
Phylace, u?áxr, stad van het landschap
Phthiotis in Thessalië aan de noordelijke helling
van den Othrys (xoM. IL. 2, 695.). -- 2) Stad in
Epirus in het landschap Molossis (Liv. 45, 26.).
Phylacus, 4>vXaxo;, zoon van Deïon en Diomede, man van Clymene (Periclymene), dochter
van Minyas, vader van den kuddenrijken Iphiclus
en Alciinede, stichter van Phylace (HOM. IL. 2,
705.), z. Melampus. --- 2) Zoon van Iphiclus,
kleinzoon van den vorigen. --- 3) Delphisch heros.
Phylarcltus, OukapXos, grieksch geschied
uit Athene of uit Sicyon afkomstig, een-schrijve
tijdgenoot van Aratus uit Sicyon. Van zijn leven
is verder niets bekend. Behalve eenige andere
historische en mythische schriften bestond er van
hem een grooter geschiedkundig werk, ia ropku, in
28 boeken, behelzende de jaren van den inval van
Pyrrhus in den Peloponnesus tot aan den dood
van Cleomenes, 272-221 v. C. Het harde oordeel, dat Polybius (2, 56-63.) over Phylarchus
als geschiedschrijver velt, is eenzijdig en onverdiend. Moge bij ook in zijne voorstelling zich soms
aan overdrijving en theatrale opsiering schuldig
maken, het verwijt van opzetlijke verdraaijing der
waarheid verdient hij niet. Al zijn werken zijn op
eenige brokstukken na verloren gegaan.
Phylas . c6A7^, 1) koning der Dryopers, door
Hercules gedood, omdat hij zich aan het delphische heiligdom vergreep, vader van Midea, die bij
Hercules moeder werd van Antiochus. — 2) Zoon
van den genoemden Antiochus, verwekte bij Deï-

phile Hippotas en Thero. -- 3) Koning van Ephyra,
bij wiens dochter Astyoche Hercules Tlepolemus
verwekte.
» u X ^, de stam, naam voor de volksafdeelingen
bij de Grieken, een naam die blijkbaar afkomstig
is van liet streven om aan de afzonderlijke deelen
van het volk, even als aan het volk zelf, een genealogischen oorsprong te geven, die deelen van bepaalde stamvaders af te leiden en zoo aan de inrigtingen van den staat, door ze aan natuurlijke
betrekkingen vast te knoopen, vastheid en duur
te geven. 1) Attische p h y l e n. De-zamheid
mythe spreekt van verscheiden aloude stamverdeelingen, die van de oudste attische koningen afgeleid worden. Zoo wordt aan Cecrops eene ver
toegeschreven (Cecropis, Autochton, Actaea,-deling
Paralia), aan Cranaus (Cranais, Atthis, Mesogaea,
Diacris), aan Erichthonius (Dias, Athenaïs, Posidonias, Hephaestias), namen die meest van nmythischen aard zijn, deels, zooals Actaea, Paralia,
Diacris, op verschil van plaats doelen, en later
van groot staatkundig gewigt geweest zijn. In den
historischen tijd zijn zoowel deze verdeelingen, als
die van Theseus, in Eupatriden, Geomoren, Demi-
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urgen (die kenlijk eene soort van kastenverdeeling
aanduiden) verdwenen. Daarentegen is tot op Clisthenes in stand gebleven de uit den tijd van Ion
afkomstige ionische verdeeling in de vier stammen der Teleonten, Hopleten, Aegicoreërs, Argadeërs (TtXiovre;, '(J7rXrj2Ey, Al1txopfis, 'Apyadai;),
welke namen Herodotus van de zonen van Ion afleidt,
doch die blijkbaar eene geheel andere beteekenis
hebben. Wij vinden daarin namelijk de sporen
eener overoude verdeeling van het volk in kasten,
die, ofschoon in den historischen tijd verdwenen,
evenwel in de namen duidelijk is overgebleven (1).
Iedere stam, aan welks hoofd de puXof3aatXavc staat,
is verdeeld in 3 phratriën (cppacrpca, c p l ropes, de leden),
die ook, hoewel zeker niet officieel, èuvo; en rprrrv;
genoemd worden ; elke phratrie in 30 geslachten
(T vi) De leden van hetzelfde geslacht (yev(v)iirat),
zijn gedeeltelijk door bloedverwantschap verbonden
(óµoyaXa%Te;), gedeeltelijk behooren zij tot het geslacht door gemeenschap van offers en heiligdom
Wanneer de oorspronklijke be--men(ópyswv;).
teekenis der stammen een einde heeft genomen,
en in welke verhouding de heerschende adel der
eupatriden (eUnc rp(&tt) tot deze verdeeling gestaan
heeft, laat zich met geen zekerheid bepalen. Wij
stellen ons die verhouding aldus voor : reeds voor
de door Theseus ingevoerde hervorming, die althans diep in de geheele staatsregeling moet heb
ingegrepen, was het kastenwezen in verval en-ben
verloor eindelijk geheel en al zijn vroegere beteekenis. Een oplossing van Attica in vele kleine
gemeenten was ophanden. Dit dreigend gevaar
voorkwam Theseus door de vereeniging der afzonderlijke besturen, den auvotxtau6S, en gaf alzoo aan
de staatseenheid duurzaamheid door eene nieuwe
organisatie. De namen der oude ionische phylen
bleven, de grondslag der verdeeling was echter
een geheel andere, namelijk een plaatslijke. De
adel vormde geen bijzonderen stam, doch beheerschte
de geheele inrigting van den staat daardoor, dat
hij onder al de stammen, phratriën en geslachten

verdeeld werd. In de laatsten vereenigde hij de
homogalakten, waarbij zich verder de andere standen, handwerkslieden en landbouwers (.coupToi
en I ewµ6pot) als orgeonen aansloten. Aldus zijn
de zoogen. stammen van Theseus nimmer stammen geweest in den zin als de ionische, maar standen die naar beroep, levenswijze en aanzien verschil
zij duiden geen opzetlijk gemaakte indeeling-den;
aan, maar zijn slechts de toepassing van een werklijk reeds bestaand onderscheid. Deze inrigting
moest van zelf zeer vast en duurzaam zijn, zoo
lang de •bvrl ook plaatslijk gescheiden werden.
Maar met de plaatslijke vermenging moest deze
inrigting voor een geregeld bestuur onbruikbaar
worden ; van daar de instelling der naucrariën, die
bepaaldelijk in liet belang van het bestuur werden
ingevoerd (verg v a u x p a p Ea). Het gevaar voor
de ontbinding van den staat werd nog vermeerderd
door den groeten schuldenlast der armen, die gedeeltelijk van eigenaars pachters waren geworden
( -1cr11uópcoc, ook afi rES en rtXd rcu, hetzij dat ze het
zesde deel van hun inkomen als pacht betaalden,
of dat ze het zesde deel voor zich behielden), ge-

deeltelijk zelfs in den toestand van slavernij of lijfeigenschap gekomen waren (pr,cr. SOL. 13.). Deze
omstandigheden maakten eene geheele hervorming
van de staatsinrigting noodzaaklijk, die dan ook
door de wetgeving van Solon tot stand kwam.
Ten einde een vasten grondslag voor zijne wetten
te verkrijgen en het volk voor het genot eener
vrije staatsregeling vatbaar te maken, trof hij eerst
voorbereidende maatregelen : de afschaffing van het
lijfeigenschap wegens schulden en het herstel der
lijfeigenen in hun vorigen toestand, benevens eene
ontheffing van lasten (aetac X' na, geen euphemisme
voor schulddelging, xptwv cbroxorrd, maar eene ver
schuldenlast, door vermindering-ligtnvade
van de muntverhouding, in dier voege dat 100
nieuwe drachmen gelijk werden aan 73 oude, en hij
die 100 oude drachmen schuldig was, deze alzoo met
even zooveel nieuwe munt betalen kon). Hij hield
de ionische volksverdeeling in stand, doch door invoering van het timocratisch en tevens democratisch beginsel, waarbij hij het vermogen tot grondslag nam der politieke regten, benam hij haar alle
staatkundige beteekenis. Hij verdeelde het volk
namelijk in 4 klassen, naarmate van het vermogen
(Tti ccr t, TeXri) : ztsvvuzoato6eµvot, die 500 of
meer medimneu drooge, of metreten natte waren
inoogstten, `I7t7ti7c (1), die van 500----300, ZtuyiTat,
die van 300-150, Oi rec, die minder dan 150 maten

wonnen. Naar deze klassen regelde hij de regten
en verpligtingen der burgers. Hoe dit toegepast
werd op de belastingen is onder H p ó c o d o t uit
betrekking tot de krijgsdienst valt-engzt.M
op te merken, dat de theten slechts als ligt gewapenden en op de vloot, de 3 eerste klassen als
hopliten dienst deden (z. e x e r ci t u s, 2. kol. o.) terwijl uit de pentacosiomedimnen de bevelhebbers
en trierarchen genomen werden. Hiernaar ver
ook de regten. Alleen de 3 hoogste klas-schilden
hadden den toegang tot de ambten (waarvan-sen
de keuze destijds nog door chirotonie geschiedde),
waarschijnlijk met inbegrip van de raadsheerlijke
waardigheid, terwijl alleen de pentacosiomedimnen
tot archont benoembaar waren; de theten hadden
slechts den toegang tot de volksvergadering en de
regtbank der heliasten, wier invloed toen nog niet
zoo groot was als in lateren tijd, dewijl de archoiiten nog in vele gevallen de regtspraak uitoefenden (verg. over de oligarchische bestanddeelen in
de staatsregeling van Solon nog B o u A en A. r eo p a g u s, waarin slechts pentacosiomedimnen kon
zitting nemen; alsmede i p é r a t.). Ook de phra--den
triën en geslachten behielden nog steeds eenige
staatkundige beteekenis, als het opzigt uitoefenende
over de echtheid der afstamming, waarvan liet burgerregt af hanklijk was. De nieuw getrouwde burgeres werd in de phratrie en het geslacht van den
man opgenomen (Ei; pparopa; (yevvr^Tas) t;dTttv).-Deze staatsregeling van Solon onderging, na de
verdrijving der Pisistratiden, eene geheele hervorming in democratischen zin, door Clisthenes. Deze
schafte de ionische phylen geheel en al af en liet
de phratriën en geslachten slechts bestaan wegens
de godsdienstige gebruiken, doch zonder eenige
staatkundige beteekenis. Daarentegen verdeelde bij
het land in tien nieuwe plaatslijk gescheiden phy-

(1) "OrXr^Ts^, de heerschende adel der krijgs(1) Aldus genoemd omdat zij behalve een
lieden, TcXEovtzc (de officiele naam is I'sA ov-r c)
de aan de eersten onderworpen en schatpligtige span ploegossen nog een oorlogspaard konden
landbouwers, Aiytxop de herders, 'Apya6ibc de houden, de Zeugiten, omdat zij een span ploegossen
hielden ; tTt1tciba, Ccuy(atov, 7ITtx v(T dat) r Xsiv.
handswerklieden.

Phyle—Picus.

749

len: Erechtheis, Aegeïs, Pandionis, Leontis, Acamantis, Oeneïs, Cecropis, Hippothontis, Aiantis, Antiochis. In overeenstemming met dit tiental werden de
naucrariën op 50, het getal der raadsleden op 500
gebragt. Over de met de phylen zamenhangende organisatie van den raad, z. B o u ?, i. Aan liet hoofd
der phylen stonden &rce Xi rai rwv cpuXwv. De phylen werden in demen (ot) verdeeld, waarvan het
aantal tot 174 klom. (Over liet bestuur en de bevoegdheid der demen en over hun aandeel aan
de krijgsdienst, z. e x e r c i t u s, 2. kol. o . en over hunne

te Thebe achter, hoewel hij tot de democratische
partij behoorde, werd zelfs geheimschrijver bij den
polemarchus en bevorderde in die betrekking de
onderneming der bannelingen, door alle verdenking
aan den polemarch te benemen en in zijn huis
een feestmaal aan te leggen, waarbij twee der
gasten, Philippus en Archias, door de zaamgezworenen gedood werden (XEN. HELL. 5, 4. PLUT.

betrekking tot de geslachten z. rj o c) . — Hiermede was de grondslag voor de onbeperkte democratie gelegd, die nog meerder vastheid verkreeg
door de invoering van het ostracismus en door
het benoemen van staatsambten hij loting (xXrjpoc)
en niet meer bij keuze, terwijl zij eindelijk volkomen gemaakt werd door den toegang tot alle ambten,
op aanrading van Aristides, voor al de burgers
open te stellen, zonder op den census acht te slaan.
In liet jaar 307 werden de phylen, oin Demetrius
Poliorcetes te vleijen, nog met twee vermeerderd,
Antigonias en Demetrias, die, na den val van Demetrius, Ptolemaïs en Attalis genoemd werden. —
2) Dorische stammen. Het ontstaan der dorische stammen wordt met de sage van koning
Aegimius, den zoon van Dorus, in verband gebragt.
Hij stond een derde van zijn land aan Hercules
af, voor de hem bewezen hulp tegen de Lapithen.
Vervolgens zouden Hyllus, zoon van Hercules,
benevens Dyman en Pamphylus, zonen van Aegimius, aan de stammen der Doriërs (reeds Homerus
noemde hen de in drieën gedeelder, zpcáïxt)
hunne namen gegeven hebben : Hylleërs, Dymanen, Pamphylers. Overal waar Doriërs zijn vinden
wij ook deze drie stammen, die uitsluitend uit Doriërs bestaan, zoodat, waar geslachten van niet
dorische afstamming in groote menigte aan hetstaatsbestuur deel namen, deze naast de dorische een
afzonderlijke phyle uitmaken, zoo als in Argos en
Epidaurus de Hyrnethia, in Sicyon de Aegialea.
Te Sparta, waar de dorische stam bij uitsluiting
de heerschende was, vinden w ij daarom ook slechts
de drie dorische phylen, ieder verdeeld in 10 oben,
w1ad, ook pp LTpkac geheeten, van welke 2 oben
der Hylleërs de koninklijke oben waren. Of de
30 geronten (raadsheeren) met de 30 oben in ver
staan (uit elke obe een geront), kan niet-band
met zekerheid gezegd worden, maar is wel wat.rschijnlijk. De 5 xe lLcLt, Pitana, Limnae, Messoa,
Cynosura, (de naam der 5. is onbekend), plaats
zijne naaste om--lijkeafdngvSprto
streken, worden slechts ten onregte cpuIat' genoemd.
Het is zeer waarschijnlijk chit er een plaatslijke
afscheiding der phylen en oben bestaan heeft, hoewel
het verband tnsschen deze en de oben niet duidelijk is.

landschap Thessaliotis, ten N. van Metropolis, met
een tempel van Apollo.

Phyle, PuXrj , sterke grensvesting der Atheners tegen Boeotië, 3 uren van Athene, aan cie
Z. westelijke helling van den Parnassus. Van hier
ondernam Thrasybulus zijn aanval tegen de 30
tyrannen (xEN . HELL . 2, 4, 2.). Nog t. Phili.
DukeTtza oeinva, z. X ttoupï(c.
1'hyleus, 4)uXzUS, vader van Meges (z. a.),
zou later door Hercules weder in 't bezit van zijn

vaderlijk rijk gekomen zijn, doch het vervolgens
aan zijn broeder Agastlienes afgestaan hebben, om
naar Dulichium terug te keeren. Hij wordt ook
genoemd als deelgenoot van de calydonische jagt
(OVID. MET. 8, 308.)

Phyllidas, (t)uXXí^a;, Thebaan, bleef in 383

PELOP. 7, 9.)

Phyllis, tiIóa.Ac^, z. D e in o p h o u n.
l'hyllus, IIuXXo;, stad van Thessalië in het
z. divinatio, 4 kol. m.
uXo1ccacXEVç, z, cpuXrj (att), 2. kol. b.
Yhyseus, IIvaxo;. Behalve eene stad der
ozolische Locriërs en eene stad van Carië (de haven
van Mylasa,), heet aldus een linker zijtak van den
Tigris bij Xenophon (ANAB. 3, 4, 25.), t. Odornah of
Orman; en een berg bij Croton in Bruttium, t. Pozzi.
Phytálus, 0 uTaXoe, een heros uit Eleusis,
die van Demeter ter belooning voor zijne gast
vijgeboom ten geschenkti ontving. Zijne-vrijhedn
nakomelingen, de Phytaliden, trokken Theseus te
gemoet en zuiverden hem van den moord, dien hij
aan verscheiden roovers gepleegd had, bij eene
feestlijke zoenplegtigheid, zoodat hij weder aan
de mysteriën deel kon nemen.
<puUolLc vTEia,

Yicentes (Pleéni), z. Picenum .

Picenum, f cxav ri' rj, ÏIcxrlvlc, landschap vaan
Midden-Italië, ten N. door de rivier Aesis (Esino)
van Umbrië gescheiden, aan welk land het ook ten
W. grensde, terwijl in het Z. de rivier Matrinus
het van de Vestini scheidde; ten 0. lag de adri-

atische zee. Van de takken der Apennijnen, die
het land doorsneden, stroomden behalve de genoemde nog de volgende rivieren : Flusor, (t. Chienti),
Tinea, (t. Tenna), Truentus (t. Tronto), Vooranus
(t . Volnano) . Bodem en klimaat hebben veel overeenkomst met die van Umbrië. De bewoners Picenles, Piceni (soms ook Picentini; zoo heette anders in het bijzonder een stam, die van hier naar
Campanië verhuisd was aan de golf van Paestum),
waren van sabijnschen stam en hadden deze kuststreek op de Umbriërs en Aborigines veroverd.

Nadat de Piceners in 't jaar 301 v. C. een ver bond met de Romeinen gesloten hadden, vielen zij
in 269 weer af en werden later geheel onderworpen. De voornaamste steden waren : A n c o n a
(t. Ankona), de eenige grieksche stad van Midden Italië; Numana ; F i r m u m (t. Fermo), in den aan
van den 1. pnnischen oorlog als romeinsche-vang
colonic gesticht, met eene afzonderlijke havenstad;
Castrum novum (t . Giulianuova); H a d r i a, of Adria,
vaderstad van de familie van keizer Hadrianus (t Atri);
A u it i n o u m (t. Osimo), in lateien tijd de belang
stad van het land ; Ur b s Sa lvia (t. Urhi--rijkste
saglia), A s c u 1 u ni (t. Ascoli), de oude, zeer sterke
hoofdstad aan den Truentus ; Interamnia (t. Te
-ramo)digs
bij de sabijnsche grenzen.
l"ieti, maakten te zaaien met de Scoti de bevolking uit van Noord-Britannië (Hoog-Schotland),
waarschijnlijk zoo geheeten naar het beschilderen
van hun ligehaam.
Pietónesi, flhxrovsc, een magtig volk van Aquitanië, ten N. tot aan den Liger in het tegenw.
Poitou, met de steden Limonum (t. Poitiers) en
Ratiatum (cAES. B. G. 3, 2. 7, 4.).

Y icumnus, z. P i l u m n u s.
Picots, romeinsche bosah- en veldgod, alsmede
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Pieria—Pinarii.

een voorspellende godheid, die in een woud bij
den aventijnschen heuvel woonde, zoon van Saturnus, vader van Faunus. Hij was ook de eerste
koning van Latium en de man van Pomona of van
Canens; Circe veranderde hem in een specht (picas),
omdat hij hare liefde versmaadde (viRO. AEx. 7,

spelen waren zeef verscheiden, b. v. de T r i g o n,
met 3 spelers, het Ha r p astern, dat wild in zijn
werk ging en veel inspanning vereischte. Met betrekking tot de manier van werpen onderscheidde
men da ta t i m, eenvoudig toewerpen en opvangen
en e x p u is i 7n Lu d e r e, terugslaan of terugkaatsen.

48, 189. OVID. MET. 14, 320 en v. FAST. 3, 291
Pilentum, z. ve/iicula.
en v.). Hij werd afgebeeld als augur met den
Piléus. In de stad vertoonde de Romein
augurstaf, in ruwe gedaante, ook als houten zuil zich met ongedekten hoofde, bij slecht weer trok
met den specht, den voorzeggenden vogel van hij de toga of een kap (cucullus) over het hoofd.
Mars, later als jongeling met een specht op het Een hoed werd alleen op reis en in het theater
hoofd.
gedragen, uitgezonderd de geringere klassen van
Pieria, 1) landschap van Macedonië (z. a.).-- matrozen, visschers enz. De hoed pileus, en in
2) Pieria bij den Pangaeus. De door de Macedoniërs 't grieksch petasus geheeten, was van vilt, niet
verdreven Pieriërs vestigden zich in de 7. eeuw breede randen.
v. C. ten O. van den Strymon bij den berg PanTI ► Xo, z. kleeding, grieksche, 2. kol. o.
gaeus en stichtten daar de steden Phagres en PerPilórus, IliXwpo-, een stadje in Sithonië, landgamus (IiDT. 7, 112. THUG. 2, 99.). — 3) Land- schap van Macedonië, aan de singitische golf en
schap aan de noordelijke kust van Syrië, aan den den voet van den berg Athos (HDT. 7, 122.).
regter oever van den Orontes, met de stad SeleuPilum, z. ar m a, 2. kol. m.
cia. — 4) Stad in Thessalië (Liv. 32, 15. 36, 14.).
Pilumnus, beschermende huisgod van het
Pierides, HtsplBss 1) bijnaam der muzen, oude, landlijke Rome, die een knods (piluin) droeg,
hetzij naar het landschap Pierië bij den Olympus, waarmede hij het graan leerde breken, maar ook
hetzij naar den Macedoniër Pierus, die hare dienst tevens de huizen, waar een pasgeboren kind was,
in Thespiae zou hebben ingevoerd. -- 2) De 9 beschermde ; (verg. D e v e r r a). Zijn broeder was
dochters van Pierus, koning van Emathia, die zich Pi cu m n u s (Pitumnus) die het bemesten der akmet de muzen in een wedstrijd inlieten en door kers had uitgevonden, weshalve hij Sterquilinus
haar overwonnen, in vogels herschapen werden.
(Sterquilinius) en Stercutus (Stercutius) heette.
Pierus, rl(e`os, 1) z. P i e r i d e s. — 2) Berg Voor beiden werd in het atrium van het huis een
van het macedonisch landschap Pierië, tusschen de bed opgerigt, zoo lang het pasgeboren kind nog
cambunische bergen en de noordwestelijke hellin- niet door den vader was erkend.
gen van den Olympus (THUC. 5, 13.).
Pimpléa en PirnplëYs, bijnaam der muPiétas, romeinsche personificatie der k i n d e r- zen (Holt. OD. 1, 26, 9. MART. 12, 11.), 't zij naar
ij k o liefde, aan wie in 't jaar 151 v. C. een een stad van Macedonië, waar Orpheus gewoond
tempel gewijd werdl, toen Bene vrouw haren ouden zou hebben, en de dienst der muzen te huis bevader, die tot den hongerdood veroordeeld was, in hoorde, 't zij van eene gelijknamige plaats aan den
de gevangenis de melk harer borst bood en zoo Helicon in Boeotië.
het leven redde (Liv. 40, 34.). Zij wordt op munPinaeothécn, cvuxo»rjx rj, de beeldengal
ten afgebeeld als deftige vrouw, wierook op een
(verg. d o nr. u s, 3. kol.) in het noordelijkste-lerij
altaar strooijende; hare kenteekenen waren kinde- gedeelte van liet huis, ten einde de beschadiging
ren en een oeijevaar.
door het al te felle zonlicht te voorkomen. In de
Vignus en piignóris capio. Pig n u s huizen der Atheners vond men ze zonder twijfel
heet zoowel liet ter hand gestelde pand, als het meermalen, naast de propylaeën vond amen er ook
landcontract. Oudtijds werd het pand als eigen- eerie openbare (z. A t h e n e, onder A t t i c a, 5. kol. b.).
dom aan den schuldeischer overgegeven, doch on- Eerst later kwam deze gewoonte te Rome in den
der voorwaarde van teruggave, z. f i d u c i a. Tevens smaak ; was het eene uitgebreide verzameling, dan
was bepaald dat een pand niet als eigendom over- had zij een afzonderlijker opzigter. De schilde gegeven , maar slechts in het bezit van den rijen waren meest op hout, tabulae, zelden op ]inschuldeischer gesteld werd, welke instelling waar nen, in text/li; zij hingen langs de wanden of
ontleend was aan het oude pandregt der-schijnlk waren in de wanden gevat.
overheden, tegen ongehoorzame burgers. Eindelijk
Pinára, z. Lycia.
werd de hypotheca ingevoerd (z. a.). — Daarvan ver
Pinarii, een oud geslacht van Italië, die te
oude lesgis actin per pignoris capionem, die oor -schiltde zalnen met de Potitii de dienst van Hercules (z.
slechts den krijgsman toekwam tegen hen,-spronklij a. op liet einde) bij de ara maxima moesten ver
verg. CIC. DIV. 2, 21, 46.1. 1)-rigten(LIV.1,7
die nalatig waren in de verpligte levering der dingen,
die tot de oorlogsuitrustingen noodig waren. Zoo L. Pinar. Mainercinus Rufus, was in 't jaar
had de ridder een pandregt tegen hen, die de noo- 472 v. C. consul en maakte eene lex dejudiciis. -dige uitrusting voor een equus publicus moesten 2) L. Pinar. N a t t a, magister equitum in 't jaar
leveren (LIV. 1, 43.). Later werd in navolging 363 v. C., ontving, naar het schijnt, het bevel, om
daarvan een aanklagtsfortiiulier ingevoerd.
(le kusten tegen zeeroovers te beveiligen (LIv. 7,
3, 25.). — 3) L. P i n a r i u s, liet als bevelhebber
Pigres, z. Margites.
Pita, 1) in de bouwkunst een pilaar (eila), zoo- te Enna op Sicilië in 't jaar 214 v. C. een gewel een die vrij stond, als tegen den muur rustte. --- deelte der inwoners neersabelen (LIV. 24, 37 en
2) In de huishouding de mortier, de stamper heette v.). -- 4) M. P i n a r- P o s c a, voerde in 't jaar
1)ilurn ; pila heette ook de bal, waarmede zelfs def- 181 als praetor gelukkig oorlog tegen de oproetige mannen plagten te spelen. Er waren 3 soor- rige Corsen en Sarders (LIV. 40, 18, 34.). --- 5)
ten van ballen : pila, de kleine houten bal, over- L. Pinar. N a t t a, stiefzoon van Murena, liet
eenkomstig de onze, fallis, de groote met lucht zich als pontifex door zijn zwager Clodius gebruigevulde ballon (z. a.)., paganicca, een middelsoort, ken om het huis van Cicero tot (Ie dienst der
een met veeren gevulde kaatsbal. De wijzen van goden te wijden (cie. FE. Dom. 45, 52.). --- 6)
-

Pinarus--Pinus.
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T. P i n a r i u s, een vriend van Cicero, meermalen wordt, zoodat de overwinning zelve als een roem
door hem genoemd (etc. An ATT . 6, i, 23. AD
gevolg van zijn leven en lotgevallen, van-vol
FAM. 12, 24, 3.). --- 7) I. P i n ar i u s, een bloed- zijn doen en strev en wordt voorgesteld. Vroeverwant van Caesar, verkreeg van Antonius het ger dacht men dat Pindarus in zijne liederen
bevel over Africa, doch ging liter tot Octavianus aan zijne verbeelding slechts den vrijen teugel liet,
over.
zonder orde en regel; maar een dieper indringen Pináruts, IIívapo^, een rivier van Cilicië, die de beschouwing heeft getoond, dat de afzonderop Glen Amanus ontspringt en zich in de golf vn lijke deelera zijner gedichten naar een vast plan
Issus ontlast.
en met groote kunst tot een schoon, regelmatig
Il 1 v ac (misschien verwant met pinas, „ bord van geheel verbonden zijn. Wel is liet verstaan zijner
pijnhoomhout"), had zeer veel verschillende betee- gedichten moeilijk, wegens de kunstige wendingen
kenissen : houten bord, schrijftafel, rekentafel, schil
en de volheid der gedachten, die eensklaps en in
(verg. ta b u la), ook het tafeltje, dat de lieu--derij snelle afwisseling in zijnen geest opwellen, maar
asten ontvingen, z. H X t a i a.
die allen toch in wel berekende opvolging daartoe
Píineius , z. Roma, III. onder de keizers. dienen, om de hoofdgedachte aanschouwlijk te
Pindárus, II(v& . pro;, de grootste lierdiciiter n aken, terwijl die moeilijkheid nog vermeerderd
der Grieken (QuiNcT . 10, 1, 61.) was in 522 v. C. wordt door toespelingen op, en aanduiding van
te Thebe geboren, waarheen zijne ouders, die tot Bene menigte omstandigheden, die ons slechts ten
het geslacht der Aegiden behoorden, van Cynosee- deele bekend zijn. Boven alle andere lierdichters
phalae verhuisd waren. Daar in zijne familie de munt Pindarns uit door scheppende kracht en
kunst van fluitspelen erflijk was, ontving hij zeker rijkdom van vernuft, door rein zedelijk en godshet eerste onderwijs in de muziek in het ouderlijk dienstig gevoel, door stoutheid van gedachte en
huis, later echter vormde hij zich verder onder de verheven beschouwing van het wereldbestuur. Deze
leiding van den beroemden dichter en toonkun - kracht en hooge vlagt van zijnen geest was deels
stenaar Lasus van Hermione en van de beide boeo- opgewekt en werd gevoed door liet grootsch en
tische zangeressen Myrtis en Corinna, met welke stout karakter van zijnen tijd. Want terwijl zijn
hij ook in de poësie wedijverde. Zijn eerste ze- jeugdige leeftijd nog viel in den tijd voor de
gelied (PITH. 10.) maakte hij als 20j arig jonge- perzische oorlogen, w aarin dorisch-aeolische beling (502 v. C.) op een thessalisehen knaap Hip- schaving de heerschende was, zoodat zijne eerste
pocleas uit liet geslacht der Aleuaden. Van dien vorming geheel in dien geest plaats had, en zijne
tijd af beoefende hij zonder tusschenpozen zijne poësie als het toppunt en de hoogste bloei van
kunst tot in den hoogsten ouderdom ; hij stierf 80 het dorisch-aeolisch tijdvak te beschouwen is, naai
,jaren oud in 442 v. C. Zijn leven is niet rijk aan zijn manlijke leeftijd, toen hij in de volle kracht
belangrijke bijzonderheden. Meestal hield hij zich was zijner dichterlijke werkzaamheid, deel aan de
op in zijn vaderstad Thebe, die hij slechts nu en roemvolle verheffing zijns vaderlands; hij was gedan verliet om de spelen te Olympia, Delphi enz. tuige van den grootschen, stouten kamp van Gricbij te wonen en om zijne talrijke gastvrienden in kenland tegen de perzische legermagt, die al de
Griekenland en op Sicilië te bezoeken . Want om krachten van liet edele grieksche volk tot de
zijne vrome, deugdzame gezindheid, zijne edele en schoonste en rijkste ontwikkeling bragt. De taal
verheyen denkwijze was hij overal geëerd en be- van den dichter is in overeenstemming met den
mind, zoowel bij de burgers der vrije steden, als rijkdom en de verhevenheid zijner denkbeelden,
bij koningen en tyrannen. Zoo was hij b. v een zij is verheven van toon (,,.aY^cAoc^cn `JUTcCT(Jv, PION .
vriend van Hiero, koning van Syracuse, van The IIAL .) en rijk gestoffeerd met verrassende beelden,
-ron,tyavAgieumndlai 11n eens feestlijk ernstig gestemd, stout en verheThessalië. De hoogste eer viel hem te Delphi te ven, dan zacht en teeder, vrolijk en schertsend.

beurt, waar hij op bevel der Pytliia, geregeld aan
het godenmaal der Theoxeniën genoodigd werd,
een eer, die ook op zijne nakomelingen zou overgegaan zijn. Behalve brokstukken van cie meest
verschillende koorzangen bezitten wij nog van Pindarus een vrij groot aantal epiniciën of zegeliederen, en wel 14 olympische, 12 pythische, t I uemeïsche, 7 isthmische. Zulke epiniciën waren
feestzangen ter verheerlijking van eene in een wedstrijd behaalde overwinning, inzonderheid bij een
der vier groote nationale spelen der Grieken, die
deels terstond na het behalen der overwinning op
de plaats zelve, of in het vaderland des overwin -

naars bij een overwinningsfeest (bij een offer, een
feestmaal, op een plegtigen optogt) door een koor
gezongen werden. De zegezangen van Pindarus
zijn geene wijdloopige beschrijvingen van de gevierde overwinning, wel maakt deze inderdaad den
grondslag van het geheel uit, doch zij wordt in
den regel slechts even vermeld. Het zamen stel is van dien aard, dat eene algemeene gedachte, geput uit de overwinning of uit de omstandig heden des overwinnaars, als middelpunt wordt
vastgehouden, waaruit dan het geheele leven
van den overwinnaar beschouwd en verklaard

Dezelfde verschei(lenhei(l heerscht in zijn dichtmaat. Zijn dialect is op dat van Homeras gebouwd, doch vermengd niet vele aeolische en

vooral dorische vormen.
I'indenissus, Itv^zvío;, stad van Cilicië
bij den berg Amanus, door Cicero belegerd en
ingenomen (cie. Al) ATT. 5, 20. AD FAM. 2, 10.
15,4.).

Pindus, IEvoo-, 1) het gebergte van Griekenland, dat in een zuidelijke rigting voortloopende, Tf,essaIië van Epirus scheidde; de Lacmon
is er liet noordelijkst gedeelte van. flier war en.

de bronnen van den Penens, Acheloos, Arachthus
enz. Thans draagt het gebergte geen algemeenen
naam : Kakhardista, Tzulnerka, Karava, Agrava
zijn er _afzonderlijke deden van (IIDT. 1, 56. 7,
129.). -- 2) Z. Doris.
Illvsty, z. maaltijden, 4. kol. nl.
Pinna, hoofdstad der Vestini, in een heerlijke
landouw, aan den voet der Apennijnen, waar veel
veeteelt gedreven werd, t. eivita di Penna.
Pa nos, rIr ;, zoowel de wilde grove, pijn
anders ppinaster, als ook de tamme, edele-bom,
den of pinie, een gezocht sieraad der tuinen (vIRo.
ECL. 7, 65.), zoowel om zijn slanken vorm, als
-
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Piraeeus--•-Pisistratus.

ook om zijn smaaklijke vrucht. Hij groeide hoog

clea ook het eerst het bekende twaalftal werken

ken, die met fijne naalden begroeid waren, van
den top uit Hij was aan Diana (Hon. OD. 3, 22,
5.) en Cybele heilig. Een pijnboomkrans was
liet sieraad om liet hoofd van Pan en de oudste
overwinningsprijs in de isthmische spelen.
Piraeeue, Iletpateu;, z. A t h e n a e, onder
Attica, 7. kol. 0.

brokstukken van. De Alexandrijnen geven aan
Pisander in den epischen canon een plaats tja
Homerus erg Hesiodus. 5) Uit Laranda in Lycaonië, insgelijks een episch dichter, ten tijde van

(ingens, HOR. OD. 2, 3, 9.), en spreidde zijne tak- van Hercules. Wij bezitten er slechts zeer weinig

Piraeus, Hetpacó;, open haven op de oost-

Alexander Severus (222-235 n. C.).
Pisaurum, Clcaa►^pov, oude stad van Umbrië,
aan den mond van Glen Pisaurus, tussehen Anminu rn en Senogallia; t. Pesaro (CAEs. B. C. 1, 11.

kust van Corinthië, digt bij het gebied van Epi-

LIV. 39, 44.).

daurus (THUC . 8, 10 en v.).
Pirátae. Van overoude tijden werd in de
middellandsche zee zeerooverij gedreven en wel
liet stoutst en onbeschaamdst door de Illyriërs,
Ciliciërs en Isauriërs (verg. P o m p ej i, 11), 4, kol.).
Zeeroovers die den Romeinen in handen vielen,
werden naar goedvinden van den veldheer of stad
gewoonlijk onthoofd of gekruisigd (cie.-houder

Pisces, z. sterrebeelden.
I'iseïna, 1) vischvijver, die de romeinsche
grooten op uitgebreide schaal aanlegden en met
buitengewone onkosten onderhielden. -- 2) Vijver
onm te baden en te zwemmen, maar ook kleine
waterkommen tot ander gebruik.
Pi sIdia , rl Iltat&&xrl, landschap vair Klein-

VERR .

5, 27 en v.).
Pirêne, list Yjv7, (bron) z. C o r i n t li u s.
Pirithóus, IlhtpIDoo;, zoon van Ixion of van
Zeus en Dia, dochter van 1)eïoneus, een Lapith
(HOM. IL. 2, 741. 14, 317.). Toen hij bij zijn
huw elijk met Hippodamia, de dochter van den
Lapith Atrax, ook de Centauren had uitgenoodigd, wilde de Centaur Eurytion, door den wijn
bevangen, de bruid wegvoeren. De overige Centauren volgen dit voorbeeld bij de andere vrouwern, en zoo ontstaat er een vreeslijk gevecht tusschen de Centauren en Lapithen, waarin de Gentauren Caeneus met boomstammen verpletteren,
maar toch eindelijk door de Lapithen overwonnen worden (oviD. MET. 12, 210 en v. HOM. OD.
21, 295. 11, 630. ir.. 1, 263. (z. Theseus). Hij
is de vader van Polypoetes (HOM. IL. 2, 740.).
Pirus, Iisipo;, de grootste rivier van Achaja,
die zich niet ver van Olenus in de golf van Patrae
ontlast.
Pirustae , Htpo Satat, roofzuchtig volk van
Illyrië, door de Romeinen van het betalen van
-

schatting vrijgesteld, omdat het van Gentius afgevallen zich onmiddellijk bij hen had aangesloten

(cAEs. B. G. 5, 1. LIV. 43, 30. 45, 26.).
Pies, Plsátis, z. El is.

Pisae, llíaat, t. Pisa, zeer oude en belang
stad van Etrurië, aan den zamenloop van-rijke
den Auser en Arnus, 20 stadiën van den mond
des laatsten, een der l2 bondsteden, later romeinsche colonie. Ten N. van de stad lagen
heete mineraalbronnen, aquae Pisanae, tegenw.
beroemder dan vroeger.

Pisander. Ilsfaavópo;, 1) zoon van Maemalus, myrmidonisch krijgsman onder Achilles (HoM.
IL .

16, 193.). -- 2) Zoon van Antimachus,

een Trojaan, door Hector geveld (HOM . IL. 11,
122. 13, 601.). -- 3) Zoon van Pol y ctor ,
vrijer van Penelope (HOM . OD. 18, 298. 22, 268.
OVID. HER .

1, 91.). — 4) Van Carnirus op Rho-

dus, episch dichter, bloeide omstreeks 648 v. C.
of iets later, schrijver eener `HprcxXstx, die vooral
daarom merkwaardig was, omdat Hercules daarin
voor het eerst niet meer optrad. als gewone hel -

dendaden volbrengende met de heroïsche wapens, maar als een strijder die zich alleen verlaat op de kracht zijns ligchaams en die slechts
met het eenvoudigste wapen, de knods, monsters
en reuzen bevecht en bedwingt, zoodat op deze
wijze de voorstelling van den held eene geheel
andere werd. Waarschijnlijk bevatte deze Hera-

Azië, werd tot in 4. eeuw nog als een gedeelte van Pamphylië beschouwd. Pisidië grensde
tern 0 aan Lycaonië, Isaurië, Cilicië, ten N. aan
Phrygië, ten W. aan Phrygië, Carië, Lycië, ten
Z. aan Pamphylië. Het .land is over 't geheel
woest, liet gebergte daarvan behoort nog tot het
bergstelsel van den Taurus en bevat voornamelijk
den Sardemisus en den Climax, t. Daliktagh.
De 3 rivieren Catarrhactes, Cestrus, Eurymedon
stroomen ook door Pamphylië. De P i s i d i ë r s
waren een aloud, dapper bergvolk, waarschijnlijk
van denzelfden stam als de Isauriërs en de bewoners van het ruwe Cilicië. De voornaamste
steden waren : S a g e 1 a s s u s, t. ruïnen van Aglasan, met een citadel; C r e m n a, Pednelissus, S e lg e
aan den Eury medon ; T e r m e s s n s aan den Ca-

tarrhactes.
PisistrI tus, Ilsta(azparoy, 1) zoon van Nestor (z. a.); ontvangt Telemachus op zij ne rondreis om zijn vader te zoeken en vergezelt hem
naar Sparta (xmM. OD. 3, 400 en v.). — 2) Tynan
v an Athene, zoon van Hippocrates, uit het aloud
adellijk attisch geslacht der Philaïden, van moe
aan Solon verwant, doch 30 jaren jon --derszij

ger. De voorregten, die hem zijne geboorte en
zijns vaders rijkdom verschaften, werden op nog
jeugdigen leeftijd vermeerderd door een zeldzaam
vlug verstand, groot beleid en uitstekende gave
van welsprekendheid. Maar ook even spoedig
ontwikkelde zich in hem eene steeds toenemende
eer- en heersehzucht. Zijn jeugd viel in den tijd
dier onrustige beroeringen, die de wetgeving van
Solon voorafgingen; toen Solon in 571 v. C.
Athene verliet, na de Atheners bij cede verbonden te hebben om zijne staatsregeling gedurende
10 jaren onveranderd te handhaven, trad Pisistratus voor de eerste maal in 't openbaar op. Immers op nieuw braken toen de oude partijschappen en twisten weer los. Pisistratus stelde zich
daarbij aan het hoofd der Diacriërs, terwijl Lycurgus, zoon van Aristolaïdes, de partij van den
adel vertegenwoordigde, en de Alcmaeonide Megacles (z. a ) als leider der Paraliërs optrad. Intusschen bleef tot Solons terugkomst alles onveranderd. Maar nu bleek het, dat zijn invloed getaand, zijne kracht gebroken was : Pisistratus had
hem uit de gunst des volks weten te verdringen
en zich zelven die te verschaffen door mildheid,
nederigheid en beleid. Terwijl hij zich in stilte
een nmagtigen aanhang verwerft, houdt hij onwankelbaar zijn doel voor oogen en maakt van de
geschikte gelegenheid gebruik om het te bereiken.

Piso—Pitholeon.
Zoodra hij de omstandigheden gunstig vond en
begreep dat ieder hem de kracht toekende, om
vane alle bewegingen meester te blijven, verscheen
hij eens op de markt, alsof hij voor zijne vijanden vlugste, zelf met wonden bedekt, terwijl ook
zijne paarden bebloed waren, en smeekte met een
toornigen blik het volk om hulp en bijstand. Ondanks alle waarschuwingen van Solon raakte het
volk in den strik : het stond hem eens lijfwacht
van 50 knodsdragers toe en, meer dan hij ver
tevens de vrijheid die naar welgevallen te-langde,
vermeerderen. Op deze wijze maakte hij zich
meester van den burg en te gelijk van de alleenheerschappij of tyrannij, in 560 v. C. Solon onttrok zich daarop, zonder dat Pisistratus dit ver
kon, aan het openbare leven, en de-hinder
Alcmaeoniden verlieten de stad ; doch deze onder
geheime verstandhouding met de partij-hieldn
van Lycurgus, ten einde Pisistratus te verdrijven.
Dit plan gelukte, Pisistratus moest wijken en
bleef 5 jaren in ballingschap, zijne goederen werden verbeurd. Doch spoedig ontstonden er oneenigheden tusschen de beide partijen, en Megaeles, die zich van zijne meerdere zwakheid bewust
was, bood aan Pisistratus weder zijne medewerking aan om de tyrannij te bemagtig n, indien hij
zijne dochter (Caesyra) ten huwelijk wilde nemen.
Zoo trok hij dan in feestlijken optogt de stad
weer binnen, met een schoonti atheensche maagd
van rijzige gestalte, Phye, Athene voorstellende,
aan zijne zijde (HDT. 1, 60.); later trad zijn zoon
Hipparchus met haar in het huwelijk. Daar het
huwelijk van Pisistratus niet Caesyra zonder kin deren bleef en deze zich over verwaarloozing door
haren man beklaagde, terwijl P. voor de kinderen
van zijn eerste huwelijk groote genegenheid betoonde, begon 17egacles nieuwe kuiperijen tegen hem
te sineeden en Pisistratus moest op nieuw, en wel
voor een tijd van I1 jaren, naar Eretrië de wijk
nemen. Eindelijk gelukte het hem zich met behulp der Thebanen, Argivers en van Lygdamis van
Naxos, weder in de heerschappij te bevestigen,
nadat hij hij Marathon geland was en de hem te
gemoet trekkende legermagt op den weg naar
Athene bij l allene verslagen had. Zoo was hij
in een tijdvak van 33 jaren, tot aan zijn dood,
527 v. C., 17 jaren tyran en t 6 jaren in ballingschap. Hoewel hij gedurende het laatste tijdvak
de teugels van zijn bewind wat strenger voerde en
de staatsinkomsten uit de bergwerken wat ruimer
voor de vermeerdering zijner huurlingen gebruikte,
zelfs gijzelaars uit de aanzienlijkste geslachten ligt te en olie naar Naxos verbande, droeg toch zijne
regering doorgaans den stempel van zachtheid en
toegevendheid, van achting en eerbied voor de
wetten, en van belangstellende zorg voor de algemeene behoeften van den staat. De wetgeving
van Solon bleef in de hoofdzaken in stand en
gehandhaafd, slechts de leiding van het geheel
ging van hem uit. Van de rijken werden geen
hoogere belastingen gevorderd dan een twintigste
van de opbrengst der landerijen, aan de ar,.nen
wijdde hij zijne bijzondere zorg en door liet aan
van prachtige tempels en praalgebouwen-legn
verschafte hij hun tevens de middelen ors in hun
onderhoud te voorzien, terwijl hij ook door aan
korenvelden en liet aanplanten van-bouwvan
olijventuinen hun welvaart zocht te vermeerderen.
Kunsten en wetenschappen vonden in hem een
krachtigen beschermer; door hem werden het
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Olympieum, Pithium, Lyceum en a. gesticht,
hij legde ook den grondslag tot een boekverzameling en verwierf zich onsterfiijke verdiensten
door met behulp van Onomacritus en a., de ver
gedichten van Houserus bijeen te brengen-stroide
en te rangschikken. -- Zijne zonen (Pisistratidae)
uit het eerste huwelijk waren : Hippias (z. a.), die
hein als de oudste in de heerschappij opvolgde,
Hipparchus en Thesalus; uit zijn derde huwelijk
met Timonassa, burgeres van Argos, had hij een
zoon [ophon.
I'iso, z. Calpurnii.
Ptssutltnes, Htoviç, zoon van Hystaspes, een vijand van Athene, die als satraap van
Lydië hulp verleende aan de oligarchen van Samos, die in 't jaar 440 door Athene verdreven
waren ; ook schijnt hij gedurende den pelopounes.
oorlog in 't jaar 427 de Spartanen tegen de Atheners ondersteund te hebben. Bij een Tateren opstand tegen den grooten koning in 't jaar 414,
werd hij door Tissaphernes gevangen genomen en
op bevel van Darius gedood, in strijd met de
hem beloofde lijfsgenade (PLUT. PER. 25. TRUC.
3, 31.).
Pistor, de mulder, later ook de bakker, daar
beide bedrijven door denzelfden persoon werden
uitgeoefend. Oorspronklijk had men te Rome
geese bakkers van beroep, maar dit werk werd
door de huisvrouwen zelve verrigt, en ook later
toen er algemeene bakkerijen bestonden, pleegden
de groote huishoudingen voor zich zelve te bak
wat gewoonlijk door slaven gedaan werd.-ken,
Men onderscheidde pistores siliginarii, wittebrood bakkers, lactarii, banketbakkers, dulciarii, koekbakkers enz. Onder de latere keizers waren de
voor het openbare graanwezen bestemde pissores
publicae annonae van groot gewigt voor de beide
groote hoofdsteden.
Pistoria. 1Ttarwp(u, stad van Etrurië, tusschen
Lucca en Florentia, bekend door de nederlaag en
den dood van Catilina; t. Pistoja (SAL. CAT.
57.).
Pistrinum, de plaats, waar het graan (voor
de armere klasse far, rogge, voor de rijken triticum en siligo, tarwe) gemalen werd. Zulk een
molen was in elk aanzienlijk huis in de nabijheid
der keuken, meestal nog met een oven, die met
den onze veel overeenkomst had, verbonden (z.
domus, 3. kol. m.). In Ponipeji heeft men zulk een
pistrinum gevonden. Slaven, die wegens een mis
moesten gestraft worden, werden in den-drijfha
molen gezonden om te malen, waar zij dien moeilijken arbeid in ketens (Pi.rx. 18, 2.) en onder
slagen verrigten moesten (in pistrinum dari, PLAUT.
en TERENT.). Ook paarden en vooral ezels (neola
asinaria) werden gebruikt om de molens in beweging te brengen.
Pittine, 1) z. tpuX (d o r i s e h e) ; 2) wijk van
de stad Sparta, z. L a c o n i c a, 3. kol.
Ile»ot'yta, z. Dionysus, 3. kol. o.
Pitho, I1ktaw', personificatie van de overre
eerre gezellin van Aphrodite, der Chariten,-ding,
en van den welbespraakten Hermes. Te Sicyon
had zij een tempel op de markt. Haar naam is
ook wel een bijnaam van andere godheden, zoo als
van Aphrodite en Artemis. Bij Hermesianax heet
een der Chariten Pitho. -- Bij de Romeinen heet
de godin der overreding en welsprekendheid Suada,
Suadela (HOR. EP. 1, 6, 33. CIC. BRUT. 15.).
Pitholéon, een onbeduidend dichter uit Rho-
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dus die zich te Borne ophield en, volgens bra- heette E b u s us (t. [viza), bet kleinste O p hius sa
tins ($AT. 1, 10, 22.), Grieksch en Latijn in zijne (t. Formentera).
Plaeentía, IIX'cxsvri'c, romeinsche colonie in
gedichten dooreenmengde; welligt is hij dezelfde als
de maker der gemeene heleedi ende verzen op Jul. cisalpijnsch Galtië aan den regter oever van den
mond van de Trebia; 19 jaren ina hare stichting
Caesar lij Suetonitis (CAES. 75.).
Pitlion of Python, llsíkwv, ook HS► iwv,1) werd zij in 't jaar 200 v. C. door de Galliërs ver
verbrand (niv. 31, 10.), daarna echter-overdn
zoon van Crateas, een uit de lijfwacht van Alexander den G. (ARIt 6, 28, 4.), verkreeg bij de eerste als municipium door de Romeinen herbouwd (rAe.
ver(leeling van diens rijk Medië. Op bevel van x1ST 2, 19. cie. eis. 23.). Zij was vooral belang
ligging aan den weg van Mediola--rijkdohe
Perdiccas trok hij tegen de oproerige Grieken in
de noordelijke satrapiën, zocht hen door beloften num naar Parma, en ook omdat de aemilische weg
op zijne zijde te brengen, doch zij werden op last van hier naar Ariminum liep (I.iv. 39, 2. 21, 57);
van Perdiccas door de Macedoniërs neergesabeld. t. Piacenza.
Placia, UXxx( rl, oude pelasgische colonie in
Daarop trok hij met Perdiccas naar Ae;ypte, en
werd daar een der hoofden van het oproer waarin Mysië, aan den voet van den Olympus, ten U. van
Perdiccas vermoord werd. Op voorstel van Pto- Cyzicus, reeds vroeg verdwijnt zij uit de geschiedenis.
]Plaeus, I1)`ccro,, boschrijk gebergte in Mysië,
lemaeus werd hij daarop met Aridaeus tot rijks
benoemd, zonder dat zij zich echter als-bestird aan welks voet de stad Thebe zou gelegen heb
ir,. 6, 396, 425.); reeds Strabo kon-ben(Holt.
zoodaiiig konden doen gelden en weldra hun plaats
voor Antipater ruimen moesten 321 v.C. Onder Anti- hare ligging niet meer terugvinden.
Plaetorii, 1) P 1 a e t o r i u s, 264 v. C.. volks
gonus nam hij daarop deel aan den strijd tegen Eumelex 1-'laetoria afkomstig,-tribun,vahemsd
nes ; toen na het ten onder brengen van dezen,
Antigonus met zijn leger de winterkwartieren in z. a. -- 2) L. P l a e t., romeinsch senator (cie.
Medië betrok, zocht Python zich weder door be- CLIENT. 60, 16.x.). --- 3) M . P 1 a e t. C e s b aan a s,
loften een aanhang in het leger te maken, doch door aedilis in 't jaar 68 v. C., 66 praetor, aanklager
Antigonus in zijn kamp gelokt, werd hij ter dood van Fontejus in 't jaar 69 (cie . FONT . 12, 26).
gehragt. — 2) Zoon van Agenor, aanvoerder van Cicero spreekt dikwijls van hem en noemt hein
een afdeeling voetvolk op den togt van Alexander den buurtnap van Atticus (AD iTT. 15, 17.). -naar Indië, werd daar als bevelhebber achtergela• 4) C. P 1 a e t o r i u s, vocht tegen Pharnaces in lionten en voerde oorlog tegen Musicanus. Ook in de tus, waar hij stierf. — 5) P 1 a e t. l u s t i a n u s
beide verdeelingen van 3.3 en 321 v C. wordt hij vergezelde na den slag hij Thapsus Metellus Scipio
als stadhouder der indische provinciën genoemd. op zijn vlagt en kwam te gelijk niet hem om (CAES.
Na de vlagt van Seleucus werd hem door Anti- B. AFR. 96.). -- 6) P 1 a e t. N e p o s, een vertrouwd
gonus Babylon geschonken, en waarschijnlijk volgde vriend van keizer Hadrianus, werd in de laatste
hij Antigonus op zijne krijgstogten, daar hij bij de jaren zijner regering met argwaan door hem ver
-volgd.
terugkomst van Seleucus naar Babylon niet ver
Plagium, menschenroof, zoowel van een vrijen
wordt. — Deze beide Pyth. worden soms-meld
als vane een anders slaaf. De lex Fabia in het
wel verwisseld (JUSTIN. 13, 4.).
Pittacus, Tlt rraxo„ een der „ zeven wijzen laatste jaar v. C. bepaalde eene geldboete tegen
van Griekenland," geb. te Mytilene op Lesbos, (Ie plagiar°ii, welke straf onder de keizers tot die
omstreeks 648 v. C., bevrijdde zijn vaderstad met des doods opklom.
11X r£%o ►Jv ,ec (koeken), z. yaItos, 3 kol. m.
behulp van Alcaeus (z. a.) van de tyrannij van
Planasia, rla.7.vcvSCx, eiland tussciien de etruMelanebrus, raakte daarna met hem in onmin en
hevigen twist en werd, toen de verdreven Alcaeus rische kust en het eiland Ilva, door Augustus tot
de stad belegeren wilde, beroemd tot aesymmeet ballingsoord voor zijn kleinzoon Agrippa bestemd
(z. a. waar reeds meer uitvoerig hierover gehan- (TAC. ANN. 1, 3.); t. Pianosa.
I'lanci 1. Tot deze familie behooren: 1) Cu.
deld is). Hij onderscheidde zich door gematigdheid en belangloosheid, eene wijze wetgeving en P 1 a n c i u s, romeinsch ridder, was Later tolpacheen verstandig bestuur. In Glen sigeïschcn oorlog ter en als zoo(lanig verzette hij zich tegen hen olie
voerde hij het bevel en overwon den atheenschen in het jaar 59 v C. een pachtvermindering voor
bevelhebber door list, terwijl hij hem een achter de ridders eischten (etc. PLANC. 14, 34.). Met
zijn schild verborgen net over het hoofd wierp. ijver werkte hij voor zijn zoon toen deze naar het
In 5.0 v. C. schijnt hij vrijwillig afstand van de cnrulische aedilisschap stond. Deze, 2) Cn. Planregering gedaan te hebben en stierf als ambteloos C i u s, diende eerst onder Metellus op Greta en
burger in hoogen ouderdom, volgens sommigen 70, werd later quaestor in Macedonië, waar hij Cicero,
volgens anderen 100 jaren oud. Zijn lievelings- die destijds in ballingschap leefde, groote diensten
spreuk was: ken dep. jnisten tijd! Hij wees de ge- bewees (etc. AD FAM. 14, 1, 3.), waarv oor deze
schenken van Croesus van de hand: hij had reeds hein in 't jaar 54 verdedigde, toen Plancius van
het dubbele van hetgeen hij noodig had. Zijne omkooping gedurende zijn aedilisscliap werd aangeelegiën en zijn geschrift over de wetten zijn ver- klaagd. Na den dood van Ponipejus, wien hij
loren ; er bestaan nog een klein gedicht en een aanhing, leefde hij op Corcyra (Cie. AD FAM.
4, 14.).
brief aan Croesus.
Planeïna, z. Jlunatia peas, 6).
Pittheus, z. T h e s ens.
Planetae, rlXctïx-r (, de dwaalrotsen (xoM.
Píityus, 11cTVou;, een door Grieken gestichte
en ten tijde van Strabo belangrijke stad, aan den ov. 12, (,1, 202, 219.), twee klippen, die, noodra
Pontes Euxinus, in den N. Oostelijken hoek, niet de schenen haar naderden, digt sloegen, even als
de Symplegaden. Volgens de oude uitleggers l igen
ver van 1)ioscurias.
Pityusae insulae , ÏItr' o►^accc, d. i.. „pijn- ze aan den W. ingang der zeeëngte van Sicilië ,
boom eilanden," 2 eilanden op de zuidkust van Dateren verstaan daaronder de aeolische of lipariHispanië, 1 dagreis van de kust. Het grootste sche eilanden (z. Ulysses, 3. kol.)
(
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Plancus—Plato.
Plancue, z. Munatia gens.
PInnetae, z. sterrebeelden.
P] ataea of - Re, ([1XdTxtot, HOM. IL. 2, 504,

HDT. 8, 50 cnz., — cd, THUC. 2, 5. 3, 61,), stad

van Boeotië, aan de noordelijke helling van den
Cithaeron, niet ver van de bronnen van den Asopus ; hetzij, naar het schijnt, genoemd naar Platat•a, dochter van Asopus, of volgens Strabo van
r?4T1, de roeiriem, omdat het moeer Copaïs eens
tot aan hare muren zou gereikt hebben, zoudat
eic beteel. ende „zij die van het slaan met
Ma rat
de roeiriemen leefden." Hoewel in Boeotië gele
hield het zich aan de zijde der Atheners, le--gen,
verde bij ill arathon 1000 man (HDT. 6, 108) en
600 in den gedenkwaardiger slag, die bij hunne
muren gel';verd werd (HDT. 9, 29.). Xerxes ver
stad op aansporing (Ier Thebanen (THUC.-woestd
3, 68 . HDT. 8 , 50.). Hetzelfde lot trof Plat. in het
5. jaar van den peloponn. oorlog (riot. 3, 52.).
waarna de overgebleven bevolking naar de stad
Scione, op het schiereiland Pallene, verhuisde (THUC.
4, 1211.). De haat der Thebaiien verwoestte haar
in 374 voor de derde maal, maar toch werd zij
herbouwd. Een tempel van Hera, de hoofdtempel,
lag voor de stad (HDT . 9, 51.). Bij dei tempel
van Zeus Eleutherius, werden, ter herinnering aan
de over winning, spelen gevierd.
Plntanistas, z. Sparta onder IAaconica,
3. kol o.
Platánus,rtX & ot Vo; (van ?;Xccr,
, breed), de
plataaubooiii of de oostersche ahornboom, in de
oudheid zeer gezocht om zijn rijzigen vorm en
zijne breede, lommerrijke takken, van daar ook
aan den genius gewijd (OVID MET. 10, 95.). Vooral
beroemd was het plataanbosch, ka rc vwv, in (Ie
Academie te Athene; overal waar een bekoorlijke
aanleg gemaakt werd, mogt hij niet ontbreken
Eetbare vruchten draagt hij niet, van daar sterdis
(VIRG . G. 2, 70) ; ook was hij niet geschikt om
er druivestokken tegen op te leiden, van daar
-

,

coelebs (Icon:. OD. 2, 15, 4.).
P1atéa, 1lX,LTarx, eiland tegen over de kust
van Cyrenaïca, waar (Ie Theraeërs onder Battus,
die ter colonisatie naar Libyë gezonden werden,
zich het eerst vestigden ; t. Bomba (LInT. 4, 153,
165, 169.),
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trouwden omgang hij zich tot aan diens dood bleef
verheugen) leerde kennen, schijnt hij reeds met zijne
leer bekend geworden te zijn en ook van Cratylus onderwijs in de bespiegelingsleer van Heraclitus ontvangen te hebben. En hoewel hij in deze leer meer bevrediging vond, dan in de vroegere studie der sophisten, toch kon hij het grondbeginsel, dat alles zich
in voortdurende beweging bevond, met de ware kennis niet in overeenstemming brengen. Dit voerde
hem tot de Eleaten en de ionische wijsgeeren, wier
hoofden, Parrnenides en Anauagoras, in dien tijd in
't grootste aanzien stonden. I)e leer van den eer
dat er een tweeledig kenvermogen bestaat, een-ste
en een geestlijk (^trcvor^ rtxy^), waar
zinlijk ('o taTri),
c
eerste slechts op waarschijnlijkheid, het-vanhet
andere op zekerheid aanspraak kan raken, en
(lat in dit liet eene alles en alles het eene is (de
leer van het al, pantheïsmus), buiten hetwelk niets
is of bestaan (j'JGíri. ) heeft, bevredigde hem in tegenstelling van de leer van Heraclitus in zoo verre,
dat hij aan het onderscheid van het kenvermogen
en de verschillende waarde er van streng vasthield,
doch daarentegen het begrip van liet wezen der
dingen me t kracht bestreed. De leer van Anaxagoras lachte hein bij nadere beschouwing daarom
minder toe, omdat hij aan de elementen zelve, in
plaats van tot hunne oorzaken op te klimmen, de
krachten van den vo^i; toekende. Door zulke bespiegelingen niet bevredigd, wendde zijn geest zich
op de practische rigting der wijbegeerte, waar
een gelijke behoefte gedreven-henSocratsd
was, en waarin deze, als een onnavolgbaar voor
levens, met allen glans schitterde. De-belds
trouwe, onverbreeklare gehechtheid aan hein, en
de indrukken, die zijn laatste, om zijne leer gele
ongeluk op de gevoelige ziel van den geiief--den
den leerling maakte, riepen die talrijke socratische werken in 't leven, waarin hij de grondstel
meesters in een bijna niet te onder -liugends
vermenging met de zijne voordroeg. Ook-scheidn
bleef hij niet achter om van zijre innige liefde te
doen blijken ; bij het proces tegen Socrates bood
hij zich aan om voor hem eerie geldboete te betalen. Na diens veroordeeling echter verliet hij, vol
droefheid en ergernis, niet meer andere leerlingen,
Athene, van welks teugellooze democratie hij bo-

vendien een lievigen afkeer gevoelde, en begaf
zich vooreerst naar Euclides in Megara; ten gevolge
vaderszijde roet Codrus, van moederszijde met So- echter van het wezenlijke onderscheid dat er tuslon verwant, werd geboren te Athene den 21. Mei schen beiden bestond over de ouafr van Parmenides,
428. Daar deze dag (de 7. van de maand Thar- bleef hij niet lang bij de eristische of megarische
gelion) telleen jare gevierd werd als geboortefeest school, die zich tevens geroepen gevoelde tot bestrijvan Apollo, scheen het dat hij van te voren be- ding van de kern van Plato's eigen leer, de leer der
stemd was, om een zoon vane liet licht dor wereld, ideën. Zijn zucht naar onderzoek spoorde hem aan
om de „ godlijke " te zijn. Hij heette eigenlijk tot reizen. Hij ging naar Italië, waar hij Archytas
naar zijnen grootvader Aristocles, werd echter la• van Tarente en Eudoxus van Cnidus hoorde, wier
.ter (door Socrates), 't zij om zijn breede borst, of pythagoraeïsche stellingen over physic^a, mathemaom den Breeden stroom zijner rede (volgens de tica en ethica niet zijne eigene begrippen ineen
nieuw-Platonici) Plato genoemd. Opgegroeid in smolten en in zijne latere werker. overgingen.
de woeligste en levendigste tijdden des atheenschen Van daar begaf hij zich naar Cyrene om Theodolevens, in den kring der uitstekendste geesten, een rus in de mathematica te hoorgin, en van hier naar
Thucyclides en Xenophon, Sophocles en Euripides, het land der wonderen en der eigenaardige bronAristophanes en Nlenan(lei-, Phidias en Polycletus ; nen van kennis, Aegypte, van waar hij zeker zich
begaafd met dichterlijken aanleg, vond hij vroeg naar Azië zou begeven hebben, ware hij niet door
smaak in het lezen van dichters ; onderwezen door de krijgstoerustingen van Artaxerxes tegen Aede beste leeraars van zijnen tijd en met alle mid. gypte daarvan afgeschrikt. Zoo be af hij zich dan
delen en gaven tot geestontwikkeling toegerust, naar Italië (Tarente, cic. FiN. 5, 29.) en Sicilië,
scheen hij voor een verheven levensdoel bestemd waar de gastvrije ontvangst door Irian hem in
te zijn. Nog voor dat hij Socrates zelven (wier aanraking bragt niet den ouden 1)ionysius, wiens
hij in zijn 20. jaar ter zijde trad, en in wiens ver- ongenade hij zich echter weldra door te groote
Plato, Ila,c tco' , 1) zoon van Aristo en Perictione (of Potone), uit een aanzienlijk geslacht, van
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vrijmoedigheid op den hals haalde, zoodat deze hem toe ook Chabrias, Phocion en Demosthenes bete scheep liet wegvoeren, niet zonder te hebben
laten blijken dat zijn dood den tyran aangenaam
zijn zou. Intusschen redde hij zijn leven, werd
wel als slaaf verkocht, doch door tusschenkomst
van Anniceris uit Cyrene (of van Dion uit Syracuse) weer vrij gekocht. In zijn vaderstad teruggekeerd, 388, gaf hij hier met den meesten bijval
onderwijs in het buiten Athene gelegen, aan den
heros Academus gewijde gymnasium (Academie),
werd weldra het hoofd eener afzonderlijke nieuwe school en schreef een groot gedeelte zijner
werken in het nu volgende tijdvak van meer dan
20 jaren. Onverwachts wordt hij na de troonbeklimming van den jongen I)ionysius, op wien zijn
zwager en raadsman Dion destijds nog een overwegenden invloed uitoefende, in 367 v. C., voor
de tweede maal naar Sicilië uitgenoodigd ; zijn
leeraarsambt in de Academie geeft hij over aan
Heraclides van Pontes en werd luisterrijk in Sicilië ontvangen, hoewel zijn verder verblijf weinig
met deze eerste schitterende ontvangst overeenstemde. Toen Dion door hofkabalen ten val was
gebragt en eensklaps door den tyran opgeligt en
aan boord van een schip weggevoerd was, onder
stelling terstond groote verandering;-ginPlato's
eerst in eene kaserne in de nabijheid van ruwe
krijgslieden gebragt, werd hem eindelijk zijn vertrek toegestaan, onder belofte van terug te zullen
keeren, nadat de toegezegde terugroeping van Pion
had plaats gehad, 365 v. C. De tyran lokte hem
echter door schijnberouw en onder valsche voor
spoedig, 361 v. C., voor de derde maal-uitzgen
naar Syracuse; maar ook nu werden de verwachtingen van hem en van zijne vrienden maar al te
spoedig verijdeld; niet zonder moeite en opofferingen kon de dringende voorspraak van Archytas
hem aan de gestrengheid van den tyran en de hem
dreigende gevaren weder onttrekken, 360 v. C.
Als grijsaard van 70 jaren wijdde hij zich nu verder aan het leeraarsambt en het practische leven;
de berigten die in dit laatste opzigt in de oudheid verbreid waren, als of hij namelijk voor Cyrene, Megalopolis, Thebe, Creta en andere staten
wetten zou gemaakt hebben, moeten echter met
dezelfde behoedzaamheid worden aangenomen, als
hetgeen ons inzonderheid door Plutarchus mede
doch van andere zijden tegengesproken-gedl,
wordt, van Plato's meermalen herhaald verblijf
op Sicilië. In dit tijdperk zijns levens, schreef
bij zijne laatste werken, met name dat over de
wetten, en ontwierp plannen voor nieuwe, zoo als
voor een geschrift over een verbeterd stelsel van
staatkunde in overeenstemming met den geest des
tijds. Het veel bewogen tijdvak zijns levens van
den peloponnesischen oorlog af gedurende den korten, maar schitterenden bloei van Thebe, tot aan
het begin der macedonische magt en overheer
zeker niet geschikt om hem in zijne-sching,wa
beschouwingen van het staatsleven, die blijkbaar
op een neer objectiven tot het dorismus overhel lenden grondslag berustten, te bevestigen en hem
in zijne verwachtingen op de verwezenlijking daarvan te versterken, integendeel werden die daar
hevig geschokt en deed in hem een hevig-dor
verlangen naar betere toestanden ontkiemen. Terwijl hij zoo nieuwe werken ontwierp en de oude
verbeterde en beschaafde overviel hem 8 t jaren
oud de dood in 348 v. C. -- Met liefde en bewondering hingen zijne leerlingen hem aan, waar-

hoorden. Zelfs vrouwen schijnen zijn onderwijs
bijgewoond te hebben. Over 't algemeen genoot
hij reeds in de oudheid de hoogste achting : Pana,;tius (CIC. TUSC. 1, 32.) noemde hem den Homerus der wijsgeeren, Cicero (N. D. 2, 12.) philosophorum quasi deum, Longinus Dsïov. Zijne talrijke leerlingen ontwikkelden zijne leer verder, en
de door hem gestichte Academie bleef zeer lang
in stand, eerst na zijn (lood voortgezet in de o u d e
Acad. van Speusippus en Xenocrates, de
middelbare van Arcesilaus, de nieuwe van
C a r n e a d e s, waarbij nog een vierde kwam van
Philo van Larissa en een vijfde van Antiochus
van Ascalon. -- Zijne methode van onderwijs was
in den vorm van socratische gesprekken, en slechts
bij de meergevorderde leerlingen gebruikte hij doorloopende acroamatische voordragten die in de
a-patPa Uy- Latru uit den mond van den onderwijzer opgevangen en terstond opgeschreven werden,
zonder dat men hierbij echter aan eenige soort van
geheim onderwijs denken mag. Daarentegen zijn
de door hem vervaardigde dialogen geenszins
werklijk in de school gehouden gesprekken, rnaar
dramatische voorstellingen, waarin de philosophic
zoo zeer objectief behandeld wordt, dat Plato zelf
nooit als sprekende persoon optreedt. In hen is
zoowel de inwendige kern der bespiegeling, als de
uitwendige vorm der kunst in eene levendige, voort
gaande ontwikkeling; men behoeft alzoo geenszins
zijne toevlugt te nemen tot de bewering, dat hij
in zijne bespiegeling geheel verschillende graden
van ontwikkeling doorloopen heeft en 'dat de ver
zijn philosophisch-schilendbta v
systeem als het ware stuksgewijze in hem tot bewustheid zijn gekomen, veeleer zien wij in hem
een ijverig streven naar plastische eenheid, waar
hij de meest uiteenloopende en schijnbaar-dor
tegenstrijdige dingen, zooals het abstracte op zich
zelf bestaan van eeuwig ware ideën en de mathematische constructie der vier elementen, naast
het verpersoonlijken der psychologie en ethica in
den staat, tot een gemeenschaplijk doel in een
harmonisch zamenwerken tracht te vereenigen. Wat
den vorm betreft, hoe rijker de inhoud zich in zijne
latere schriften vertoont, des te meer wordt (le
dialogische vorm beperkt en bepaalt zich soms
( eenvoudig tot een hier en daar ingeschoven ja en
neen. Daarentegen heerscht overal eene scherp
onderscheidende dialectica terwijl hij soms als tegen zijn wil door eene hem beheerschende mythisch-poëtische raagt wordt meegesleept -- Wat
nu zijne leer zelve betreft; de stelling van Parmenides dat er eene ovaix was die enkel en alleen
waarheid bevatte, bragt hem tot de meeping, dat
in de menschlijke ziel, ondanks alle afwisseling en
verandering der dingen, zekere eeuwige, onveranderlijke begrippen (vo4ua-ra) aanwezig zijn; er moe
dus eeuwige, zich zelve gelijk blijvende beelden-ten
(!)µocthµaTx) bestaan, waarnaar de veranderlijke
dingen gevormd zijn. Deze beelden, Wat, vormen der algemeene o►.> ,7íá•c, hebben volgens Plato
geen gemeenschap met de zinlijke wereld en moeten ook geenszins met abstracte begrippen verward
worden. Zij zijn veeleer het alleen ware en werklijk bestaande, Tic Ov ru, rw-, óv>rx; uit haar worden alle begrippen van liet schoone, goede en
ware geboren ; hare menigte is oneindig, haar zamenhang onbegrijplijk, zij vormen een geheel, doch
de uitgebreideren bevatten de anderen weer in zich,
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€v xxi iroM, dit laatste geldt echter bij hem ook
voor de zinlijke wereld. De zielen der menschen
zijn niet altijd met het zwakke ligchaam verbonden geweest; zij konden zich verlustigen in den
eeuwigen aanblik der oorspronklijke beelden, maar
door zich daarvan af te wenden, werden zij in de
sterflijke ligchamen gekluisterd, waar zij nu vol
verlangen zich de oorspronklijke beelden herinneren (de c váµvrj at;), en wel des te duidelijker, hoe
meer het geestlijk leven in iederen mensch is opgewekt. Tusschen het vele (zá ;toX),á) en de eeuwige oorspronklijke beelden daarvan staan de getallen in het midden, eeuwig, maar herhaalbaar.
Dit was de grondgedachte die zijn geheele philosophie doordrong, welker verdeeling in dialectica,
physica en ethica hij meer aangeduid dan tot
stand gebragt schijnt te hebben, daar hij de deelen
der physica en psychologie, der ethica en politica
afscheidde van het gebied der in de dingen zelve
bestaande dialectica (r v toi Xóyoc; axsws),
en zoo reeds op het verschil wees van de analytische en synthetische methode. I)e stof (r ruittcpov) en God (ó vovs) zijn volgens Plato eeuwig. In de eerste is eene voortdurende neiging
tot verstooring der orde en tot liet kwade, de
laatste schiep daaruit de geordende wereld (x6.toe). In hem is het godlijke wezen, het godlijke
verstand, met de ideën en de wereldziel tot een
zekere eenheid verbonden. God heeft de menschlijke ziel uit zich, als een deel van zich zelven,
onsterflijk geschapen, daar zij zich uit zich zelve
beweegt (a►ázó &auT) xtvouv) en dit als een nood
tegenstelling uit den dood des ligehaams-zaklije
moet volgen. De ziel heeft twee deelen (p4pY)
waardoor zij met het lichaam verbonden is; terwijl het redelijke (ti Xoycarncó TYP ; uyr^y of ó voU;)
in het hoofd zijn zetel heeft, woont het dierlijke
(Ti d AoytazcxO'v of Z.í^vur^TCxóv ) in de onderbuik,
de begeerte daarentegen ( kió; of ró »uposc6^s)
in de borst. — De schriften van Plato plagten in
den lateren tijd meestal gerangschikt te worden
naar de volgorde waarin zij vervaardigd werden,
waarbij T e n n e m a n n en S o c h e r vooral letten op
de levensomstandigheden van den schrijver, doch
Schleiermacher daarentegen, die de schriften
onderscheidde in voorbereidende of elementaire, indirect opbouwende, en ophouwende, nam hierbij
den inhoud en den ontwikkelingsgang der philosophie tot maatstaf aan. Nog anderen, waartoe
A s t behoort, die slechts 14 voor ontwijfelbaar echt
hield, namen, geheel in strijd met S c h l e i e r m ac h e r, vooral de inkleeding en den philosophisehen
vorm tot grondslag aan. Vroeger verdeelde men
ze of in tetralogiën (9, aldus de Aldina en Bazel
uitgave) of in syzygiën (6, aldus de uitgave-sche
van Stephanus en de Francf. Bipontijnsche). K.
F. Hermann heeft ze weder volgens de tetralogiën van Thrasyllus gerangschikt. Met inachtneming van alle meer of min in aanmerking komende gezigtspunten heeft Sta 11 b a u rn de volgende
classificatie aangenomen : de eerste klasse bevat
die geschriften, die tot aan den dood van Socrates
en een weinig later geschreven zijn; de tweede die
van zijne reizen af tot aan zijn tweede reis naar
Sicilië, alzoo gedurende zijn leeraarsambt in de
Academie geschreven of uitgegeven zijn ; de derde
eindelijk de werken die uit de laatste levensjaren
van den wijsgeer afkomstig zijn (de boeken over
de wetten). -- Tot de eerste klasse zouden der.
halve behooren : L y s i s, over de liefde en vriend-
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schap, een geschrift uit zijn jeugd, door Ast en
S o c h e r voor onecht gehouden, door S c h 1 e i e r m ac h e r verdedigd; Laches, over de moeilijkheid om
eene bepaling van het begrip van dapperheid te
geven; H i p p i a s de oude, over het schoone,
eene scherpe bespotting van den snoevenden Hippias ; H i p p i a s d e jonge, toont dat hij niet eens
de stelling wederleggen kan, dat de leugen beter
is dan (le waarheid ; I o n, over de dichterlijke
geestvervoering, vooral tegen de dichters of rhapsoden gerigt, ten bewijze dat blinde bewondering het
verstand en de waarheid schaadt; C h a r m i d es,
over de ingetogenheid, wederlegging der sophistische begrippen daarover; M e n o n, over de vraag
of de deugd geleerd kan worden, sluit zich aan
verscheiden andere dialogen aan en doelt op eene
gebeurtenis van hei jaar 394 v. C., het verraad
van den Thebaan Ismenias; Alcibiades 1.,
waarin wordt aangetoond dat de jonge mensch vol
eigenwaan en betweterij niet geschikt is voor het
staatsbestuur; Cratylus, twistrede tusschen Elermoaenes, leerling van Parmenides, die beweert dat
de woorden uit den aard der dingen ontleend zijn,
en Cratylus, leerling van Heraclitus, die ze voor
willekeurige bepalingen houdt; E u t h y d e m u s, die
de redeneerwijze en haarkloverijen der eristische
sophisten op het tastbaarst doet uitkomen, vol
geest, vernuft en leven; P r o t a g o r a s, of de
deugd kan geleerd worden, volgens de begrippen
der sophisten; G o rg i as, toont het gevaarlijke
aan van de redekunst der sophisten voor den
staatsman; E u t y p h r o n, over het valsche begrip
in de opvatting van ware godsvrucht (geschreven
tusschen de beschuldiging en den dood van Socrates) ; apologie van Socrates, verdedigingsrede van den geliefden leeraar, niet bestemd om
uitgesproken te worden, maar eerst na diens dood
opgeschreven, vol edele verontwaardiging ; C r i t o,
deze trouwe leerling wil Socrates uit de gevangenis
nis bevrijden, doch deze. brengt hein onder 't oog
wat burgerplint is. Tot de tweede klasse zou
volgende schriften behooren : T h e a e t e--den
t u s, over het begrip van wetenschap, zuiver dia
i s t e s over het begrip van het zijn-lectish;Sop
volgens de leer der Eleaten; Politicus over de
regeringskunst en over de meerdere voortreflijkheid
der monarchie, over de godlijke voorziening en
wereldregering, door Aristoteles aangehaald zon
schrijver te noemen, door S o c h e r voor-dern
onecht gehouden; P a r m e n i d e s, diens systeem
van de volstrekte eenheid en van het ontstaan
der wereld, dialectisch, doch niet volledig; S y inp o s i u m, over de liefde tot de deugd als de eenige en ware schoonheid, eene verheerlijking van Socrates; M en exen us, volgens Schleiermacher
onecht de lijkrede van Aspasia op de gesneuvelde
Atheners; ter bepaling van den tijd der vervaardiging van dezen dialoog dient de vermelding
daarin van den vrede van A ntalcidas; P h a e d r u s,
pronkrede vane Lysias over de liefde of de schoonheimi, in het tweede deel toetsing der sophistische
methode en grondstellingen; P h a e d o, genoemd
naar de stichter der school van Elis, over de onsterflijkheid der ziel; P h i l e b u s, over de geluk
geheel leerstellig; P o l i ti a, 10 boeken,-zalighed,
over de geregtigheid, het ideaal van een daarop
gegrondvesten staat, waarvan de dichters uitgesloten, en waarin de wijsgeeren de regtmatige regenten
zijn; Tim a e us, bevat de mythe van een voorwereld en tevens pythagoraeïsche denkbeelden over
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het ontstaan der wereld; C r i t i a s, mythische v a n u s, een naauw bloedverwant van den vorige,
schildering van een idealen staat op het eiland 1 liet zich de aderen openen, toen hij wegens geAtlantis. Tot de derde klasse zouden dan behoorera de 12 boeken over d e wetten, die minder idealiseren en nader bij de werklijkheid komen; meer aaneengeschakeld ontwikkelend dan
in den dialogischen vorm ingekleed; zij worden
reeds door Aristoteles aangehaald, doch door Ast
voor onecht gehouden. Daarentegen worden de
volgende door de meeste uitleggers voor onecht
verklaard:Epinomis, een aanhangsel op de wetten; Alcibiades II., over het gebed; Theages, over
de wijsheid; Erastae, over de wijsbegeerte; Hipparchurs, over winstbejag; Minos, over den aard
der wet; Clitophon. Eindelijk zijn als uitgemaakt
onecht te beschouwen : Eryxias, Halcyon, Sisyphus,
Axiochus, Demodocus, óoot, over de leerbaarheid
der deugd, over den rcgtvaardige, waarvan B o c k h
en anderen hebben trachten aan te toonen dat het
ax'.-,tiot BSc ?,o1ot waren van Simon Socraticus, en
eindelijk 13 platonische brieven, die evenwel vele
belangrijke meiledeelinren bevatten over Plato's
reizen naar Italië en Sicilië. Men kan dagrentegen met eenige waa; schijnheid aannemen dat geen
echt geschrift van Plato voor ons verloren is. -2) Plato, cornices uit Athene, dichter der oude
en middelbare attisehe comedic, maker van 20
stukken, vijand van Aristophanes, bloeide ten tijde
van den dood van Socrates; nog een tweeden,
jongeren blijspeldichter van dezen naam aan te
nem en houdt geen steek.
P1aufti, oorspronklijk zeker Plo t ii, een piebejisch geslacht waarvan de voornaamste leden zijn:
1) C. Plant. P r o c u l u s, voerde in 338 v. C. als
consul gelukkig oorlog tegen de Hernicen (I.iv. 7,
15 ). — 2) C. Plant. V e n n o, streed als consul
in 341 V. C. tegen Privernum en Antiurn (LIV. 8,
1.). --- 3) C. P 1 a a t i us, voerfile als consul van het
jaar 329 insgelijks oorlog tegen de Priverners en
wist voor de overwonnelingen een zachte behandeling te verwerven (r.iv. b, 20.). — 4) C. Plan-

tins V e n o x, ambtgenoot van Appius Claudius
Caecus, legde volgens de bepalingen der wet zijn
ambt na18 maanden neder, hoewel Appius (lat
niet deed (LIV. 9, 29, 33.). — 5) M. Plautius,
zou zich, terwijl hij een vloot der bondgenooten
naar Azië moest terugvoeren, uit smart over den
dood zijner vrouw, het leven benomen hebben. -6) C Plautius, streed als praetor tegen de Hi-

spaniërs in het j aar 148, voerde daar echter weinig
uit, en daarover te Rome aangeklaagd ging hij in
vrijwillige ballingschap. -- 7) M. Plant, Silvanus, gaf in 't jaar 89 v. C. als volkstribuun ver verscheiden wetten, onder anderen Bene over 't verkrijgen van het burgerregt (cie . ARCII . 3.) verg.
l e x Pl a u t i a Pa p i r i a. -- 3) P. Plautius
H v p s a e u s, diende als quaestor in 't jaar 66
V. C. onder Pompejus in den oorlog tegen Mithridates, dong in 't jaar .53 door middel van omkooping en geweld naar het consulaat, waarover hij in
't volgende jaar veroordeeld werd (cie . MIL . 9,
25.). --- 9) A. Plautius, diende ook als legaat
onder Pompejus tegen Mithridates (66) en was
10 jaren later volkstribuun. -- 10) L. Plant .
P l a n c u s, eigenl. C. Munatins Plaucus, z. lieun a t i i. -- 11) M. Plant. S i l v a n u s, ambtgenoot

pleegd geweld tegen zijne vrouw, door '1'iherius
voor den regter gedaagd was. — 13) A. P 1 antins, was de eerste die onder de regering van
Claudius duurzame veroveringen in Britannië maakte (TAC . AGR . 14.). Zijne vrouw Pomponia werd
als Christin aangeklaagd, doch door hem, aan wien
het gcregtlijk onderzoek der zaak was opgedragen,
vrijgesproken (TAC. ANN . 13, 32.). -- 14) P l a utins • L a t e r an u s, werd onder Nero weder in
zijne waardigheid van senator hersteld, doch later
wegens deelneming aan de zamenzwering van Piso
ter dood veroordeeld, dien hij niet standvastigheid
onder ging (Tae . ANN . 13, ► 1. 15, 60.). — 15)
Plautius, een regtsgeleerde, tijdgenoot van Vesp^,sianus, vervaardigde verscheiden schriften, die
in de pandecten vermeld worden.
Plautus, T. M a e c i u s, uit Sarsina in Umbrië, een ouster tijdgenoot van Ennius en met dezen
de beroemdste romeinsche dichter uit (le 2 . eeuw v C.
Hij werd in het begin dier eeuw te Sarsina in Umbrië geboren en schijnt al vroeg naar Rome gekomen te zijn, waar hij bij het destijds in bloei
( toenemende theater in eene ondergeschikte betrekking in dienst trad, vervolgens moest hij zelfs
tot lagen handenarbeid zijn toevlugt nemen, toen
hij ten gevolge van verkeerde ha.ndelsondernemingen zijn geheel vermogen verspeeld had. In dezen
neteligen toestand schreef hij zijne eerste blijspe' len, die hem spoedig als dichter naam verwierven,
terwijl hij van dien tijd af gedurende eerie lange
reeks van jaren uitsluitend voor het tooneel werkzaam was. Hij stierf op hooge jaren in 184 v.
C. (crC. BRUT. 15. DE SEN . 14.). Het aantal stukken dat de oudheid op zijn naam kende, en waarvan wij er 20 bezitten, was buitengemeen groot;
Gellius brengt het op 130. Zij waren allen bewerkt
naar grieksche modellen der nieuwe attische comedie
(fabulae palliatae) . Doch terwijl zijn voorgangers
Livius -kudr onieus en 1\aevius, de eenige romeini sche dichters voor hem, zich streng aan het grieksche
origineel hielden, was Plautus de eerste die de
voorhanden stof met meer vrijheid zelfstandig be.
; handelde, door haar op romeirrsche toestanden toe
i te passen en door eigen vinding uit te breiden.
Het uitstekend poëtisch talent, waarmede hij de
nog ruwe beginselen der rom. comedic tot cone in
1 Tiaren aard volmaakte kunstsoort ontwikkelde, ver -

dient onze hooge bewondering. Hij munt vooral
uit in de kunst om in zijne stukken van het begin tot het einde leven en beweging te brengen
J en die door de meest afwisselende en ingewikkelde
toestanden steeds te bewaren. Daarbij is hij onuitputlijk in vrolijken luim en jolige scherts, die
zich zoowel openbaart in de schildering van pot- sierlijke personen en belachlijke omstandig heden,
als in de gepaste dikwijls piquante antwoorden der
zamenspraak. Niet minder frisch en levendig is
de taal zelve die vlug en gemaklijk daarheen rolt,
in een versbouw die, hoe los en ongedwongen
( ook, toch aan wet en regel gebonden is. Alleen
oni deze groote levendigheid vergelijkt Horatius

i (EP. 2, 1, 58.) hem met den griekschen dichter

Epicharmus, met wien anders de inhoud zijner
' stukken niets gemeen heeft. De natuurlijke een-

van Augustus in het consulaat, 2 v. C., diende voudigheid van zijn aangename scherts en gemakonder Tiberius in Pannonië en Dalmatië, 6--8 n. , lijke wijze van uitdrukking maakten hem reeds in
C., en onderwierp daar, vooral in de laatste jaren, de oudheid zeer gezocht (cie OFF . 1, 29 . QUINCT .
verscheiden volkstammen. --- 12) Plautius S i l- 10, 1, 99 .). Zijne stukken werden nob na zijnen
.
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dood dikwijls vertoond en tot in den laatsten tijd gedood werd die weder door Zeus aangevuld werd,
gaarne gelezen. Het oordeel van Horatius (A. P. zinspeelt op het Pleiadengesternte dat net een
270 en v.) staat geheel op zich zelf, die in zijn zwerm duiven vergeleken kan worden; te l)odona
strijd tegen de aanhangers der oude letterkunde heetten de priesteressen IlsXttci z,, en duiven waren
ook de bewondering voor Plautus moest bestrij- tiaar cie voorspellende vogels. I)e gewone namen
den. Voor ons wordt de dichter nog van meer (Ier Pleiaden zijn: Electra, de schitterende, bij
belang, omdat hij de oudste onder de romeir.- Zeus moeder van Dardanus en Eëtion, M a j a, hij
sche schrijvers is, van wien wij volledige werken Zeus moeder van Flermes, T ay g e t e, bij Zeus
bezitten, uit een tijd waarvan wij anders slechts moeder van Lacedaernon, Alcyone, ijsvogel, ornbrokstukken over hebben. Onder de nog bestaan- dat deze vogel bij liet opkomen der Piciaden in
de blijspelen munten de Captivi, Tr inuimmnus en (Ie lente broeit, bij Poseidon moeder van Hyrieus,
Rudens uit door juiste karakterteekening, een wel M e ro p e, rnenschenkind, bij Sisyphus moeder van
geregeld en aangelegd plan dat in al zijn deden Glaucus, C e 1 a e n o, (Ie duistere. bij Poseidon moegepast ontwikkeld is, de luiles gloriosus, E'ieudulus (lor van Lycus en Nycteus, S t e r o p e bij Ares
en Epidicus door vrolijke scherts en een rijkdom moeder van Oenomaus. — Het zevengestarnte
van koddige tooneelen, die de lachspieren in be- heette bij (Ie Romeinen V e rg i li a c (a verni temnweging brengen. De niet weinig; bedorven tekst poris sign 'catione, volgens S e r v i u s op VIRG. G.
van Plautus is eerst in lateren tijd door de zorg 1, 138.), dewijl hij hers de eerste opkomst in de
en de bewerking van Ritschl in zijre zuiverheid lente, in de eerste helft van Mei viel. -- 2) z.
sterreheelden.
hersteld geworden.
Plelas , I.knac, werd in het alexandrijnsche
Plebiseitum, een besluit der comitia tributa; over hunne wettige kracht, z. comitia, tijdvak een groep van treurspeldichters geheeten, wier bloei in den tijd valt van Ptolemaeus
2. kol.
Plebs het romeinsche volk, dat ontstond uit 1'hiladelphus. Over den canon der oude treurde, onder Tullus Hostilius en Aricus Martius, netar ,speldichters, z. Alexan(1ria, 3. kol. 1)e daar
dichters waren : H o in e r c s, zoon-toebhrnd
Rome verplaatste overwonnen Latijnen. Eerst Ser vius Tullius maakte hen tot burgers en wilde deze van Anrlromachus en de dichteres Myro, schrijver
nieuwe burgers (plebejers) met de tot dus ver van 45 tr eurs pelen, S o s i t h e u s, L y c o p h r o n,
bestaande burgers, de patriciers of oud -burgers, Alexander Aetolus, Philiscus, Sosiphadoor zijne nieuwe verdeeling in classen en centu- nes en I)ionysiades; verg. over hen de afz.
riën doen zatnensnlelten, z. c e n t u r i a, comitia art.
Pl ei n e , 11Xr^t6v ^ , z. Pleiades.
en patres. Na het verdrijven der koningen begonnen de hevige twisten tusschen beide standen,
1'leininzus, Q. veroverde in den 2. pun.
die eindelijk daarmede eindigden, dat de ple- oorlog als legaat van Scipio (205) een der hurg ten
bejers na een lange worsteling in de hoofdza- van de stad Locri, over welke stad (Ie consul hem
ken met de patriciërs werden gelijk gesteld. In na hare geheele inneming liet bevel gaf. Doch
de comitia curiata oefenden zij echter nimmer het wegens het plegen van roof aan de tempels en
stemregt uit, maar slechts in de ceuturiata en tri inwoners werd hij te Rome aangek'aagd en stierf
jus hunorum waren zij op weinige uit -buta;inhe volgens sommigen nog voor zijne veroordeeling,
na volkomen gelijk niet de patriciërs.-zonderig terwijl hij volgens (anderen In jaren later werd
In het privaatregt was er ten minste sedert de ter dood gebragt, toen zijne v rienden hem uit den
lex Canuleja volstrekt geen onderscheid. Van de kerker zochten te bevrijden (Liv. 29, 6, 21 en v.
sacra der patriciërs was de plebs steeds uitgeslo- 34, 44.).
ten, alsook van verscheiden priesterlijke waard ig.
Plemmyrium, fl},^h;i. pt ov díxpov, voorge heden, doch daarentegen had zij ook eigen plebe- hergte van Sicilië, ten Z. van Syracuse, tegenover
jische sacra; z. patres.
Meetruin, z. m u s i c a, 5. kol. b.
- , flXr^t ^s^,
Pleiades, P'liades . i eta2z
UEA v' , 1) de Plejaden, dochters van Atlas en
de Oceani^le Pleïone of Aethra, zusters der H^yaden; het zevengesternte, de sterren voor de
zeevarenden. riet wier opgang de gunstige tijd
voor de zeevaart begint en met wier ondergang die
eindigt en de tijd der stormen een aanvang neemt.
Zes dezer sterren zijn zigthaar, (Ie zevende is (luis
vandaar het verhaal, dat de zevende Pleiade-ter;
zich uit schaamte schuil hield, omdat zij met een
sterveling gehuwd was geweest. Uit droefheid
over den dood harer zusters, de Hyaden, of over
het ongelukkig lot baars vaders maakten zij een
einde aan haar leven en werden onder de sterren
geplaatst; of, door den geweldigen jager Orion 5
maanden lang vervolgd, werden zij op hare smeek
duiven (ZsXsvi t;) en vervolgens in-gebdni
sterren veranderd. Het sterrebeeld Orion staat
gedurende 5 maanden aan den hernel naast de
Pleiaden. De sage van i)odona (HOM. on. 12.
59 en v.), dat duiven aan Zeus ambrosia brengen,
doch dat er, terwijl zij tussschen de Planeten, de
dwalende klippen, doorvlogen, telkens eene van

de stad, waardoor (le mond van cie groote haven
(Ier stad vernaatiwd werd; daarom werd dit voor
dor Nicias versterkt (THuc. 7 , 4.).
-gebrt
II}, . ,6v1 z. Eleusinia, 3. kol. h.
rletlhrum, z. maten.
1"leurnoxii, volkstarn in Belgisch Gallië, aan
de Nerviërs onderworpen; waarschijnlijk in het
tegenes. Weetvlann {leren (cArs. B. (k. 5, 39.).
Pleuron, II},s'ipuhv, oude, reeds bij Homerus
(ir,. 2, 638. 13, 217. 23, 633.) voorkomende stad
van Aetolië aan de zuidelijke helling van den
Aracynthus, ten N. W. van de rivier Evenus; zij
had een beroemden tempel van Athene. Toen
I)emetrius Poliorcetes de landstreek verw oestte,
verlieten de inwoners de stad en bouwden een
weinig noordelijker Nieuw -Plei ron, hetwelk Ptolemaeus nog kent. 1)e ruïnen der oude stad zijn
bij het tegenes. Ghefto-Kastro, die van Nieuw i'leuron aan den voet vaan der Zygos onder den
naam T% vtaa p o'i t xupia; Eio Ij v ri ; (THUC . 3, 102.
7

VIRG. AEN. 7, 306. OVID. MET. , 7, 382.).

Plexippus, 1I1;'gt–n o;, 1) de oom van Meleager, die deel nam aan de calydonische jagt en
daalrop door M. gedood werd. — 2) Z. P h i n e u s.
Pliníae, 1) C. Plinus Secundus, ter on-
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derscheiding van zijn neef major geheeten, werd
geboren te Novum Comum waarschijnlijker dan te

Verona) in 't jaar 23 n. C. Omtrent zijne ouders
en zijne opvoeding weten wij niets. Nadat hij
zich, naar het schijnt, in zijne jeugd te Rome ijverig
op de studiën had toegelegd, vinden wij hem als
bevelhebber der ruiterij in Germanië (PLIN. EP. 3,
5, 3. N. H. 13, 26, 12.), in 52 weder te Rome,

in 67 als procurator in Spanje en vervolgen,, in
hooge gunst bij Vespasianus. Het laatst was hij
bevelhebber van de bij Misenum gelegerde vloot
(PLIN . EP. 6, 16 ), waar hij bij de uitbarsting van
den Vesuvius in 79 het leven verloor. Eene uit
beschrijving van dit treurig uiteinde geeft-voerig
ons de neef (EP. 6, le.). Bij denzelfden (EP. 3,
5.) vinden wij ook het berigt van des ooms ongehoorde vlijt en rustlooze werkzaamheid, waardoor
het hem gelukte, aan zijne studiën eene groote
uitbreiding te geven en eene buitengewone menigte geschriften te vervaardigen. De roem, dien
hij bij zijne tijdgenooten bezat, van suae aetatis
doctissiritus te zijn, wordt bevestigd door de ver
omvang zijner werken, waar--scheidn
van de neef een chronologisch overzigt heeft gegeven (EP. 3, 5.). Tot het krijgswezen heeft betrekking : de jaculatione equestri liber unus, gedurende zijn diensttijd in Gerrnanië; geschiedkundig
zijn de vita Pomponii Secundi libri duo (verg. N. H.
16, 4.), belloruna Germaniae libri XX, insgelijks
gedurende zijn diensttijd in Germanië begonnen en
door Tacitus (ANN. 1, 69.) geraadpleegd, even
als het tweede grootere historische werk, a fine
Aufadii Bassi libri XXXI of historia temporuin

méorum (N. H. PRAEF. 15. en 2, 85, 106. TAC.
ANN. 15, 53. FIST. 3, 28.) . Tot het gebied der
rhetorica behooren : studiosi libri tres, in sex vo
-luminaprote dmivs,quborate
ab incunabulis instituit et perfecit (PLIN . >„P. 3, 5,
5.); tot dat der taalkunde het werk dat hij in de
laatste jaren der regering van Nero schreef, getiteld : Dubii serinonis libri VIII, waarin hij zoowel voor het algemeen, als het bijzonder spraak
voorname schrijvers schijnt gebruikt te-gebruik,
hebben, ter vaststelling van de taal, die onzeker begon te worden en aan het wankelen te geraken.
Wij bezitten niet anders dan (Ie Naturalis hástoriae
(de neef schrijft Naturae historiarum) libri XXX VII
met een opdragt aan Titus, die in het jaar 77
moeten voltooid zijn, hoewel de 6 laatste boeken
eerst na den vlood van den schrijver zouden uit
zijn (cod. Bamberg.). Hij zelf noemt het-gevn
eene encyclopaedia en verzekert dat hij den in-

houd uit meer dan 2000 boeken geput heeft. Het
eerste boek bevat den inhoud van 't geheele werk
en een opgave van de gebruikte schrijvers. Het
tweede handelt over de wereld en de elementen
en verbindt daarmede astronomie en physica; boek
3-6 geeft eerre meest uit een dorre nacnenopgave
bestaande geographic; daarop volgt de eigenlijke
natuurlijke geschiedenis en wel in het 7. boek de
anthropologic, in het 8---11. de zoölogie (8. landdieren, 9. waterdieren, 10. vogels, 11. insecten,

waarop dan iets volgt over vergelijkende anatotomie), in het 12 19. de botanie (11 17. boomen, I8. vruchten, 19. tuinplanten). Met het 20.
boek begint de 21lateria medica, voor zoover de
geneesmiddelen uit de planten (b. 20-27.) en uit
het dierenrijk getrokken worden (b. 428-32.). Het
-

-

slot loopt over mineralogie, eigenlijk metallurgie

der metalen (33. 34.), over de kleuren en de
schilderkunst (35.), beeldhouwkunst (36,), waarin
het niet ontbreekt aan belangrijke mededeelingen
omtrent kunstenaars en hunne werken. Het geheel is geenszins als een systeem te beschouwen,
maar vormt slechts een wel geordende verzameling van berigten, aangelegd niet door een grondigen kenner van de verschillende deelen der
wetenschap, maar door een liefhebber, dien het in
de meeste gevallen aan eigen opmerking en oor
ontbreekt, en die nog daarenboven zijne uit--del
treksels met overhaasting moet bijeenbrengen om
zijn taak te kunnen voltooijen. Het valt gemaklijk in 't oog, dat hij zijne bronnen niet geproef _1 of
geschift heeft, dat hij zelfs uit de geraadpleegde
boeken het zeldzaamste en vreemdste gekozen
heeft en daarbij, door het verkeerd verstaan der
bronnen en door fouten in de handschriften, zelf
in dwalingen vervallen is. Een werk, op die wijze
door het bijeen zoeken van allerlei uittreksels ontstaan,
kan geene gelijkvormigheid in zijne deelen bezitten ; bij de beknoptheid waarnaar de maker moest
streven is de stijl duister geworden, en nu eens
bij het opsommen dood eenvoudig, dan levendig
en oratorisch. Hij mogt zich in een hoog aan
verheugen; reeds in de 3. eeuw gaf Solinus-zien
een uittreksel van zijn physische beschrijving der
landen. Maar vooral werd zijn werk op hoogen
prijs geschat, gedurende het geheele tijdvak der
middeleeuwen (met uitzondering van de doodsche
en dorre 11. eeuw), waarin de schrijvers het vlij
gebruikten, navolgden en er uittreksels van-tig
maakten. In den laatsten tijd is voor de critiek van
den tekst veel gedaan door S i 11 i g en v. J a n, doch
het plan om door gemeenschaplijken arbeid ook
de verklaring en uitlegging van den inhoud te
bevorderen, dat door duitsche natuuronderzoekers
was opgevat, is weder verschoven. -- 2) C. Plinius Caecilius Secundus, een neef en aangenomen zoon van den ouden Plinius, werd in 62
n. C. te Novum Comum in transpadaansch Gallië
geboren (PLIN . EP. 6, 20, 5.). Na den dood zijns
vaders genoot hij van zijne moeder en zijn aan
vader een zorgvuldige opvoeding. Van-genom
zijn vroegste jeugd af met wetenschaplijke studiën
bezig gehouden en door de beroemdste leeraars
van zijnen tijd, door Quinctilianus in de rhetorica,

EP. 2, 14, 9.) onderwezen, muntte hij al
ras uit als talentvol redenaar, nain gedurende
(Ie regering van Traj.^nus, voor zoover de keizerlijke regeriiigsvorm dit toeliet, deel aan het staatsbestuur, en was een werkzaam voorstander van
de geleerde ondernemingen zijns tijds, zoodat hij
spoedig tot de hoogste vaardigheden en bedieningen geraakte. Na in 't jaar 100 consul geweest te zijn, bestuurde hij als proconsul de provincie 13ithynië. In zijne brieven, die ons in eene
verzameling van 9 boeken bewaard zijn, vertoont
zich het zachtaardige, welwillende karakter van.
den man, zijne edele zucht voor al wat goed en
schoon is, in een helder licht, maar tevens straalt
er een zeker zelfbehagen en een kleingeestige
eerzucht in door. Niet alleen stond hij in naauwe
betrekking riet alle aanzienlijke mannen van zijnen
tijd, maar hij genoot ook het bijzonder vertrou(PLIN .

wcn van keizer Trajanus en gebruikte den in-

vloed, dien hij daardoor bezat, alsmede zijn zeer
aanzienlijk vermogen met groote belangloosheid,
ter ondersteuning zijner vrienden, en ter bevorde-

en lithurgie, alzoo opgaven over de heelkracht ring van letterkundigen arbeid en tot weldadige

Plinthine--Plutarchus.
doeleinden. Behalve eenige proeven in de poësie
(EP. 4, 14, 8. 7, 4, 2.), wijdde hij zich met grooten
ijver aan de welsprekendheid, waarbij hij vooral
Cicero zocht na te volgen. Daardoor gelukte het
hem, ondanks zijn geringen natuurlijken aanleg,
zich een grooten letterkundigen roem te verwerven, en met Tacitus algemeen als de voornaamste
geleerde van zijnen tijd geëerd te worden
(EP. 7, 20. 9, 23.). Zijne brieven zijn inzonderheid hoogst belangrijk om de levendige schilde
gezellig verkeer, de letterkunde-ringevaht
en liet openbare leven zijns tijds, om de uitvoerige berigten over het regtswezen, waarin hij als
medelid schitterde (2, 11. 3, 4, 9. 4, 9. 5, 20.)
en over de openbare voorlezingen der schrij vers (1, 13. 2, 19. 3, 18. 7, 17.), alsook om de
aangename beschrijving van den omgang met zijne
vrienden en van zijne studiën, waarmede hij zich
in de behaaglijkste rust en onder de gelukkigste
omstandigheden kon bezighouden. Lezenswaardig
bovenal is de schildering van de uitbarsting van
den Vesuvius (6, 16, 20.) en de beschrijving
zijner landgoederen (2, 17. 5, 6.). Zijn stijl
is naar oude modellen, vooral naar Cicero,
met veel zorg gevormd. Een eigenaardige bekoorlijkheid bezit de verzameling der korte ambtsbrieven, die hij gedurende het bestuur der provincie Bithynië aan Trajanus gerigt heeft, bènevens verscheiden antwoorden daarop van den
keizer. Veel minder aanlokkend is de Panegyricus op Trajanus, dien hij volgens de gewoonte
van dien tijd in den senaat voordroeg, in een opgesmukten, kunstigen stijl, en vol overdreven vleijerij, die slechts in de algemeene tijdsomstandigheden verschooning kan vinden.
Plintliine, I1Xty ivrl , westelijke grensstad
van Beneden -Aegypte aan de naar haar genoemde
golf fl tV4tvrjTr xóXTos (HDT. 2, 6.).
Plistarchus, IIXzfarapxoc, 1) zoon van Leonidas, de 19. koning van Sparta uit het huis der
Agiden, neef van den veldheer Pausanias. — 2)
Vader van den scepticus Pyrrhon. -- 3) Broeder
van den macedonischen koning Cassander.
PlIstliénes, CI?,sc^l} v ïi^, z. A g a m e m n o n
en Atreus

Plisha, vlek in Samnium tusschen de bergen
Tisata en Taburnus; t. Prestia (i.iv. 9, 21.).
Piistoá.nax , II%ntaror1vaL of HXstcrwvaS, koning van Sparta, zoon van Pausanias, werd nog
als kind de opvolger van Plistarchus, zoon van
Leonidas (458--4o8.). Toen hij nog jong met zijn
raadsman Cleandridas aan het hoofd van een leger
een inval in Attica deed, 445, en Pericles hen tot den
terugto ;t noodzaakte, werden zij beschuldigd van
zich te Hebben laten omkoopen; Cleandridas onttrok zich door de vlagt aan de doodstraf, doch
Plistoanax werd in een geldboete verwezen en
verbannen (TRUC. 2, 21. PLUT . PER . 22.). Eerst
na 19 jaren keerde hij terug, wendde pogingen
aan om den oorlog met Athene bij te leggen en
sloot, 421, met Nicias den vrede (Time. 5, 16.).
Hij stierf in 408.
Plistus, MetaTó;, riviertje in Phocis, z. a.
1. kol. m,
Plooi (bij anderen Plautii). 1) Plotius,
Pl
overwon als legaat van Cato in den marsischen
oorlog de Uinbriërs. — 2) L. Plot. Gallus, de
eerste die als rhetor te Rome een school oprigtte
voor latijnsche rhetorica. -- 3) A. Plotius, was
in 54 v. C. aedilis en later stadspraetor (cie,. AD
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5, 15, 1.). -- 4) Plotius T u c c a, dichter
en vriend van Virgilius, aan hem werd met L.
Varius, als erfgenamen van Virgilius, opgedragen
om na diens dood de Aeneïs te herzien en uit te
geven. -- 5) Plotius Griphus werd door Vespasianus lid van den senaat, droeg later veel bij
tot den val van Antonius Primus en werd in 71
n. C. praetor (TAC . RIST . 3, 52. 4, 39.). — 6)
Marius Plotius Sacerdos, een latijnsch grammaticus, van Wien wij een werk de metris bezitten.
PlOtïna, vrouw van Trajanus, eene door de
romeinsche schrijvers zeer gevierde vorstin (PLIN.
PANEG . 8 3.), die den keizer met raad en daad ter
zijde stond en hem de zorgen der regering ver
Zij was het vooral die hem tot de aanne--ligte.
ming van Hadrianus aanspoorde, die hare nagedachtenis daarom nog na haren dood vereerde
en voor haar een tempel stichtte.
Plotinus, IIXw rivo;, geb. te Lycopolis in
Aegypte, 205 n. C., was van zijn 30-40. levensjaar leerling van Ammonius Saccas te Alexandrië,
deed hierop lange reizen door Perzië en Indië en
leefde ten laatste 26 jaren te Rome. Hier droeg
hij zijn nieuw-platonische leer voor, eene mystisch
allegorische vereeniging van grieksche stelsels
met oostersche, aegyptisehe en joodsch-christlijke
begrippen. Zijn levendige opgewondenheid en
zijn streng zedelijk leven verschaften hem grooten
aanhang; zijn rigting was zuiver bespiegelend, hij
zocht het hoogste doel van den mensch in zijne
vereeniging met de godheid, in hare aanschouwing
met het geestlijk oog, gepaard aan een strenge
zedeleer, ten einde alzoo de ziel uit haar gezonken toestand op te heffen. Hij kleedde zich als
een oud pythagoraeër, en wilde een verwoeste
stad van Campanië herbouwen, om daar een staat
naar platonische grondbeginsels te stichten. Keizer Gallienus gaf er verlof toe, doch zijne ministers rieden liet af, en het plan mislukte volkomen.
Hij stierf op het landgoed van een vriend in
Campanië, in 270 n. C. — Zijn moeilijke, diepzinnige schriften zijn door zijn leerling en levensbeschrijver Porphyrius (z. a.) in 6 enneaden ver-

ATT .

deeld, gerangschikt en verbeterd geworden, zij
bestaan uit .54 verschillende verhandelingen, b. v.

7tspi cip Ttbv, irepl &uXcxrtxç, 7tSpi 'rov xuXot, r &va
zal ollev zá xuxd ; 7rspi rot xóaµou, rzpl s p apµ^_
vrl;, It. itpovomu, r. EPWT0;, 7t. c ux, itno TO )C
I'vwTCxo►gi, enz.
II X u v T j p t a, een atheensch feest, met de xaX^uvTrrjpta gevierd op den 19. en volgende dagen
van Thargelion, waarop men het oude houten
beeld en den peplus van Athene Polias reinigde.
Op geheimzinnige wijze werd deze taak verrigt door
het geslacht der Praxiergiden, terwijl alle bezigheden in de stad moesten stilstaan.
Plutarehtus, IIXov rapyos, 1) tyran van Eretrië, op Euboea, ten tijde van Phocion en Demosthenes. Hij verzocht de Atheners om hulp tegen
CIitarchus ; 1 hocion voerde een leger naar Euboea,
herstelde hem in de heerschappij, doch verjoeg
hem kort daarna weder, omdat Plut. van de Atheners afviel (PLTJT. PHOC. 12, 13 . DEMOSTH. DE
PACE, 5.). — 2) Grieksch schrijver, geboren in de
1. eeuw n. C. te Chaeronea in Boeotië. Hij genoot een tijd lang althans onderwijs te Athene;
hij geeft zelf als zijn leeraar Ammonius op, wiens
leven hij ook beschreven heeft. In zijn jeugd
deed hij ook nog lange reizen en hield zich een
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tijd lang in Italië en Rome op. Te Rome sloot al deze schriften, waarvan wij de afzonderlijke
hij ook vriendschap met C. Sossius Senecio, die titels hier niet kunnen opgeven, heerscht een praconder Trajanus meermalen consul was ; hem wijd- tisch populaire, maar juist niet streng weten
de hij zijne levensbeschrijvingen en andere schriften. Ook werd hij aan het hofverbonden en met
het onderwijs van den aanstaanden keizer Hadrianus belast. Volgens Suidas verkreeg Pl. van Trajanus de waardigheid van consul; ook deed de
keizer aan al de ambtenaren van Illyrië af kondigen, dat zij zich naar de voorschriften en inzigten
van Plut. moesten gedragen. Hadrianus maakte
hem tot procurator van Griekenland en in zijne
vaderstad bekleedde hij het ambt van archont en
had de leiding van de feesten van Apollo Pythius.
Hij stierf in de eerste jaren der regering van Hadrianus, omstreeks 120 n. C. Geschriften : A)

Levensbeschrijvingen (Ç3(ot tapdkkrkoc), onder de regering van Trajanus opgesteld en in
Chaeronea verzameld of uitgegeven. Zij bevatten
de levens van uitstekende mannen in Griekenland
en Rome, waarvan er gewoonlijk twee, een Griek
en een Romein, bijeengevoegd en op liet einde
met elkander vergeleken worden. Wij bezitten
nog de levensbeschrijvingen van Theseus en Romulus, Lycurgus en Numa Pompilius, Solon en
Valerius Publicola, Themistocles en Camillus, Perieles en Fabius Maximus, Alcibiades en CorioIanus, Timoleon en Aemilius Paulus, Pelopidas en
Marcellus, Aristides en Cato de 0., Philopoemen en
Flamininus, Pyrrhus en Marius, Lysander en Sulla, Ciinon en Lucullus, Nicias en Crassus, Eumenes en Sertorius, Agesilaus en Pompejus, Alexander en Caesar, Phocion en Cato de J., Agis en
Cleomenes en de beide Gracchen, Demosthenes
en Cicero, Demetrius Poliorcetes en Antonius, Dion
en Brutus, waar bij nog te voegen zijn de afzonderlijke levensbeschrijvingen van Artaxerxes Mnemon, Aratus, Galba en Otho. Aan eenige vergelijkende biographiën ontbreekt op het slot de eigenlijke vergelijking auyxpcaes, andere levensbeschrijvingen zijn verloren. In zijne levens wilde
Plutarchus geen eigenlijke geschiedenis geven, maar

eene schildering van het karakter en van den inwendigen mensch ; daardoor hebben zij wel meestal
eene panegyrische kleur, maar zijn ook vooral
voor jeugdige gemoederen des te aanloklijker. In
allen straalt de zedelijke ernst van den schrijver
door; zijn menschlievende, zachtaardige zin, zijn
diep gevoel, zijn godsdienstige stemming en zijne
ingenomenheid met de oudheid, die hij van hare
schoonste zijde beschouwde, verspreiden een wel
gloed over zijne schriften. Het is hein-daigen
overal om waarheid te doen. De taal draagt nog
de sporen van een zuiver atticismus, de zinnen
echter een weinig moeilijk door de lang-bouwis
zinnen en door opeen-gerktnzamsld
gestapelde beelden. Behalve de levensbeschrijvingen bestaan nog : B) Mo r alla, 'Htcxl of auTypáµµtwra µtm r , eene verzameling van ongeveer 70
losse verhandelingen van zeer verschillender) inhoud, waarvoor juist de algemeene naam moralia
niet de geschiktste is ; veel daarvan is ook onecht
en ondergeschoven. Onder dit groot aantal afzonderlijke opstellen vinden wij een reeks historischantiquarische en literarisch-historische verhandelingen, andere handelen over onderwerpen uit het
werklijk leven en de politiek, en hebben een practische, populaire rigting ; andere hebben betrekking
op vragen omtrent godsdienst en eerdienst; nog
andere op wijsbegeerte en hare geschiedenis. In

geest ; zijn voordragt is over 't geheel-schaplijke
aangenaam, somwijlen zelfs geestig, maar ook
weder langwijlig en gerekt, overladen met beelden
en geleerde citaten, soms zelfs niet vrij van triviale uitdrukkingen. Ook hier is de periodenbouw dikwijls moeilijk.
Plutéi, z. b el e g e r i n g, 6. kol. m.
Pluto, .HAourwv, z. H a d e s.

Flatus , flkó u ro; (ook MOUTwv, ARISTOPH.
-

727.), personificatie van den rijkdom. Jasion
verwekte hem bij Demeter op een driemaal beploegd braakland op Creta (HE$IOD. THEOG . 969.,
verg. HOM. OD. 5, 12 5.). Daar de gaven des
rijkdoms, zonder verdienste in aanmerking te nemen, verdeeld zijn, ontstond de legende dat hij
door Zeus van het gezigt beroofd was (ARISTOPH .
PLUT . 90.). Te Thebe stond een beeld van Tyche,
met Plutus als kind op den arm, even zoo te
Athene Irene, te Thespiae stond hij naast Athene
Ergane. Meestal schijnt hij als knaap met den
horen des overvloeds afgebeeld te zijn.
HvtiE, z. Athenae, onder Attica, 5. kol. o.
l'oculum, z. nasa.
Podaliriu^s, Ho8aXatppco-, z. M a c h a o n.
Podarces, Iloó pxi1 , 1) z. P r i a m u s en
Hercules, d. -- 2) z. Protesilaus.
1'odarge, IloS4Tr1, Z. H a r p y i a.
Podium, z. t h e a t r u m, rom. b.)
11o$wxsir1, z. gymnasium, 2. kol.
Poeas, llola;, z. Philoctetes.
Poec le, HotxtXri, z. Athenae, onder Attica, 6. kol. b.
IlotxRRµaTu, rrotxcX(at, z. huis, grieksch,
2. kol. o.
Poena, itotvui, heette oorspronklijk het geld
waarmede een bloedschuld werd afgekocht, later elke
PLUT .

straf in 't algemeen. -- Po en a cap i t a lis in ruime ren zin is een straf waardoor het leven, de vrijheid,

het burgerregt en de goede naam getroffen werden,
in engeren zin een straf, die enkel leven, vrijheid
en burgerregt (het caput des persoons) bedreigt.
Poenl , naam der Cathagers als phoenisische
volkplanters van oorsprong, van daar ook de benamin; der punische oorlogen, z. a.
Pogon, 1lwfwv, z. T r o e z e n e.
Pola, ll6Xa, stad aan een gelijknamige golf
der adriatische zee, in het zuidelijkste gedeelte van
Istrië, bij het polatische voorgebergte (t. Punta
di Promontorio). Door hare ligging was zij van veel
belang voor den handel met Illyrië. Het tegenw. Pola
bevat nog belangrijke bouwvallen van een amplritheater, een triumphboog en verscheiden tempels.

HoXµapxos, z. apywv, 2 kol. m. Te Sparta
aanvoerder der Mora, z. e x e r c i t u s, 2 kol. m.; in
het aetolisch verbond de burgerlijke overheid der
afzonderlijke steden, even als zeker ook in de boe
steden.
-otische
Polémo , IloX4wv, 1) zoon van Andromenes,
werd met zijne 3 broeders verdacht van deelneming aan de zamenzwering van Philotas, tegen
Alexander den G., doch nadat Amyntas zich en
zijne broeders geregtvaardigd had, keerde Polemo
terug. Later behoorde hij tot de partij van Perdiccas en werd in 320 met zijn broeder Attalus
gevangen genomen. -- 2) Twee andere Macedoniërs van dezen naam, waarvan de een, zoon van
Theramenes, nauarch was van Alexander in Ac-

Polemonium-- Pollinctor.
gypte, de andere, zoon van Megacles, bevelhebber
der bezetting van Pelusium. — 3) Polemo,
o TrEperi 7rl trl s, geboren in Troas, te Athene onder
de burgers opgenomen, leefde ten tijde van Ptolemaeus Epiphanes (200 v. C.), was meestal op
reis, om openbare gebouwen en gedenkteekens te
zien en te beschrijven, opschriften, kunstwerken,
plaatslUke legenden enz. te verzamelen en mede
te deelen (7rep ra y taaac, de eigenlijke uitdrukking
voor het geven van zulke verzamelingen en berigten, zooals wij dat inzonderheid uit het werk
van Pausanias kennen). Hij besteedde een bijzon dere zorg in het afschrijven, verzamelen en verklaren van opschriften, vanwaar hij den naam kreeg
XTr^Aoaxó7tx;. Een gedeelte zijner schriften, waar
slechts fragmenten (103) over zijn, be--vanog
vatte de beschrijving van de acropolis van Athei e,
de propylaeën, de gedenkteekens langs den eleusinischen weg, Delphi, Olympia enz.; in andere
trachtte hij de denkbeelden van mannen van naam
mede te deelen en te verklaren; nog andere zijn
geleerde brieven over onderwerpen van zijn vak;
en in andere geschriften behandelt hij gemengde
onderwerpen. Het was natuurlijk, dat hij door
latere schrijvers veel geraadpleegd werd, wat vooral
Athenaeus gedaan heeft. — 4) Twee koningen
van dezen naam heerschten over het pontische en
bosporanische rijk. Voor zijne aan Antonius bewezen diensten ontving Polemo de oudste een klein
rijk aan den Pontus, -- Pontus Polemoniacus, —
hetwelk allengs vergroot werd. Nadat hij een pretendent naar den pontischen troon op bevel van
Agrippa verjaagd had, werd hij zelf daarop geplaatst in 37 v. C., kort daarna verkreeg hij KleinArmenië en eindelijk 14 v. C. het rijk van den
Bosporus, tot dat hij, 15 jaren later, in een oorlog sneuvelde. Zijne vrouw Pythodoris volgde hem
op tot 38 n. C., waarna haar zoon Polemo II. den
troon beklom, een zwak mensch, die onder Claudius eerst Bosporus, en weldra ook Pontus moest
afstaan. Van een dezer koningen bevat de grieksche anthologie 3 epigrammen. --- 5) P o l e in o
de sophist, evenals genoemde koningen, uit Laodicea, stond als rhetor te Smyrna onder Trajanus
en zijne opvolgers in groot aanzien, hetwelk door
herhaalde gezantschapsreizen naar Ronne nog ver
werd. Een martelaar van de jicht liet-merd
hij zich 56 jaren oud levend begraven. Hij was
een vurig redenaar, vooral verwierf hij grooten
bijval als improvisator. — 6) P o 1 e m o, p ijss i oy n o m i cu s, van wien nog een geschrift bewaard
is cpuacoYvwp.exwv & 7ttp(&eov, leefde iets later dan
de vorige. — 7) Polemo, philosophus, uit
Athene, leerling van Xenocrates, leermeester van
Zeno. Een losbandig leven vaarwel zeggende, wijdde hij zich eensklaps met grooten ijver aan de philosophie (HOR . SAT. 2, 3, 253 en v.). --- Buitendien
komen van dezen naam nog voor 8) een latere
wijsgeer; 9) een grammaticus en 10) een schilder.
Polemoaium, IloA^p.cuvcov, stad in Pontus,
gebouwd door koning Polemo, tusschen Amisus
en Pharnacea, op de plaats van het vroegere Side; t. Pouleman Chai. Naar haar heette het geheele middelste deel van Pontus P o n t u s P o I emiacus (z. Pontus.).
11wAiyrai, z. itpócoóot, 1. kol.
Polices, z. Pallas en Ath en ae, onder Attica, 5. kol. m.
Polichne , IloXíxvri, naam van verscheiden
steden: 1) in het N. 0. van Laconië (POL. 4,
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36.); -- 2) in het N. W. van Messenië, ten W.
van Andania; — 3) op Chios (HDT . 6, 26.). -- 4)
op Creta bij Cydonia (HDT. 7, 170. TRUC. 2, 85.).-5) in Ionië bij Clazomenae (TRUC . 8, 14, 23.).
Polioreéte^s, fUtopxiTr1c, z. Demetrius.
Póli$, IlóXes, versterkte plaats der opantische
Locriërs op de grenzen van Aetolië (Txvo. 3, 101.).
IloXc'rzf a, z. regeringsvormen, griek-

sche, 6. kol.
Polites, IIoX rrl s, 1) zoon van Priamus en
Hecuba, een snelle looper, redde zijn broeder
Deiphobus (HOM. IL. 13, 533.) en velde Echius (15,
339.). Bij Virgilius (AEN. 2, 536 en v.) wordt hij voor
de oogen van zijn grijzen vader door Pyrrhus
jammerlijk vermoord. -- 2) Togtgenoot van
Ulysses, door Circe in een zwijn veranderd, doch
door de tusschenkomst van Ulysses weder in een
mensch herschapen (HOM . OD. 10, 224 en v.) ; als
booze geest had hij zijn verblijf te Temesa, z.
Euthymus.
Politie, was te Rome geen bijzonder deel
van het staatsbestuur, doch de censors en aedilen
namen haar waar; sedert Augustus, de aedilen,
volkstribunen, praetors (als opzigters der regiones)
en magistri vicorum, met den prae/ectus urbi als
hun hoofd. Vele tegenw. politie-overtredingen behoorden daar bij den civielen of criminelen regter,
b. v. het dragen en verzamelen van wapens, zamenseholingen, nachtlijke bijeenkomsten enz. A)
Gezondheidspolitie bevatte onder anderen het
verbod om de lijken in de stad te begraven, z.
lex Duilia, vergift te bereiden en te verkoopen,
iets op de straat te werpen of naar beneden te
laten vallen, waardoor schade kon worden veroorzaakt. B) Politieverordeningen op het
vermogen. Hiertoe behooren de wetten op de
weelde, z. s u m p t u s, het verbod van woeker, z.
I e n u s, korenwoeker, z. da r d a n a r ja t u s, en van
hazardspelen, z. lu di, enz. C) Straatpolitie.
Voor goede en zindelijke straten, voor bronnen en
waterleidingen zorgden de aedilen en quatuorviri
viarum; insgelijks voor het niet stremmen der passage op de straten (terwijl rijden en rossen op de
straten der stad verboden was) enz. D) De cur a
a n n o n a e, de eigenlijke marktpolitie; de zorg voor
aanvoer en deugdlijkheid der levensmiddelen, echte
maten en gewigten was aan het toezigt der aedilen,
later ook aan den praefectus urbi opgedragen.
E) De bouwpolitie bestond uit eenige wetlijke
voorschriften, b. v. dat elk huis in de stad een
vrije ruimte om zich moest hebben van 2 1/2 v.
(ambitus), dat de huizen niet hooger mogten we
zen dan 70 voeten, eene bepaling van Augustus,
enz.

I'olitorium, oude stad in 't hart van Latium, reeds door Ancus Martins veroverd en verwoest (LIV. 1, 33.).

IloktouXoc, z. Pallas Athene.
Pollentia, IIokkevrfu, 1) stad in Picenum
(LIV . 39, 44 ), waarschijnlijk = Urbs Salvia. —
2) Stad der ligurische Statielli aan den zamenloop van de Sturia en Tanarus, romeinsch municipium, welks overheden streng door Tiberius-gestraft werden (suET . TIB . 37.); t. dorp Polenza.
Pollees, 1) z. maten. -- 2) z. gladiatores,
2. kol. o.
Pollinctor, (a polline, quo mortuis os oblinebant, volgens Servius) de helper van den libitinarius (z. a.), die de lijken moest wasschen en zalven en aldus voor den brandstapel gereed maken.

Pollio--Polybius
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hem in 't naauw gebragt, dat zij genoodzaakt waPolllo, z. Asinius.
Polka, IlóXXt;, een Spartaan, was (389 v. C.) ren te Sparta om vrede te verzoeken.
gezant bij Dionysius te Syracuse, waar hij tegen
Polybius , floX►51 toe, 1) uit Megalopolis, zooii
Plato de laagheid beging, om hem mede te nemen
en op Aegina als slaaf te verkoopes. Later, in
den oorlog met Thebe en Athene, had hij het bevel over de spartaansche vloot en werd door Chabrias (376) bij Naxos geslagen. Bij den onder
verloor hij het leven.
-ganvHelic37
I'ollusea, volscische stad in Latium, behoorende tot het gebied van Antium; t. Casa! della
Mandriana, waar men nog sporen van oude vestingwerken vindt.
Pollux, 1) z. Dioscuri. —• 2) Julius
Pollux, uit Naucratis in Aegypte, grieksch rhetor
en lexicograaph. Door keizer Commodus was hij
tot openbaar leeraar der rhetorica te Athene benoemd, waar hij ook gestorven is. Zijn leven was
niet vlekloos; hij was vlijtig, maar bezat weinig
talent. Lucianus heeft hem in eenige zijner schriften (Lexiphanes, `Pi ropwv MaaxaXoc) tot het
voorwerp van zijn spot gemaakt. Van zijne werken is alleen - bewaard gebleven het 'Ovoµaa rt%Qv
in 10 boeken, niet alphabetisch, maar naar de
onderwerpen gerangschikt. Hoewel dit werk weinig oordeelkundig en niet altijd met de noodige
zaakkennis is opgesteld, heeft het toch voor de
kennis der grieksche taal en oudheden hooge
waarde.
l'ólus, 11Cokos, 1) uit Agrigentum, sophist en
leerling van Gorgias, door Plato om zijn al te gekunstelden en opgesierden stijl gegispt (PHAEDR.
p. 267 B.). Hij schreef eene rdXvr1, die Plato
schijnt gekend te hebben. Hiervan en van andere
hem toegeschreven werken is niets bewaard gebleven. -- 2) Een Pythagoraeër, die eene verhandeling over de geregtigheid schreef, waarvan een
groot brokstuk over is. -- 3) Een treurspeler te
Athene ten tijde van Demosthenes.
. Polyaenus, IIokuawvoc, 1) uit Macedonië,
een rhetor en pleitbezorger te Rome onder M.
Antoninus en L. Verus, aan welke keizers hij zijne
8 boeken „ krijgslisten" (aTpaTr^Yi rc ) bij het
begin van hunnen veldtogt tegen de i'arthen opdroeg (162--165 n. C.). Dit werk, waarvan de
inhoud niet volkomen aan den titel beantwoordt,
geeft niet alleen voorbeelden van krijgslisten, maar
ook van beleid, bedrog en allerlei streken uit het
burgerlijk en politieke leven, niet groote vlijt uit
alle mooglijke schrijvers bijeenverzameld, en alzoo
zeer leerzaam, ondanks menige verkeerdheden, fouten en misslagen. Het 6. boek en het slot van
het 8. is onvolledig. Zijne schriften over Macedonië, over Thebe en 3 boeken tactiek zijn verloren. -- 2) Een mathematicus uit Lanipsacus, die
echter van deze wetenschap als eene bedrieglijke
geheel en al afstand deed, nadat hij een vriend en
leerling van Epicurus geworden was (cie. ACAD.
;

2, 33 . FIN . 1, 6.).

Polyanthes►, IIol uc vl}ris, bevelhebber eener
Corinthische vloot, levert bij Erineum op de kust
van Achaja in 413 niet ongelukkig slag tegen de
Atheners (Truc. 7, 34 .). Later staat hij te Corinthe met Timolaus aan het hoofd der democratische partij (%EN. HELL. 3, 5, 1.).
Polybiades, floXvpíuór^s, werd na den dood
van koning Agesipolis (380 v. C.) door de Spartanen als bevelhebber over het leger tegen Corinthe gezonden. De Olynthiërs werden meermalen door hem geslagen en eindelijk zoo zeer door

van den strateeg Lycortas, den veeljarigen vriend
van Philopoemen, geb. tusschen 212 en 204 V. C.
Over zijne jongelingsjaren hebben wij geen; nadere berigten. Doch het blijkt uit geheel zijn geschiedkundig werk, dat hij eene practische opleiding
moet ontvangen hebben, waartoe de staatkundige
omstandigheden en de gebeurtenissen van zijnen tijd,
waaraan hij onmiddellijk een werkzaam deel nam,
hem ruimschoots gelegenheid aanboden. In de
school van Philopoemen en zijnen vader vormde hij
zich tot staatsman en veldheer, en eerst, nadat hij zich
met de in deze betrekkingen opgedane kunde en ondervinding verrijkt had, nam hij de taak van geschied
zich. Voor de vrijheid en zelfstandig -schrijveop
verbond werkzaam, ver -heidvantcïs
hij in den oorlog der Romeinen met-mande
Perseus tot eene strenge onzijdigheid, doch voor
helderen blik ook de gevaren daar -zagmet
na den val van Perseus; en zijne inzigten-van
werden meer en meer gedeeld. In dezen tijd werd
Pol. tot hipparch, de hoogste betrekking na den
strateeg, benoemd. Toen na de nederlaag van
Perseus de romeinschgezinde partij onder de
Achaeërs de bovenhand verkreeg, moest Pol, zich
terugtrekken, en bij de Romeinen verdacht behoorde hij onder de 1000 aanzienlijke Achaeërs,
welke als gijzelaars naar Rome overgebragt en daar
17 jaren teruggehouden werden. Te Rome begon een
nieuw tijdperk zijns levens. Hier toch leerde hij
de romeinsche staatsinrigting kennen, een welgeordend staatsbestuur tegenover het drijven der
partijen van zijn eigen vaderland. De omgang en
vriendschap met de uitstekendste Romeinen van
dien tijd, zijn eigen practische zin, die meer tot
het romeinsche dan het grieksche volkskarakter
overhelde, verzoenden hem geheel en al met de
romeinsche wereld. In het huis van Aernilius PauIns, met de opvoeding van wiens zonen hij vooral
belast was, vond hij de beste ontvangst en spoedig werd hij de vriend en raadsman van Scipio
Aemilianus. hoor diens bemoeijingen keerde hij
ook in 't jaar 150 v. C. met de overige Achaeërs
naar zijn vaderland terug. Maar reeds in 't vol
jaar begaf hij zich met Scipio naar Africa.-gend
Terwijl deze Carthago belegerde, bezocht Pol. op
een zeereis de noord- en westkust van Africa en
keerde van dezen togt, nog voor de inname der
stad, terug, waarbij hij Scipio door zijnen raad
ook van nut zou geweest zijn. In den oorlog
der Achaeërs tegen de Romeinen, waarvan de
verwoesting van Corinthe en de herschepping van
Achaja in eene romeinsche provincie het gevolg
was, ijlde hij uit Africa naar Griekenland, kwam
kort na de verwoesting van Corinthe aldaar aan
en ontwikkelde hier een ijver en werkzaamheid,
om liet ergste onheil van zijn vaderland af te
wenden En het gelukte hem hier veel goeds en
schoons te verrigten. Menige stad bewaarde hij
voor plundering, vele inwoners voor slavernij en
Mumrnius liet zich door hem bewegen, om de
standbeelden van Aratus en Philopoemen, die
reeds weggevoerd waren, terug te zenden. Een
sprekend bewijs van de achting en het vertrouwen
dat hij bij de Romeinen genoot, is de hein destijds opgedragen last, om de afzonderlijke steden
van Griekenland te bezoeken, de twisten aldaar
bij te leggen en de Grieken aan de nieuwe orde
-

Polybus--Polydorus.
van zaken te gewennen, een taak wier moeilijke
vervulling hem de wederzijdsche tevredenheid ver
waarvoor hij met eerbewijzen en stand--wierf,n
beelden in verscheiden steden beloond werd. Van
nu af schijnt Pol. zich hoofdzaaklijk bezig gehouden te hebben met het voltooijen van zijn geschied
werk, waarvoor hij nog verscheiden reizen-kundig
ondernam. Na het eindigen daarvan keerde hij
naar Griekenland terug, waar hij 82 jaren oud,
aan de gevolgen van een val van zijn paard, overleed in 122 v. C. Van het in 40 boeken ver
geschiedkundig werk van Polybius,-del
zijn alleen de eerste 5 volledig, de andere slechts
broksgewijze bewaard gebleven. Het moest eene
algemeene geschiedenis wezen, doch beperkt tot
de oixovµwr^, d. i. orbis terrarum der Romeinen.
Het bevat diensvolgens eene geschiedenis van de
toenemende magt van Rome gedurende de 53 jaren van 220-165 v. C., beginnende met de 140.
01., den bondgenooten oorlog in Hellas, den coelecyrischen in Azië en den punischen in Italië (1,
3.) en Ioopende tot aan de verovering van Macedonië (3, 1.). Het doel er van is om aan te toonen, hoe, wanneer en waardoor alle bekende deelen der aarde onder de ronmeinsche heerschappij
gekomen zijn, die hij met het jaar 168 als vast
gegrondvest aanneemt. Het geheel is gesplitst in
3 deden : 1) b. 1-- 2., aanvang der rom. heer
grondvesting-schapij;2)b.30,rewklij
van 't jaar 220--16t; 3) b. 31-30 , tegenkanting
en verzet daartegen, doch zonder gunstig gevolg,
168-146. Het ontwerp daarvan geeft Pol. zelf:
van het eerste deel 1, 13.; van de beide andere
3, 2--5. Hij volgt in zijn geschiedverhaal de
synchronistische methode; terwijl hij echter de
oorzaken en gevolgen der gebeurtenissen naauwkeurig ontwikkelt, levert hij tevens het eerste voor
pragmatische behandeling der geschie--beldnr
denis. Wat zijne geloofwaardigheid betreft,
dient men in 't oog te houden, dat de schrijver
iemand is, die in den romeinsehen staat en in het
lot der Scipio's een groot belang stelde en aldus
een eigenaardig standpunt tusschen de Romeinen
en Grieken innam ; en dat men alzoo zijn werk
met groote behoedzaamheid moet gebruiken. De
taal van Pol. mist welluidenheid en harmonie,
bevalligheid en gemaklijkheid van uitdrukking.
Niet ongepast heeft men zijn stijl een soldatenstijl
genoemd. -- 2) Uit Megalopolis, aanvoerder der
Achaeërs onder Philopoemen in den slag bij Mantinea, 207 v. C. — 3) Een vrijgelaten slaaf van
Augustus, wiens testament hij in den senaat voorlas (SUET. AUG . 101.). -- 4) Een vrijgelaten slaaf
van Claudius, die door hem bij zijne geleerde
knutselarijen geholpen werd. Door de listen en lagen van Messalina werd hem de dood bereid (SUET.
CLAUD. 28.). Zijn aanzien en invloed leert men het
best kennen uit Seneca's consolatio ad Polybium.
Polybus, flOkugos, 1) z. 0 e d i p us. --- 2)
Koning van . Thebe in Aegypte, man van Alcandra, die Menelaus op zijne omzwerving na de
verwoesting van Troje gastvrij opnam en met geschenken vereerde (soar. on. 4, 12.5 en v.). —
3) Van Ithaca, vader van den vrijer Eurymachus,
door Eumaeus gedood (iioM. OD. 1, 399. 22,
284.). -- 4) Trojaan, zoon van Antenor (xorz. IL
11, 59). — 5) z. Adrastus.
Polycles, IloXvxXrj ;, 1) attisch arcliont pseudonymus, Ol. 110, 1. — 2) Van Athene, die in
eene redevoering van Demosthenes door Apollo-
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dorus werd aangeklaagd (362 v. C.) omdat Apoll.
door zijne schuld de trierarchie 5 maanden Over
den wettigen tijd had moeten waarnemen. -- 3)
Macedonisch veldheer, sneuvelde in 321 tegen de
Aetoliërs. -- 4) Macedoniër, werd als trouwe vriend
van Eurydice, toen hij met haar Olympias zocht
te ontvlugten, vervolgd en achterhaald, 317 v.
C. —• 5) Naam van 3 atheensche beeldhouwers,
waarvan de oudste omstreeks 01. 102, de jongste
01. 156 zou geleefd hebben. Aan den oudste wordt
een standbeeld van Alcibiades toegeschreven; over
andere kunstwerken van hen heerscht groote onzekerheid.
Polyclétus, IIoX xAe ro , z. b e cl d h o u-

wers, 4 . kol. b.
Polyerates, IIoXv,cpcT,^S, na de heerschende
geomoren onderworpen te hebben, verhief hij zich
in 530 v. C. tot tyran van Samos, eerst in ver binding met zijne broeders Syloson en Pantagnotus, die hij echter weldra ter zijde schoof. Hij
voerde een schitterende, rijke hofhouding in, die
hij nog opluisterde door dichters (Anacreon) en
lydische weelde. In het binnenlandsch bestuur
zocht hij alles aan zijn willekeur ondergeschikt te
maken, hij onderwierp de meeste naburige eilanden, overwon de Lacedaemoniërs die door zijne
verdreven tegenstanders te hulp waren geroepen,
verhief Samos tot de eerste zeemagt van zijnen
tijd en zocht zijn heerschappij te versterken door
verbonden, eerst met Amasis van Aegypte; die
uit vrees voor zijn steeds toenemend geluk de
vriendschap met hem zou hebben afgebroken, en
vervolgens met Cambyses. In 't jaar 522 V. C.
werd hij door den perzischen satraap Oroetes naar
Magnesia gelokt en daar ter dood gebragt (HDT.
3, 39, 54, 120.).

Polyer' tus, IloXbxprros , uit Mende in Thracië, arts aan het hof van Artaxerxes (FLUT, ARTAX.
21.), misschien dezelfde, aan wien ook een geschiedkundig werk van verscheiden boeken, dat
echter verloren is, wordt toegeschreven.
Polydamas, HoAcict, zoon van Panthous
en Phrontis, een dapper trojaansch held, die in
wijsheid en welsprekendheid uitmuntte, en aan wiens
oordeel zijn vriend Hector het meest hechtte (iioir.
IL . 16, 535. 18, 249 en v. 12, 49, 196. 22, 100.).

Hc,Au yµwv, z. Hades.

Polydectes , IloXu xtrç, 1) bijnaam van
Hades, z. a. -- 2) z. Perseus.

Polydeaees, IloXu^Euxrl^, = Pollux, z.
-Dioscuri.
Polydóra, z. Protesilaus.
Polydórus, HoXbawpo;, 1) zoon van Cadmus en Harmonia, koning van Thebe, verwekte hij
Nycteïs, dochter van Nycteus, Labdacus. --- 2)
Jongste zoon van Priamus en Laothoë, door Achilles gedood (Holz. IL. 20, 406 en v. 22, 46 en v.).
Bij de treurspeldichters is hij een zoon van. Priamus en Hecuba, die door zijn vader, toen deze
den val van Ilium voorzag, met vele schatten in
veiligheid gezonden werd naar zijn gastvriend Polymestor (Polymnestor), koning van den thracischen
Chersonesus; doch na de verwoesting van Troje
werd hij door Polyrnestor, die begeerig was naar
zijne schatten, vermoord. Hecuba, die de hier gelande Grieken als gevangene volgde, vindt, nadat
juist hare dochter Polyxena aan de schim van
Achilles geofferd was, zijn lijk, door Polymestor
in zee geworpen, aan den oever liggen, waarop zij
uit wraak met de gevangen trojaansche- vrouwen
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Polyeuctus---Pomona.

de beide kinderen van Polymestor doodde en
zich zelve de oogen uitstak (EUR. HEC. 1 V. 1050.
VIRG. AEN. 3, 49 en V. OVID. MET . 13, 432 en v.);
of: Iliona, dochter van Priamus en vrouw van
Polymestor, voedt den haar toevertrouwden broeder als haar zoon op en geeft haar eigen kind
Deïphilus (Deïpylus) voor Polydorus uit. Toen
nu de Grieken, ten einde het geslacht van Priamus
uit te roeijen, van Polymestor eischen om, tegen beboning van een groote som gelds en van Electra
tot vrouw, Polydorus te dooden, vermoordt hij onwetend zijn eigen zoon ; later wordt hij op aansporing van Polydorus, die de ware toedragt der zaak
vernomen had, door Iliona van het gezigt en het
leven beroofd (HOR . SAT. 2, 3, 61 . CIC. ACAD . 2,
27. TUSC. 1, 44.). — 3) Zoon van Hippomedon,
een der Epigonen.
Polyeuctu8, IloAóEuxros, 1) uit Sphettus,
atheensch staatsman en redenaar, vriend van Demosthenes en evenals deze een bestrijder der macedonische partij. Van zijne redevoeringen zijn
slechts onbeduidende brokstukken over. Ook was
hij betrokken in het proces van Harpalus. -- 2)
Uit Oydantidae, atheensch demagoog en sycophant, volgens een uitdrukking van Demosthenes,
een handlanger van Eubulus. De naam Pol. komt
overigens in Athene zeer dikwijls voor.
I'olygaótus, z. schilders, in het begin.
Polyliymnia, Polymnia, z. Mu sa e.

Polyidas, rloXuïao; en lloXóstóos, 1) zoon
van Coeranus, kleinzoon van Abas, achterkleinzoon
van Melampus, vader van Euchenor, van Astycratea en Manto; beroemd ziener te Corinthe of Argos HOM. IL. 13, 663 en v. z. ook Glaucus,

4). — 2) Zoon van den Trojaan Eurydamas, door
Diomedes geveld (HOM. IL. 5, 148.). -- 3) Dithyrambendichter, z. di t h y r a in b us.
Polyuiële, II Xuµrj Xrl , 1) dochter van Peleus
en als vrouw van Menoetius moeder van Potroclus. — 2) Dochter van Phylas, vrouw van Echeeles, moeder van Eudorus (HOM. IL. 16, 179.). —
3) Dochter van Aeolus.

Polypoetes,

IIO%IUiro ri^S, z. L e o n t e us.
Polysperchon, IToXuaE pxwv, een der veldheeren van Alexander den G., die aan de veldslagen bij Issus en Gaugamela deel nam, vervolgens (328) Bactrië bestuurde en van hier Alexander nog naar Indië volgde, waarna hij kort voor
des konings dood de veteranen naar Macedonië
terugvoerde. Toen Antipater na den dood van
Alexander tot een togt naar Azië besloot, had
Pol. gedurende diens afwezigheid het bevel in
Macedonië. Voor zijnen dood benoemde Antipater hem tot rijksbestuurder, 319 v. C., waarvoor hij ondanks zijne hooge jaren, wegens zijne
bekwaamheden en zijn aanzien veel geschiktheid
scheen te hebben ; evenwel beantwoordde hij niet
aan de van hem gekoesterde verwachting, daar
hij niet in staat was, de rust te handhaven, ja
zelfs zijnen zoon, Cassander, in verbond met zijne
tegenstanders zien moest. Daar dit vooral in
Griekenland het geval was, waar zijne tegenpartij
de Oligarchen voor zich zocht te winnen, deed
Pol. zijn best zich door de volkspartij te versterken, gelijk hij ook de koningin Olympias in zijn
belang overhaalde. Op een togt naar Griekenland
was hij niet zeer gelukkig :- hij moest terugtrekken
en durfde niet eens naar Macedonië te gaan, waar
Cassander gezegevierd en Olympias verdreven
had. Na afwisselende gevechten verbond hij zich
met Antigonus, sloeg Cassanders aanval op den
Pelopoiinesus af, streed in 310 voor Hercules, den
zoon van Alexander bij Barsine, won de Aetoliërs
en drong door tot in Macedonië, waar hij zich door
den sluwen Cassander tot onderhandelingen liet
overhalen en in den moord van Hercules toestemde (JUSTIN . 15, 2.); hierdoor verloor hij al
zijn aanzien. Zijn laatste jaren bragt hij in Loeris
door, daar Cassander de gemaakte voorwaarden
en verpligtingen niet nakwam.
Polyxena, TIoXv^zivri, z. A c h i 11 e s en
Priam us.
I'olyxenus, IIoXv^evos, een aanzienlijk Syracuser, aan wien de oude Dionysius, om zich in
de alleenheerschappij te bevestigen, zijne zuster
ten huwelijk gaf. Bij een opstand gaf hij den
tyran den raad naar de Carthagers te ontvlugten.
Later met Dionysius in onmin geraakt, verliet hij
Syracuse (PLUT. DION 21.).
Polyxo, IloXó^w, 1) getrouwde voedster van
de koningin Hypsipyle op Lemnos. --- 2) Vrouw
van Tlepolemus (z. a.) met wien zij naar Rhodus
vlugtte, en die een bloedige wraak op Helena zou
genomen hebben, over den dood haars mans, die
voor Troje sneuvelde.
-

J'olym(n)esctor, z. Polydorus.
l'olymnestus. IloXvµvrlaTo , 1) vader van
Battus uit Thera, den stichter van Cyrene (FIND.
PYTH . 4, 59 . HDT . 4, 155.). — 2) Een, wegens
zijne vuile verzen, berucht dichter uit Colophon;
van daar roc IloXuµv / reta 7rotsty zoo veel als ontuchtige gedichten maken (ARISTOPH. EQ. 1287.). —
3) Pythagoraeër uit Phlius.
Polyinnis, I16X►uµvts, vader van den beroemen Epaminoridas van Thebe (FLUT. EPAM .).
Polynices, Likibveixi , z. 0 e d i p u en
i , z. Suessa.
Pome"
Adrastus.
Pomoerium is de voor heilig gehouden,
Polyphemus, lloXucprtµos, 1) z. Ulysses,
2. kol. — 2) Zoon van Elatus of van Poseidon onbebouwde ruimte aan weerszijden van de stadsen Hippea, broeder van Caeneus, een Lapith uit muren, vooral de buitenkant, de singel (Liv. 1,
Larissa, man van Laonome, de zuster van Her- 44 .). De grens was aangewezen door cippi, die
cules, Argonaut. Toen hij met zijn vriend Hercu- tevens een godsdienstige beteekenis had, namelijk
les Hylas in Mysië was gaan zoeken, werd hij niet betrekking tot het onderscheid der stedelijke
door de Argonauten achtergelaten en stichtte de en niet stedelijke auspiciën. Het oude pomoeriuni
stad Cios, het latere Prusias. Hij sneuvelde tegen van Rome werd meermalen uitgelegd, eerst door
Servius Tullius (LIV. 1, 44.), door Sulla (TAC.
de Chalybers (HON. IL. 1, 264.).
Polyphontes, 1kXu áóv Trl^, 13 zoon van ANN. 12, 32 .) en later door verscheiden keiAutophonus uit Thebe (HOM. IL. 4, 395 ). — 2)

zers.

Heraclide, die Cresphontes, koning van Messenië,
doodde en door het huwelijk met diens vrouw,
Merope, in het bezit van het rijk kwam. --- 3)
Wagenmenner van Laius, door Oedipus gedood,
soms ook wel Polyphetes geheeten.

Pomona, romeinsche godin der boomvruchten, die een eigen flamen had, Fl. Ponaonalis.
Zij was de vrouw van Vertumnus en werd bemind
door de veldgoden Silvanus, Picus, Priapus, door
Satyrs en Pans (oviD. MET. 14, 623 en v.). Door
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Pompa ,-- Pompeji.
de kunst werd zij voorgesteld als een Hore van
den herfst met vruchten beladen.
Pampa, noµ7ci, feestlijke optogt ter eere van
goden en menschen, vooral de plegtige optogt bij
de circensische spelen (ludi circenses), naauwkeurig door Dionysius (7, 72.) beschreven. De trein
ging uit het capitool over het forum naar den
circus. Hij werd geopend door jongelingen te
paard en te voet, daarop volgden de bigae en
quadrigae, die voor den wedloop bestemd waren,
en de strijders voor de spelen, daarachter gewapende dansers en de Ludii met fluitblazers en
citherspelers; vervolgens het offervee met toebehooren; eindelijk de overheden, even als zegepralende
veldheeren met de toga palmata omhangen en een
gouden eikenkrans om het hoofd.
Pompaedius Silo, z. m a r s i c u m b e l l u m.
Pompejänl, 1) Sext. Vetulenus Civica
Pompejanus, consul in 't jaar 136 n. C., oom
van Verus, die door Hadrianus tot zoon was aan
uit een-genom.—2)ClaudPpejns,
ridderlijk geslacht te Antiochië geboren, tweede
man van Lucilla, dochter van Marcus Aurelius,
voerde op de grenzen van Italië het bevel tegen
de Duitschers, werd consul in 175 n. C. en stond
aan het hoofd van een leger tegen de Marcomannen. Onder Commodus trok hij zich van de
staats- en oorlogszaken terug en kwam eerst na
diens dood weder op het staatstooneel, daar Pertinax hem zeer hoog schatte, zoo zelfs dat deze
hem tot tweemalen aanbood, hem de regering
over te dragen, wat echter door P. werd afgeslagen. -- 3) C 1 a u d. Pomp., een bloedverwant
van den vorigen, verloor het leven ten gevolge
van eene mislukte zamenzwering tegen Commodus
Pompeii, Ilou.rïot, ioµ7rada, oude oscische,
vervolgens tyrrheensche stad van Campanië, ten
laatste romeinsch municipium, op een hoogte, niet
ver van den mond van den bevaarbaren Sarnus,
stapelplaats voor de steden Nuceria, Nola en Acerrae, en ook zelve zeer bloeijend. In de laatste
tijden van de republiek woonden hier en in de
omstreken dikwijls aanzienlijke Romeinen om de
sehoone natuur te genieten : onder andere had
Cicero hier eene villa (AD ATT. 1, 17.). Nadat
de stad den 5. Febr. 63 n. C. veel door een
aardbeving geleden had (TAC. ANN. 15, 22.), werd
zij, nog pas schooner herbouwd, den 24. Aug. 79
met de steden Stabiae en Herculaneum onder de
asch en de lava van den Vesuvius bedolven (PLIN.
EP. 6, 16, 20.); aan het grootste gedeelte der inwoners gelukte het zich te redden. De lava zelf
had Pompeji niet bereikt, maar het werd slechts
bedekt door een 14 v. dikke laag van asch, zand
en puimsteen. Sedert men derhalve in 1689 bij
toevallig graven ruïnen aantrof, is het (daar men
door geen opgebouwde stad, zoo als bij Herculaneum
gehinderd werd) door voortgezette opgravingen
gelukt, ongeveer 1,4 van de stad weder voor
den dag te brengen, en daar, met uitzondering der
daken en het houtwerk, het meeste is bewaard gebleven, levert het herrezen Pompeji met zijn straten, tempels, openbare pleinen den bezoeker het
verrassende schouwspel eener grieksch—italische
stad. Opdat deze ontdekkingen vooral der wetenschap van nut zouden zijn, werden al 'de gevonden gereedschappen, kunstvoorwerpen enz.
(sedert 1758 te Portici, sedert den aanvang dezer
eeuw te Napels) in een museum vereenigd. ---

Het ovaal der stad (3800 schreden in omtrek)
wordt door oude cyclopische muren ingesloten,
waarin zich 8 p o o r t e n bevinden : goed bewaard
is inzonderheid de noordwestelijke herculanische
poort, waardoor men van de voorstad de zoogenaamde gravenstraat binnenkomt. P. bevatte
4 marktpleinen : het forum civile, een regelmatig
parallelogram in het Z. W. der stad van het Z.
naar het N. loopende, omringd met hallen en
openbare gebouwen, b. v. den heerlijken tempel
van Jupiter in het N., het huis der Decurio's, den
tempel van Quirinus, het Chalcidicum en den
tempel van Venus ; het forum triangulare ten Z.
0., waar een tempel van Hercules stond ; het is
door een zuilengallerij omringd ; de groente
-- forum nundinariurn — ten 0. daarvan,-markt
waaraan noordwaarts gelegen zijn het t h e a ter
en het 0 d e u m en wat verder een school en
de tempels van Isis, van Jupiter en van Juno;
in het 0. digt bij de Sarnuspoort het forum boarium en daarbij het groote amphitheater, dat
wel 30000 menschen kon bevatten. Buitendien
zijn een menigte bijzondere huizen opgegraven,
die, even als de straten, verschillende namen hebben ontvangen, b. v. het huis van Pansa, van
Salustius, van den dramatischer dichter (wegens
de afbeeldingen op de wanden) enz. Hierom
vooral is de ontdekking van zooveel belang, omdat
men er de kleinste bijzonderheden uit het private
leven door leert kennen : want de bewoners werden te midden hunner bezigheden door dit ongeluk eensklaps getroffen, zooals uit vele gevonden
geraamten blijkt. Tempels en theaters zijn ook
elders voor ons bewaard gebleven, maar nergens
zoo als hier bijzondere woningen met hare geheele inrigting.
Pompéji, een zeer aanzienlijk plebejisch geslacht. Daartoe behooren : 1) Q. Pompejus,
consul in 't jaar 141 v. C., voerde het bevel voor
Numantia, zonder groote voordeelen te behalen,
weshalve hij als proconsul in 't volgende jaar door
een niet zeer eervol verdrag met de stad roem
zocht te behalen. De senaat keurde het echter
niet goed, en slechts het volk redde hem, toen hij
reeds met de uitlevering aan Numantia bedreigd
werd (cic. FIN. 2, 17.). Als redenaar had hij
veel naam (cie. BRUT. 25.). -- Zijn zoon 2) Q.
i o m p e j u s verweet als volkstribuun aan Tiherius Gracchus het streven naar de heerschappij
(PLUT. TIB. GRACCH. 14.). — 3) Q. P o in p ej us
Rufus, was als volkstribuun in 't jaar 100 v. C.
werkzaam voor de terugroeping van Metellus Numidicus, die echter door Marius werd tegengehouden. Met Sulla was hij in 88 consul (cie. DE
AM. I.) en gedurende diens afwezigheid in den
oorlog tegen Mithridates was hem de bescherming van Italië opgedragen, doch hij werd op aanstoking van Pompejus Strabo door zijne soldaten
vermoord. — 4) Q. Pomp. Rufus, zoon van
den vorigen en schoonzoon van Sulla, verloor bij
de onlusten van Sulpicius het leven (PLUT. SULL.
8.). --- 5) Q. Pomp. B it h y ni c u s, een innig
vriend van Cicero, regelde in 't jaar 75 het bestuur van Bithynië als provincie en stierf in 't
jaar 48 aan de zijde van zijnen bloedverwant, den
grooten Pompejus, op diens vlugt naar Aegypte. --6) Q. Pomp. Rufus, kleinzoon van Sulla (4),
een ijverig aanhanger van Pompejus Magnus, weshalve de senaat hem gevangen liet zetten ; later
trok Pompejus zich zijner niet meer aan, omdat
-
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hij zich bij het verbranden van het lijk van Clo(hius aan geweldenarijen had schuldig gemaakt,
en moest hij in ballingschap groot gebrek lijden,
waarin hij door M. Caelius ondersteund werd
(cie. AD FAM. 8, 1, 4.). -- Zijne zuster 7) P o mp ej a was Caesars derde vrouw sedert het jaar
67, doch moest in 61 weder van hem scheiden,
wegens ongeoorloofden omgang met Clodius. —
8) A. Pomp. Bithynicus (zoon van n 0 . 5),
werd op Sicilië op bevel van Sextus Pompejus
om 't leven gebragt. — Een tweede lijn zijn de
Magn.i en Strabones: 9) Sext. Pompejus,
aanhanger der Stoa, broeder van Pompejus Strabo,
hield zich, warsch van de politiek, niet regtsgeleerde en mathematische studiën bezig (crc. BRUT.
47, 175.). -- 10) Cn. Pomp. Strabo, vader van
Pompejus Magnus, was quaestor op Sardinië in
't jaar 104, . bestuurde 10 jaren later Sicilië als
praetor en streed in 't jaar 90 in den oorlog tegen de bondgenooten (z. Marsicum belluna),
totdat hij in 't jaar 89 consul werd. Gedurende
den oorlog was hij vooral in Picenum krachtig
werkzaam, daar zijne bezittingen aldaar hem veel
invloed verschafte:;. Den door zijne soldaten gepleegden moord aan Q. Pomp. Rufus (nO. 3)
zocht hij te vergoelijken. In den burgeroorlog
naar Rome geroepen ter verdediging van de stad
tegen Marius en Cinna in 87, leverde hij hun
voor de poorten der stad een slag, die onbeslist
bleef. Kort daarna werd hij door den bliksem
getroffen en het lijk van Strabo werd deerlijk
mishandeld door een bende bandieten, die door
den op hem gebeten adel gehuurd was. Hebzucht
en wreedheid waren twee hem dikwijls ten laste
gelegde ondeugden. --- Zijn zoon 11) C n. P o nl p.
Magnus (de eerste in zijne familie die dezen later erflijk geworden naam droeg) was den 30.
Sept. 106, in het zelfde jaar als Cicero, geboren,
deed ook met dezen, onder het bevel zijns vaders,
zijn eerste krijgsdienst tegen de italische bondgenooten en kort daarna tegen de Marianen. Nadat
deze hadden gezegevierd, hield hij zich tegen hunne
vervolgingen verborgen, en toen de zijnen vader
ten laste gelegde verduistering van den buit van
Asculum ook hem als erfgenaam, eene beschuldiging berokkende, beveiligde hij zich door een
huwelijk met de dochter van P. Antistius, die met
het onderzoek van het proces belast was. Bij
Sulla's terugkomst uit Azië (84) onderscheidde
zich de jonge Pompejus door wakkeren ijver voor
diens zaak en door bijzonder gelukkig den krijg
te voeren tegen de ongeschikte aanvoerders der
Marianen. Door eene overwinning hij Sena in
Umbrië op de legaten van Carbo en door het innemen van Praeneste (82) zuiverde hij Italië van
de laatste overblijfsels dier partij. Reeds toen beloonde Sulla hem door het huwelijk met zijne stiefdochter Aemilia, een dochter van zijne vrouw Caecilia, uit haar vroeger huwelijk met M. Aemilius Scanrus ; zonder zwarigheid liet Pompejus zich van Antistia scheiden, doch verloor ook weldra deze zijne
tweede vrouw en huwde vervolgens met Mucia,
dochter van Q. Mucius Scaevola, die bij hem moeder werd van twee zonen Cn. en S., doch na den
mithridatiscben oorlog wegens ontrouw door hem
verstooten werd. Door groote zucht naar krijgsroem gedreven, zette hij de vervolging van de
hoofden der tegenpartij in Sicilië en Africa voort.
Sicilië bragt hij zonder veel moeite in zijne magt,
nadat hij te Lilybaeum Cn. Carbo in handen ge-

kregen en meedogenloos had laten ter dood brengen; zijn afgehouwen hoofd zond hij aan Sulla.
Hierop trok hij naar Africa tegen Cinna's schoonzoon, Cn. Domitius Ahenobarbus, die zich met
den nnmidischen koning Hiarbas verbonden had;
met een magtiger leger versloeg hij de onvoorzigtige vijanden in de nabijheid van Utica en werd,
pas 25 jaren oud, op het slagveld als Imperator
begroet. Domitius sneuvelde, Hiarbas werd op de
vlugt gevangen genomen en ter dood gebragt en
Hiempsal tot zijn opvolger aangesteld. Sulla zelf
begon over het buitengewoon geluk van den jeugdigen veldheer bezorgd te worden en wilde aan
diens toenemender roem paal en perk stellen ;
hij zou als bijzonder persoon zonder troepen en
zonder zegepraal naar Rome terugkeeren; tegen
het eerste verzette zich het leger door een opstand, dien I'ompejus schijnbaar met groote inspanning onderdrukte, en daar hij nu aan het
hoofd der troepen voor Rome stond, wist hij ook
zijne zegepraal door te drijven, hoewel Sulla
slechts schoorvoetende zijne toestemming gaf. In
de laatste jaren van Sulla's leven stond hij met
dezen niet meer op een vriendschaplijken voet; van
daar dat hij ook tegen diens wensch de candidatuur van Aemilius Lepidus naar het consulaat ondersteunde, 78. Doch toen deze, terstond na den
dood van den dictator, met zijne voorstellen om
Sulla's wetgeving af te schaffen voor den dag
kwam , werd Pompejus met den anderen consul Q.
Lutatius Catulus, de voornaamste verdediger der
nobilitas. Zij sloegen zijne uit Etrurië ondernomen
aanvallen op de stad af en dwongen hem tot de
vlugt naar Sardinië, waar hij weldra zijn leven
eindigde, diep gekrenkt over het mislukken van
zijne ondernemingen. Pompejus versloeg in BovenItalië de overblijfsels van die partij en kreeg in
Mutina M. Junius Brutus, den vader van den bevrijder, in zijne magt, dien hij te Rhegium liet ter
dood brengen. Thans vestigde Pompejus het oog
op den 'Krijg tegen Sertorius in Spanje, als een
geschikt tooneel voor nieuwe daden, en ook hier
bleef hem het buitengewoon geluk, dat hem tot
dusver vergezelde, getrouw. Q. Sertorius, vroeger
praetor van Marius, door Sulla in den ban gedaan,
had zich, nadat hij zich in Mauritanië van de
eerste tegenspoeden hersteld en bij de Lusitaniërs
krachtige ondersteuning gevonden had, sedert het
jaar 80 allengs tot heer van geheel Spanje en tot
laatste steunpunt van de mariaansche partij gemaakt. Eene reeks van romeinsche veldheeren L.
Domitius, Ti. Valerius Praeconinus, L. Manilius en
ten laatste ook P. Metellus Numidicus, op wien
zelfs Sulla de grootste hoop gebouwd had, hadden
te vergeefs hunne krachten tegen hem ingespannen. Hij rigtte het bestuur van Spanje geheel op
romeinschen voet in, stelde een senaat van 300
leden aan en zocht de bevolking der provincie op
alle wijzen voor zijn nieuwen staat te winnen.
Zijne magt werd nog vermeerderd, toen M. Perperna, legaat van Lepidus, na diens dood tot hem
overkwam. Eindelijk besloot de senaat den jeugdigen veldheer aan dit dreigend gevaar te gemoet
te zenden, die nog wel geen aanzienlijk staatsambt
bekleed, maar door daden zijne uitstekende bekwaamheden getoond had. . Pompejus werd voor
't jaar 76 met uitgestrekte volmagt, met versche
troepen en bekwame legaten als proconsul naar
Hispanië gezonden. Bij zijne aankomst werd ook
de ijver van Metellus meer opgewekt: deels in af-
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zonderlijke, deels in gemeenschaplijke ondernemingen, die echter geenszins altijd den gewenschten
uitslag hadden, wonnen zij langzamerhand, doch
eerst na veel jaren strijds, Sertorius neer en meer
grondgebied af. Het berigt, dat hij met Mithridates, die destijds den strijd met Rome vernieuwd
had, in verbond was getreden, verbitterde de Romeinen nog meer; doch hij zelf geraakte onder
klimmenden nood bij de zijnen in wantrouwen en
verdenking. De dien ten gevolge veranderde stemming werd door den afgunstigen Perperna gebruikt, om een zamenzwering tot stand te brengen, waarin Sertorius in 73 te Osca (Huesca in
Arragonié) het Ieven verloor. Met heron was (le
ziel uit de stoute onderneming geweken. Perperna maakte door zijne ongeschiktheid den romein
overwinning gemaklijk en ge--sclienvdhr
raakte zelf in gevangenschap van Pompejus, die
hem liet ter dood brengen, zonder acht te slaan
op ' de beschuldigingen door Perperna tegen de
aanzienlijkste mannen te Rome ingebragt en waar
deze zich hoopte te redden. Na het eindi--dor
gen van den oorlog liet Metellus aan Pompejus
den roem over, om de rust en orde in de provincie te herstellen. Met de uiterste gestrengheid
onderdrukte hij de laatste sporen van den opstand,
doodde velen die hem in handen vielen, verwoestte een tal van steden die tegenstand boden, en
verplaatste nog een gedeelte van het leger van
Sertorius naar Gallia Aquitania, waar zij de cobonie Lugdununz Convenarum stichtten. De inboor lingen die zich door trouw aan Rome hadden
onderscheiden, beloonde hij met het burgerregt, hij
die gelegenheid werd o. a. het later beroemde
geslacht der Cornelii Balbi uit Gades tot het romeinsch burgerregt verheven, dat weldra tot de
aanzienlijkste waardigheden opklom. Nadat hij aan
den voet der Pyrenaeën prachtige tropaeën van
zijne overwinningen en groote daden had opgerigt, keerde Pomp. in 71 door Gallië naar Italië
terug en had op dien marsch nog het geluk, Bene
schaar van 5000 slaven, die van de door Crassus
verslagen benden van Spartacus zich door de vlugt
zochten te redden, zonder moeite te vernielen en
zich daardoor de eer te kunnen toeschrijven van
den slavenoorlog geheel en al gecindigd te hebben.
Buiten den glans vaan zoo veelzijdigen, en daarbij
boven verdiensten geprezen roem, viel hem nog de
onderscheiding ten deel, dat hij te gelijk met Crassus, die uit de hoogte op hem neerzag, zonder
dat hij den door de wet bepaalden ouderdom
bereikt of de voorafgaande staatsambten bekleed
had, tot consul benoemd werd. Op den laatsten
dag van 't jaar 71 hield hij zijne zegepraal over
Hispanië, en op den 1. Jan. 70 aanvaardde hij liet
consulaat. Nu genoot zijn eerzucht de grootste
voldoening, toen hij, als eenvoudig ridder, het eerst
als voorzittende overheid den senaat binnentrad,
en tevens bij liet lustrum, dat de censors Cn.
Lentulus en L. Gellius in dit jaar hielden, en dat
het laatste was onder de republiek, riet de teekenen der consulaire waardigheid versierd, evenals
ieder ander ridder wel zijn paard aan de hand geleid
doch onder liet uitbundig gejuich en gejubel-de,
des volks in het openbaar verscheen. Pompejus,
die door de gunst der optimaten zoo hoog gestegen
was, stelde als consul hunne verwachtingen bitter
te leur, doordien hij de magt der tribunen, die
door Sulla zeer gekortwiekt was, weder herstelde
en het wetsvoorstel van L. Aurelius Cotta met

769

goed gevolg ondersteunde, waarbij de regterlUke
waardigheid weder onder de standen verdeeld werd,
die gedurende tien jaren uitsluitend in het bezit
der senatoren geweest en daardoor zeer in verval
geraakt was. Ten gevolge van dezen zoo zeer in het
oog loopenden afval van zijne partij, kwam hij in
steeds toenemende afhanklijkheid van zijn grooten
mededinger Caesar; waarover in diens leven uit
te vinden zijn. Zijn dorst naar-voerigbtn
nieuwen krijgsroem kreeg weder voldoening in den
oorlog tegen de zeeroovers in de middellandsche
zee, die aan hem werd opgedragen (67). Onder
dezen naam begreep men een vermetel roofgespuis, dat zich sedert lang genesteld had in en op
de ontoeganklijke baaijen, bogten en klippen van
de zuidelijke kust van Klein -Azië en ten gevolge
van de verzwakking van het syrische rijk, in stoutheid en driestheid meer en meer was toegenomen, in den eersten mithridatischen oorlog door
een werklijk verbond met den magtigen koning van
Pontus tot een staatkundige magt zich verheven
had en zoo de schrik van de geheele middelland
geworden. Verscheiden romeinsehe-schezwa
veldheeren hadden in hunne pogingen tegen hen
schipbreuk geleden : Murena en P. Servilius Vatia,
die zich in den oorlog tegen hen den bijnaam Isauricus verwierf, zonder hen te hebben bedwongen,
en M. Antonius, de vader van den drieman, Creticus bijgenaamd, dewijl hij hen in hunne roofnes
vervolgde, hoewel hij niet in staat-tenopCra
was hun woest bedrijf voor goed te fnuiken. De
kusten van Italië, tot zelf in de nabijheid van Rome,
lagen voor hunne strooperijen bloot en de onveilig
ongehoorde duurte van-heidrzbagtn
alle levensmniddelen te weeg. In dezen toestand
van zaken dreef de tribuun A. Gabinius, niet zon
listige nevenbedoelingen, zijn voorstel door-der
om aan een enkelen uitstekender veldheer buiten
middelen en volmagt toe te staan ter uit -gewon
ondraaglijk geworden kwaad, en-roeijngvaht
terstond noemde het volk den naam van Pompejus als den eenigen man, die voor die taak berekend was. Ondanks den heftigen tegenstand der
optimaten, hetgeen zelfs tot geweld op het forum
aanleiding gaf, werd zijne benoeming doorgezet en
hem, nog meer dan liet oorspronklijk voorstel in-

hield, een legermagt van 500 schepen, 120000 man
voetvolk, 5000 ruiters en 24 senatorische legaten
benevens een onbeperkte volmagt toegestaan. Pompejas toonde zich dit buitengewoon vertrouwen
waardig. Met verstandig overleg, spoed en vastberadenheid bragt hij zijn last ten uitvoer. Binnen 40 dagen zuiverde hij door wel gecombineerde
operatiën met zijne goed verdeelde vloot de westelijke zee van Africa en Spanje tot aan Italië en
vernielde daarop de opeengejaagde strijdkrachten
der movers, deels in beslissende zeegevechten, deels
door liet uitroeijen hunner roofnesten langs de
kusten en in de bergkloven. Na het eindigen van
den eigenlijken strijd binnen drie maanden, zocht
hij aan de vreedzame bewoners dier streken door
gepaste maatregelen duurzame veiligheid en rust
te verschaffen. Te zegt schonk de cilicische zeerooversoorlog aan Pompejus den hoogsten roem
en baande voor hem den weg tot het voeren van
den tweeden mithridatischen oorlog, waarop zijn
eerzucht reeds lang het oog gevestigd had. Wel
voerde Lucullus dien sedert het jaar 74 met uit
bekwaamheid en goed gevolg, maar door-steknd
muiterij onder zijn eigen troepen werd hij in zijne
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overwinningen belemmerd en gestuit, en toen Mithridates op nieuw in 67 vooruitgedrongen was en
aan het leger van Triarius een zware nederlaag
had toegebragt, was hij onder onverdiende beschuldigingen teruggeroepen. Zijn opvolger Acilius Glabrio had nog minder kunnen uitrigten;
onder deze omstandigheden maakte de tribuun C.
Manilius van de heerschende stemming gebruik,
en deed onmiddellijk aan het volk het voorstel om
aan Pompejus, die pas de republiek van den schrik
voor de zeeroovers bevrijd had, ook den oorlog
tegen Mithridates met gelijke volma ;t en dezelfde
hulpmiddelen op te dragen. Slechts de optimaten
gromden en verzetten zich er tegen, vooral onder
leiding van P. Servilius en Q. Hortensius. Doch
daar Caesar het voorstel ijverig ondersteunde, en
Cicero het in zijne beroemde redevoering pro lege
Man. verdedigde, werd het aangenomen. Pompeins ontving dit berigt nog in Cilicië (66) en trok
terstond over den Taurus aan het hoofd zijner
zegevierende troepen, welke hij met die van Locallus en Glabrio versterkte. Met zulk een overmagt
noodzaakte hij Mithridates, die buitendien reeds
verzwakt was en niet meer op de hulp van zijn
schoonzoon, Tigranes van Armenië, rekenen kon,
dewijl deze zelf door Phraätes, den nieuwen koning der Parthen, werd aangevallen, tot een overhaasten terugtogt in cie bergen van Klein- Armenië.
Na een langdurige vervolging in deze moeilijke
en onbekende streken gelukte eindelijk een nacht
overrompeling in een bergpas bij den Eu--lijke
phraat: Mithridates verloor 10000 man op de plaats
zelve, en nog meer door een volkomen ontbinding
zijner legermagt; hij zelf redde zich met een kleine
ruiterbende door de vlugt. Pomp. stichtte op de
plaats dezer beslissende overwinning de stad Nico polis, liet den verslagen vijand vooreerst aan zijn
lot over en wendde zich nu tegen Tigranes, die
door de Parthen en door opstanden in zijn eigen
huis reeds zeer in het naauw gebragt was. Pompejus besloot echter om het rijk van Armenië nog
vooreerst als een voormuur tegen Parthië in stand
te houden; hij rukte op tot voor Artaxata, de
hoofdstad van Tigranes, ontving den vorst met al
de teekenen van onderwerping in zijne legerplaats,
doch zette hem de vrijwillig aan zijne voeten
neergelegde kroon weder op het hoofd. Armenië
werd hem binnen hare oude grenzen gelaten ; doch
van al de vroeger gemaakte veroveringen, van
Syrië, Phoenicië, Cilicië, Galatië en Cappodocie
moest hij afstand doen. Het jaar 65 liep met
dezen togt ten einde, en tevens met het bevechten der caucasische bergvolken tusschen de caspische en zwarte zee, de Albanen en Iberen, die
zijnen doortogt wilden verhinderen. 1-loewel hij
hen in 't open veld versloeg en tot aan de Phasis
terugdrong, besloot hij toch, voordat hij Mitllridates volkomen ging vernietigen, zich naar het zuiden te wenden, en in de door Tigranes afgestane
landen eene nieuwe orde van zaken in te voeren
en te regelen. Syrië, waar zich, na den val van
Tigranes, een laatste afstammeling der Seleuciden,
Antiochus Asiaticus, magteloos met het koninklijk purper bekleed had, werd zonder tegenstand
door Pompejus in bezit genomen en tot romeinsche provincie gemaakt (64); den zwakken Antiochus werd het landschap Conimagene, ten noorden
van Syrië, met Samosata toegewezen. Slechts in
Palaestina wachtte hem een zware strijd. Hier betwistten de ontaarde Maccabaeërs, de broeders Hyr-
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canus en Aristobulus elkander den troon; de eerste
was door behulp van den Idumaeër Antipas in
het bezit van het grootste gedeelte des lands; de
ander hield zich in Jerusalem staande en versterkte
zich op den tempelberg. Pomp., die cie broeders
voor zijn regterstoel daagde, besliste ten gunste van Ilyrcanus en hield Aristobulus gevangen.
Daar zijn aanhang den burg en den tempel van
Jerusalem niet wilde overgeven, liet Pompejus die
na een beleg van drie maanden bestormen ; wel
betrad hij het allerheilige van den tempel, doch
spaarde overigens de veroverde stad, 63. Ilyrcanus werd tot hoogepriester en wereldlijk regent,
maar zonder koningstitel, aangesteld ; Aristobulus,
als gevangene naar Rome gebragt, werd later in
zegepraal rondgevoerd. Gedurende deze gebeur tenissen had ook Mithridates zijn rol uitgespeeld.
Hij was naar zijn bosporanisch gebied teruggetrokken, waar een zijner zonen, Machares, die geheime verbindtenissen met de Romeinen had aan
zich uit vrees voor zijn vader het leven-geknopt,
benam; zelf ging hij nog zwanger van het dolziYinige plan om door Scythië en Thracie een togt
tegen Italië zelve te ondernemen. Doch de som
argwaan, dien hij tegen zijne eigene familie-ber
en naaste vrienden koesterde, verwekte een zamen zwering in dien kring, aan wier hoofd zijn oudste
zoon Pharnaces stond. Op het berigt daarvan
woedde de G8jarige grijsaard eerst tegen zijne
naaste bloedverwanten, die hij meester kon worden, doch stortte zich daarop, geholpen door den
bevelhebber zijner gallische huurtroepen, in den
burg te Panticapaeuni in zijn eigen zwaard. Pompejus ontving in de legerplaats van Jericho dit
berigt en begaf zich na het eindigen van den
joodschen oorlog naar Pontus, waar hem de stad
schatten-houdersvanMit omeljk
van hun gebieder uitleverden. Het land zelf maakte hij tot eene rorneinsche provincie, terwijl hij
Pharnaces als koning van het bosporanische rijk
en als vriend en bondgenoot van het romeinsche
volk erkende. Van deze schitterende reeks van
overwinningen en zegevierende loopbaan keerde
Pompejus nu naar Italië terug; in liet volle bewustzijn zijner groote verdiensten liet hij zich de
hulde welgevallen hem onderweg door de grieksche steden op Lesbos, te Ephesus, Rhodus en
Athene bewezen, en hoopte hij ook te Rome algemeene erkentenis en dankbaarheid te zullen
vinden. Doch de optimaten zagen hem niet tegenzin en wantrouwen terugkeeren, en de volkspartij,
waarin hij zijn steun moest `inden, beschouwde
Caesar reeds als haar eigenlijk hoofd. Zelfs toen
Pompejus na zijne landing in Italië zijne troepen
afdankte, waardoor al de moeilijkheden, clie de tegenovergestelde eischen van den tribuun Q. Metellus Nepos hadden veroorzaakt, uit den weg werden geruimd, verwekte hij meer vreugde en hewondering, dan vertrouwen en genegenheid. Cicero, die zich het jaar te voren door de onderdrukking der zamenzwering van Catilina, zijne
grootste verdiensten had verworven en op den
levendigen bijval van Pompejus gerekend had, gevoelde zich door zijne koele ingetogenheid niet
weinig beleedigd. Zoo bleek het spoedig dat de
man, die sedert 25 jaren in een bijna onafgebroken reeks van gelukkige oorlogen zoo oneindig
veel had tot stand gebragt, tot eene vreedzame
leiding van het staatsbestuur niet dezelfde geschiktheid bezat. Morrend trok hij zich op zijn land-
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goed in de nabijheid van Rome terug, en in plaats
van zich door krachtige en beslissende bemoeijingen een wezenlijke magt te grondvesten, bevredigde hij zijne eerzucht door den glans zijner
derde zegepraal, die hij op zijn 46. geboortedag,
30. Sept. 61, wel zonder het leger, maar toch met
al den praal en luister van den zegevierenden overwinnaar hield. Groote tafelen vermeldden zijne daden
en de namen der overwonnen volken, waarbij van
zijnen voorganger niet gewaagd werd. Een tal van
324 aanzienlijke gevangenen, waaronder vijf zonen
en twee dochters van Mithridates, de jonge Tigranes met zijne familie, de joodsche vorst Aristobulus met zijnen zoon Antigenus volgden zijn
zegekar. Schilderijen stelden de gesneuvelde vorsten voor en het tooneel van den dood van Mithridates. Ontzaglijke schatten en de uitstekendste
kunstwerken, o. a. de kostbare dactyliotheek van
Mithridates (door Plinius 37, 7. beschreven) luis
zelf verscheen op-terdnogp.Pmjus
een met edelgesteenten versierden wagen, in een
gewaad, dat A-lexander de G. zou gedragen hebben, hij werd gevolgd door zijne legaten en krijgstrihunen. Van den buit liet Pompejus een tempel
bouwen voor Minerva, met een opschrift zijner
daden. I)och al die pracht en praal gaf hem zoo
weinig een vaste stelling in den staat, en baatte
zoo weinig om den tegenstand der optimaten te
overwinnen, dat in het volgende jaar (6(►) de constil L. Afranius, vroeger legaat van Pompejus, van
den senaat de goedkeuring der acta Pompeji, d. i.
van de door hem in Azië getroffen maatregelen
niet kon verkrijgen en evenmin de aan zijne sol daten beloofde uitdeeling van land kon doorzetten.
I)e ziel van dezen tegenstand was deels Cato's
kortzigtige republikeinsehe ijver, deels de teleur
sloor heen ter zijde geschoven veldhee--stelingdr
ren, zooals Lucullus en Metellus Creticus. Doch
het natuurlijk gevolg hiervan was, dat Pompejus
in zijn hoogmoed gekrenkt zich des te naauwer
'rij Caesar aansloot, die toen van zijn eersten zelf
gevoerden veldtogt in Spanje terugkeerde,-standig
en zich door Pomp. ook tot eene verzoening met
Crassus liet bewegen. Zoo kwam het drienmanschap tot stand, waardoor ieder der deelnemers
met behulp der anderen zijn eigen doel hoopte te
bereiken. Caesar, wiens consulschap op deze alvermogende inagt steunde (59), wist nu, behalve
andere voor hem zelven voordeelige maatregelen,
do goedkeuring der acta Poinpeji door te drijven,
en Pompejus daarenboven de zelfvoldoening te
verschaffen, dat op zijn voorstel zijn beschermeling,
1'tolemaeus Auletes, als koning van Aegypte erkend
werd. Daarvoor verkreeg Caesar zelf, op voorstel
van P. Vatinius, voor vijfjaren het cisalpijnsche Gallië, waarheen hij echter niet vertrok, voordat de
lastige bewakers der republiek, Cicero en Cato, uit
de stad verwijderd waren (April 58). (Verg. hier
volgende C. Julius Caesar).-overnalht
'Inschep Caesar en Potnpejus werd nog een
naauwer band gelegd door het huwelijk van den
laatste met Caesar's dochter Julia; doch de onvermijdelijke loop der gebeurtenissen scheidde tien
spoedig van een en dreef hen tot een onderlengen
strijd op leven en dood. Terwijl Caesar steeds
nieuwe lauweren won en voor den staat en zich
zelven eerie rijke provincie veroverde, was P om
niet in staat, om in liet inwendige bestuur-pejus
van den staat de stoutheid der onstuimige partij
te bedwingen. Tegen de teugellooze aan--hofden
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vallen van Clodius meende hij wel zich te kunnen
beveiligen door de terugroeping van Cicero, doch
hoewel hij nu door zijne medewerking gedaan kreeg,
dat hein (57) bij gelegenheid van eene buitengewone
duurte van levensmiddelen, het oppertoezigt over den
toevoer daarvan werd opgedragen, werd hem toch
door de ijverzucht der optimaten zijn eigenlijke
wensch geweigerd, het bevel namelijk over een
aanzienlijke legerinagt, en eerst door een nieuw
verdrag met Caesar, tot wien de heide andere
driemannen zich in diens winterkwartier te Luca
begaven, werden er nieuwe maatregelen getroffen
ter verdeeling en bevestiging hunner magt. Met
ruwe willekeur werd de keuze van Pompejus en
Crassus tot consuls voor het volgende jaar doorge lreven ; de eenige, die het waagde, door Cato
krachtig ondersteud, als mededinger op te treden,
Domitius, werd door bedreigingen afgeschrikt;
Cato zelf, die naar het praetorschap dong, moest
voor den ellendigen gunsteling van Pompejus, P.
Vatinius, wijken, en Caesar's beschermeling, C.
Trebonius, die tot aedilis verkozen werd, dreef het
voorstel door, dat aan de consuls na het eindigen
hunner bediening beide Hispaniën en Syrië als
provinciën werden toegewezen, terwijl de proconsul
Caesar in de zij,ie op nieuw bevestigd werd.
Pompejus maakte zijn consulaat nog merkwaardig
door een wet over de regtbanken, wier bepalingen
niet naauwkeurig bekend zijn, alsmede door de
inwijding van het op het Marsveld door hem ge
steengin theater, dat 40000 toeschouwers-bouwde
kon bevatten, en met de heerlijkste standbeelden
en schilderijen versierd werd, bij welker plaatsing
Atticus, Cicero's vriend, behulpzaam was geweest
(etc. AD ATT. 4, 9.). In het nevengebouw, dat
met een zuilengang prijkte, bevond zich de curie,
die somwijlen tot zittingen van den senaat gebruikt
werd, waarin later Caesar vermoord werd. Onder
schitterende spelen had de inwijding van dit nieuwe gebouw plaats. Maar noch in zijn consulaat,
noch in de daaropvolgende jaren zorgde Pomp.
voor eerie krachtige handhaving der openbare orde,
daar hij, nadat Crassus naar zijne provincie was
afgetrokken, waar deze spoedig tegen de Parthen
den dood vond, in de nabijheid van Rome bleef, terwijl hij aan zijne legaten het bestuur der aan hem
opgedragen provinciën overliet. Blijkbaar liet hij
de onlusten en de wanorde in de stad, die door
den moord van Clodius den hoogsten trap bereikten, met opzet haar gang gaan, om daardoor de
behoefte aan zijn dictatorschap op te wekken.
Werklijk werd hij in 52 tot consul zonder ambt
gekozen; en om nu Caesar, met wien door-genot
den dood van Julia (54) de laatste band verbroken was, uit de hoogste magt naast zich te weren, koos hij zich Metellus Scipio, met wiens
dochter hij intusschen gehuwd was, tot ambtgenoot.
Van nu af sluit hij zich weer naauw bij de partij
der optimaten aan, en -bereidt zich door openlijke
en geheime middelen tot den kamp met den gevreesden mededinger voor. De toenemende vijand
beide, tot aan het uitbreken van-schaptuen
den burgeroorlog, is in hoofdtrekken in het leven
van Caesar ontwikkeld. De verblinde nobilitas
drong steeds niet meer hevigheid aan op het ne
vijandige besluiten tegen Caesar; deze-menva
beantwoordde eindelijk den eisch van den senaat
om zijne troepen af te danken, en de afwijzing
der hem toegedane tribunen Cassius en Antonius,
met het overtrekken van den Rubico. Daarop
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was Pompejus niet voorbereid terstond werd Rome
verlaten en ook Italië prijs gegeven, nadat Domitius te vergeefs bij Corfinium getracht had tegen
te bieden. In Maart 49 stak Pomp. met-stand
de trouw gebleven troepen en het grootste gedeelte
van den senaat van Brundusium naar Dyrrhachium
over. Door eerst een veldtogt naar Spanje te ondernemen, liet Caesar hem negen maanden tijd, om
nieuwe strijdkrachten met zich te vereenigen, eene
aanzienlijke vloot te verzamelen en zich in zijne
gekozen stelling te verschansen. Evenwel deed
hij niets om Caesars overtogt in het begin van
48 te verhinderen, en toen deze na vruchtlonze
aanvallen op Dyrrhachium, die hem vele verliezen
kostten, naar de vlakten van Thessalië aftrok, ten
einde in den dringenden nood zijner troepen te
voorzien, verliet Pompejus zijn welversterkte positie en volgde Caesar, zoo als deze het gewenscht
had, in het open veld. Zijn hooghartig maar kort
gevolg drong hem tegen zijn wensch tot-zigt
een beslissenden slag. Den 9. Aug. (volgens de
toenmalige tijdrekening, volgens de onze in Juniij)
leed hij na een korten tegenstand van zijn tal
leger op de vlakte van Pharsalus een volko--rijke
men nederlaag, die hem geheel het hoofd deed
verliezen en radeloos maakte. Terwijl Caesar vele der
voornaamsten van zijne aanhangers door grootmoedige aanbiedingen op zijne zijde lokte, ijlde Pomp.,
eiken verderen tegenstand opgevende, eerst naar
Mytilene tot zijne vrouw Cornelia, vervolgens, zich
ook hier niet veilig wanende, naar Aegypte, waar
hij bij den zoon van den door hem op den troon
herstelden Ptolemaeus Auletes, bescherming hoopte
te vinden. Doch de ondankbare ellendeling geloofde den veiligsten weg in te slaan, door den
overwonnen vlugteling een boot met moordenaars te
gemoet te zenden, die hem voordat hij nog aan wal
stapte ombragten. Zoo stierf Pompejus in liet 58
jaars zijns levens, neergestort van een duizelingwekkende hoogte, waarop hij zich door eigen kracht niet
had weten staande te houden: Caesar bewees aan
zijn lijk de grootste eer, en later is zijn asch op
zijn albaanscli landgoed bijgezet. •— Pompejus bezat zeer uitstekende en geschikte eigenschappen
voor een tweede plaats in den staat; eene voor
die tijden en onder zijne medeburgers ongewone
zuiverheid van zeden, onbaatzuchtigheid, werk
volharding, persoonlijken moed en-zamheiln
bedrevenheid in alle krijgsoefeningen, voorzigtigheid en vastberadenheid in het veld ; maar om
de eerste plaats in te nemen, daartoe bezat hij
noch de noodige vrijheid en grootheid van geest,
noch genoeg geslepenheid en vastheid van karakter. Dat hij evenwel daarnaar streefde en verblind door den gunstigen uitslag zijner krijgsondernemingen ook in andere opzigten op de hoogste verheffing aanspraak meende te hebben, dit
benam hem in beslissende oogenblikken de vaste
houding en maakte hem tot den speelbal van
partijzucht en krachtiger geesten. -- Op uitstekende geestbeschaving mag hij geen roem dragen;
iets dat ook niet te verwachten is van iemand,
die van zijn vroege jongelingsjaren tot in den rij
manlijken leeftijd bijna onafgebroken op het-pen
oorlogsveld en in de legerplaats doorbragt; door
welsprekendheid oefende hij nimmer grooten invloed uit; wanneer Cicero in dit opzigt zijne
dignitas imperatoria verheft (DE LEG. MAN. 14.),
schijnt hij meer te doelen op zijne persoonlijke
waardigheid, dan op eene door oefening ontwik:

kelde kunst. ---- Zijn zoon 12) C n. P o m p. M ag n u s diende op de vloot van zijn vader in de
adriatische zee in 't jaar 49, begaf zich na den
slag bij Pharsalus naar Africa, vernam op weg
den moord zijns vaders, verzamelde vervolgens
een leger in . Spanje, werd (17. Maart 45) door
Caesar bij Munda geslagen en kort daarna vermoord. -- 13) S e x t. P o m p. M a g n u s, jongere
broeder van den vorige, geb. 75 v. C., vergezelde
zijn vader op diens vlugt naar Aegypte, ontkwam
na diens moord naar Cyprus, diende later onder
zijn broeder in Spanje, na wiens dood hij een
leger verzamelde, den oorlog voortzette en na den
moord van Caesar over een groot gedeelte van
Spanje het gebied voerde. Hij liet zich met Antonius verzoenen, die hem in het bezit zijner verloren goederen herstelde, waarna de senaat hem
het bevel over de vloot gaf, om in hem een steun
te hebben tegen de driemannen. Eerst gedroeg
Pompejus zich zeer voorzigtig en behoedzaam,
weldra echter verzamelde hij een leger waartoe
vele vogelvrijverklaarden de wijk namen, stelde
zich in het bezit van Sicilië, doch moest na een
nederlaag bij Naulochus tot Antonius vlugten, tegen wien hij geheime lagen smeedde, zoodat hij de
vlugt moest nemen, waarop hij in Milete vermoord
werd, 35 v. C. -- Zijne zuster 14) P o m p ej a,
vrouw van Faustus Sulla, werd door Caesar tot
gemalin verlangd en leefde later bij haren broeder
Sextus op Sicilië. -- 15) S e x t. P 0 In p., was in
't jaar 14 n. C. consul, bestuurde daarna Azië en
was bevriend met Ovidius, die verscheiden zijner
brieven aan hem rigtte (ax PONT. 4, 1 en 5.). --16) Cn. Pomp. Magnus, schoonvader van
Claudius, werd op aansporing van Messalina ver
(SUET. CLAU.o. 27 en v.). — 17) Pomp.-mord
Yarns., (z. de schol. op Tiox. os. 2, 7.) wordt
door Horatius als een oud krijgskameraad in den
slag bij Philippi vermeld, die vervolgens nog lang
rond zwierf en eerst in 't jaar 30 v. C. tot rust
kwam. — IS) Pomp. G r o s p h u s, een rijk grond -

eigenaar van Sicilië, insgelijks een vriend van
Horatius (uox. OD. 2, 16. EP. 1, 12, 22.). -- 19)
P o ni p. D e m e t r i u s, een vrijgelaten slaaf van
den grooten Pompejus, was berucht door zijne
roofzucht (PLUT. POMP. 2.). — 20) P o m p ej US
T r o g u s, van gallische afkomst, wiens voorvaderen door Pompejus Magnus met het rom. burgerregt begiftigd waren, vandaar de naam, is de
schrijver van een groot geschiedkundig werk waar
-vanJusti(z.)
een uittreksel maakte.

PoinpeJopolis, z. Soli.
Pomplui, een slechts weinig bekend geslacht,
waaronder noemenswaardig zijn: 1) N u m a P o ni pilius, z. Numa. -- 2) Pompi1ius, romeinsch
ridder en deelgenoot van Catilina (CIC. PET. Cos.
3, 10.).---3) Pomp. A n d r o n i c u s, gaf taalkundig onderwijs te Rome, doch begaf zich van daar
naar Cumae, dewijl hij te Rome niet geteld
werd, en schreef een werk over de annalen van
Ennius, onder den naam Elenchen, dat hij uit
nood verkocht, doch later weer inloste en uitgaf.
Pompon 11, een plebejisch geslacht, waarvan
de volgende de merkwaardigste leden zijn: Q.
Pomp o n i u s, was in 395 v. C. volkstribuun en
verzette zich tegen de verhuizing naar Veji (PLUT.
CAM. 7. LW. 5, 24 en v.) waarvoor het volk hem
later niet een geldboete strafte. --- 2) M. Pomp.
M a t h o, voerde als consul in 251 den oorlog op
Sardinië. -- 3) T. Pomp. V e j e n t a n u s, werd
, 1
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in 't jaar 213 door den carthaagschen veldheer
Hanno in Bruttium geslagen en gevangen genomen (LIV. 25, 1 en v.). --- 4) M. Pomp. M a t h o,
was in 204 praetor van Sicilië en kreeg in last
om het onderzoek te leiden tegen Scipio en diens
legaat Pleminius (Liv. 29, 20 en v.). - 5) M.
P o m p o n i u s, vriend van C. Gracch us, trachtte
hem bij een opstand te verdedigen, doch verloor
zelf daarbij het leven (VAL. MAX. 4, 2, 7. PLUT. c.
GRACCIL 17.). - 6) L. Pomp. Bononiensis,
omstreeks 90 v. C., was de eerste die atellanen in
geschrift bragt, terwijl deze tot nu toe slechts in
de vaste en comische rollen van oscische landlieden mondeling werden voorgedragen ; op
deze wijze bragt hij meer eenheid in de afzonderlijke tooneelen, terwijl zijn hoofddoel daarbij was om in de door hem voorgestelde ka
verschillende standen der burger--raktesd
maatschappij te schilderen, en ook Rome of andere plaatsen tot het tooncel zijner voorstellingen
te maken; hij behield echter de landlijke rollen
alsmede de gebruiklijke versmaat. Tevens bragt
hij ook mythologische onderwerpen in de a.tellanen. Van zijne stukken kennen wij nog 65 titels,
die meest genoemd zijn naar een daarin voorkomend hoofdpersoon. --- 7) C n. P o ni p., een der
oudste romeinsche redenaars, kwam in de onlusten van Sulla om 't leven, in 't jaar 82 (dc. BRUT.
57, 207.). _ 8) Pomp., onttrok zich door listige
vlugt aan den moord, dien de driemannen over
hem besloten hadden (APP. B. C. 4, 45.). --- 9)
Pomp. G r a e c i n u s, een vriend van 0 v idius, die
hem dikwijls om zijne bemiddeling bij Augustus
verzocht (OVID. EX PONT. 1, 6. 4, 9.). -- 10) L.
Pomp. F l a c c u s, broeder van Graecinus, consul
in 't jaar 17 n. C. en stadhouder van Moesië
(TAC. ANN. 2, 66. OVID. EX PONT. 4, 9, 75.) in
't jaar 19, werd vervolgens, als gunsteling van
Tiberius, tot stadhouder van Syrië benoemd, waar
hij in 't jaar 33 stierf (rAC. ANN. 6, 27.). -- 11)
P 0 m p o ni a Gr a e c in a, werd door haren man,
A. Plautius, als Christin vrijgesproken, stierf in 43.
n. C. - 12) L. Pomp. Secundus, handlanger
van den minister Sejanus, na diens val ontkwam
hij het doodsgevaar slechts daardoor, dat zijn
broeder hem bij zich gevangen nam (TAO. ANN.
5, 8.). Caligula schonk hem de vrijheid; onder
de regering van Claudius streed hij niet roem als
legaat tegen de Chatten in Duitschland (TAC. ANN.
12, 27.). De oude Plinius, zijn vriend, beschreef
zijn leven in 2 boeken (PLIN. EP. 3, 5.). Hij
maakte treurspelen (TAC. ANN. 1 1, 13. 5, 8. DIAL.
13.) waarvan nog eenige titels bewaard zijn.
Zijn broeder 13) Q. Pomp. S e c u n cl u s, consul
in 't jaar 41 n. C, gaf in den senaat zijn stem
voor den dood van Caligula, haalde zich echter
daardoor den haat der soldaten op den hals, waar
keizer Claudius hem in bescherming nam. --tegn
14) Pomp. L a b e o, ten tijde van Tiberius stad
benam zich later (34), om-houdervanMsië,
eene aanklagt te ontgaan, met eigen hand het
leven (TAC. ANN. 4, 47. 6, 29.)- 15) T. Pomp.
Bassus, was een vriend van den jongen Plinius,
volgens een uitdrukking van dezen (EP. 4, 23.), had
hij in vroege jaren hooge staatsambten bekleed. --16) Sext. I.' o m p., een aanzienlijk regtsgeleerde,
uit wiens schriften talrijke uittreksels in de pan(lecten zijn opgenomen, leefde onder de regering
van Hadrianus en Antoninus Pius. -- 17) Pomp.
Bassus, legaat in Moesië, werd vandaar lij

Caracalla aangeklaagd.- 18) Pomp. P o r p h y r i o
is een der oudste uitleggers van Horatius in de
4. eeuw n. C. en verdient den lof van groote
naauwkeurigheid en bijzondere vlijt. - 19) T.
Pomponius Atticus, z. Atticus.
1Domptinae paludesc, Hovt(vmc )4tvac,
eene moerassige, meer dan 7 m. lange en op de
smalste plaats 2 m. breede streek op de kust van
Latium, tusschen Circeji en Terracina ; voor dat
do{)r de overstroomingen van de rivieren Astura,
Amasenus en Ufens dit moeras gevormd was,
bevatte deze vruchtbare vlakte 23 steden, waar
i a, vanwaar de naam. De herhaalde-onderPt
pogingen der ouden, om deze de lucht verpestende
poelen droog te maken bleven vruchteloos; evenwel slaagde men er in, 312 V. C., om den naar
Campanië loopenden appischen weg er door aan
te leggen en door het graven van een kanaal
(onder J. Caesar en Augustus) ten minste een
gedeelte van het water af te leiden (SUET. CAES.
44.). Nadat sedert de 5. eeuw beide werken vervallen waren, liet paus Pius VI. van het jaar 1778-88,
ze weder herstellen, zoodat liet moeras weder gedeeltelijk droog liep ; nog teg. heeten zij Palude
Pontine.
Pompfinius, z. P o n t i n i u s.
Ions, was de naam van vele plaatsen, gelegen bij den overgang over de rivieren op de romeinsche wegen ; als zoodanig is boven al noemenswaardig Pons Dampanus, tusschen Sinuessa
en Urbana aan den Savo, in Campanië (op de
plaats van het teg. dorp Ciambrisco) (HOR. SAT.
1, 5, 45.). Alle andere plaatsen van dezen naam
vindt men slechts op het Itinerar. Anton. en de
peutingersche tafel en bij latere geographen.
Pontes. 1) Toed bij het stemmen in de
comitia centuriata de stemtafeltjes (tabellae) waren ingevoerd, werd ook een naauwkeurig toezigt
op het uitreiken daarvan noodzaaklijk, ter voorkoming van misbruik. In dit opzigt zijn de
bruggen bekend, langs welke elke centurie zich
begaf naar de septa of het ovile, een omheinde
plaats; hij het binnengaan ontving ieder liet noodige getal stemtafeltjes van den diribitor of divisor (z. a). Aan de andere zijde waren insgelijks
zulke bruggen voor den uitgang. --- 2) Eigenlijke
bruggen voor den overtogt over eene rivier waren bij
geringen waterstand enkel losse s c h r a a g b r u g g en
(CAES. B. G. 8, 14.) ; houten bokken of schragen werden in het water gelaten, daarop werden balken en
planken gespijkerd en met rijswerk en aarde bedekt. Als een vaste paalbrug is de bekendste
die door Caesar in tien dagen over den Rhijn
werd geslagen (CAES. B. G. 4, 17.). Om hem tegen den schok van vijaudlijke schepen, branders
of ook zware boomstammen te verdedigen, die de
vijand met den stroom liet afzakken, heide men
voor de brug een rij palen (defensores) in, die
veel overeenkomst schijnen gehad te hebben met
onze gewone ijsbrekers. Van de meest gewone
schipbruggen heeft Herodotus (7, 35.) die beschreven, welke Xerxes over den Hellespont liet leggen, van de thracische Chersonesus tot op de tegenoverliggende aziatische kust bij Abydos, ter
breedte van 7 stadiën (4116 v.), of volgens latere
metingen 7141 v. Verg. ARE. 5, 7. TAC. BIST. 2, 34.
;

I'ontia, Hork, I) bijnaam van Aphrodite,

die als zoodanig een tempel met een colossaal
standbeeld te Hermione had even als Venus marina bij de Romeinen (noR. OD. 3, 26, 5.). -- 2)
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Rotsachtig, maar wel bebouwd eiland, tegenover
Formiae, op de kust van Latium, 250 stadiën
daarvan verwijderd. I:)e Romeinen hadden het
aan de Volsten ontnomen en er een colonie heen
gezonden (LIV. 9, ?9.); later diende het tot een
verbanningsplaats (SUET. TIB. 54.). Eigenlijf was
Pontia het grootste eiland van een kleine groep,
vandaar vindt men bij Suetonius (GAL. 15 en
op m. p.) insulae Pontiae.
Ponticus, romeinsch dichter en vriend van
Ovidius en Propertius, die deel nam aan de destijds zeer gezochte voorlezingen, recitationes, waarin men letterkundige mededeelingen aan het
publiek deed ; of zijne door zijn vrienden aangekondigde Thebaïs in het licht verschenen is, blijft
twijfelachtig (OVIV. TRIST. 4, 10, 47. PROP. 1 , 7, 9.).
Pontifex. De pontifices waren bij de Romeinen een priestercollegie, dat het opzigt en bestuur had over de geheele godsdienst, zoowel van
den staat als van bijzondere personen. De naam
wordt afgeleid van pons en facere, omdat zij den
pons sublicius gebouwd en onderhouden hadden,
om op de beide oevers van den Tiber te offeren
en op de brug zelve heilige plegtigheden (z.
Arg e i, 2.) te verrigten; volgens anderen van
posse en facere (rsri, sacrificare, offeren). Numa
zou het eerst 4 pontifices uit de Ramnes en Tities gekozen hebben, waarbij als vijfde de pontifex
maxinius kwam (Cie. DE REP. 2, 7, 14.). Door de
lex Ugulnia (300 v. C.), kwamen er nog 4 plebejische pontifices bij, Sulla vermeerderde hun getal tot 15 ; ouder de keizers is er geen vast
aantal, daar de keizer als pontifex maxinius hen
naar goedvinden vermeerderde of verminderde.
De pont ij werden door cooptatio gekozen en wel
voor hun leven; sedert de lex Domitia (104 v.,
C.) werd de keuze opgedragen aan de coinitia
tributa; Sulla voerde de cooptatie weer in, doch
de lex Atia (63 v. C.) schafte haar op aansporing van Caesar weder af. In de oudste tijden
waren de vereischten om gekozen te worden: gevorderde leeftijd en ambteloosheid ; evenwel kon
de pontifex nog andere godsdienstige bedieningen
vervullen, waarbij geene heilige verrigtingen te
pas kwamen. Men verdeelde de pontifices in
nnc jores en )ninores (deze deden ook dienst als
scribae, LIV. 22, 57.) volgens de jaren van dienst;
de jongst aangekomene heette minimus. Over
hunne magt en ambtsbevoegdheid, z. voornamelijk
Livius (1, 20.) en Dionysius (2, 73.). Zij hadden
1) het opzigt over alle plegtige godsdienstverrigtingen, terwijl zij er voor zorgen moesten, dat
deze in stand bleven en op den bepaalden tijd en
de gebruiklijke wijze plaats hadden; 2) het opzigt
over alle priesters en hunne bedienden; de pontifex rnaximus had de hoogste magt over de eerste
priesters van den staat (LIV. 2, 2. 37, 51. cic.
PHIL. 11, 8.). De pontifices hadden daarbij het
regt om geldboeten op te leggen en zelfs de
doodstraf toe te passen; 3) de zorg en regeling
van den calender, opdat de sacra telkens op
de juiste dagen verrigt, en de heilige dagen
door geene wereldsche bezigheden ontheiligd wer(ten. Dit regt was op het regtswezen van grooten
invloed, alsmede 4) het regt van beslissing en
goedkeuring (decreta) van alle handelingen die
met het heilig regt in verband stonden, b. v. over
de geldigheid van verrigte offers (LIV. 32, 1.), over
procuratio prodigiorurn (LIV. 1, 20. z. d iv i n ati o, 8. kol. o.), over de inwijding eens tempels (LIV.

27, 25.), over huwelijksaangelegenheden, erfenis
bij verscheiden handelingen van het-senz.;5)
openbare en. bijzondere leven was de bijstand der
pontifices noodig, b. v. bij de coniitia calata (maar
gewoonlijk niet bij de comitia curiata en centuriata), bij inwijdingen van tempels of andere heilige
plaatsen enz., bij het doen van geloften, gebeden,
bij de ter dood wijding, waarbij de pontifex de
formulieren uitsprak (praeire verba, LIV. 8, 9. 10,
28.) bij de confa.rreatio en d farreatio. Godsdienstige verrigtingen namen de pontifices waar, wanneer de daarvoor bestemde farnen door ziekte of
Bene andere bezigheid in dienst van den staat ver
werd. Het oppertoezigt over de pontifi--hinder
ces was in vele opzigten opgedragen aan den
senaat en vooral aan het souvereine volk, dat b.
V. de door pontifices opgelegde straffen kon opheffen. Over de teekenen hunner waardigheid en
de voordeelen hunner bediening, z. sacerdos.
Ook in de municipiën en coloniën waren pontifices ; ook wordt de naam dikwijls in ruimeren zin
gebezigd voor den sacerdos van een zekeren god.
Pontifex maaimus (somtijds eenvoudig
pontifex geheeten, LIV. l , 32.2, 2.), de voorzitter van
het collegie der pontifices. Reeds vroeg was zijne
keuze aan de comitia tributa opgedragen ; hij werd
voor het leven gekozen; gewoonlijk was het iemand,
die reeds de hoogste curulische waardigheden hekleed had, later ook wel een jonger mensch. Sedert Augustus behoorde het tot de keizerlijke
waardigheid, doch werd gewoonlijk door een senaatsbesluit opgedragen; ook verscheiden Christenkeizers, zooals Gratianus, voerden nog dezen titel.
In den oudsten tijd mogt de pont. max. geen wereldlijk ambt bekleeden, mogt Italië niet verlaten,
moest een vrouw van onbesproken gedrag heb
geen tweede huwelijk aangaan, geen-ben,mogt
lijk aanraken enz. Zijne ambtsbevoegdheid was
gewoonlijk daartoe beperkt, dat hij de besluiten
van het collegie ten uitvoer legde (LIV. 4, 44, 34,
44.) ; slechts wanneer een geval reeds vroeger
door het collegie beslist was, of als het op wetlijke bepalingen berustte en geen uitstel duldde,
mogt hij op eigen gezag handelen. Vrij onbeperkt
was zijn magt in het bestraffen der vestaalsche
maagden en het vervaardigen der annales màxinni,
I. a n nales . De woning waar de pont. max.
zitting hield, was het oude koningshuis, regia.
Pontifcii libri, ook pontifi'cwn, pontificales
libri, de hoofdbron van het jus sacrum en voor
den oudsten tijd ook van het privaatregt. Hun
oorsprong wordt op Numa teruggevoerd (LIV. 1,
20.). Een gedeelte van Numa's verordeningen,
die op de sacra publica betrekking hebben, werd
onder Ancus Martins openbaar gemaakt (LIV. 1,
32.), een ander gedeelte werd door het jus Flavianuin (z. a.) bekend, het overige eerst tegen het
einde der republiek. Een gedeelte dezer 1. pontif.
heette indigitamenta, een ander handelde over de
heilige gebruiken, offers en offerplaatsen, nog een
ander de sacerdotibus publicis. De decreta en responsa pontif: waren waarschijnlijk bevat in de coninientarii pontrficurn, latere aanteekeningen, die regtszaken en uitleggingen enz. behelsden.
Pontii, 1) P. Aquila, hevige vijand van
Julius Caesar (SUET. CAES. 78.), volkstribuun in
45 v. C., deelgenoot van de zamenzwering tegen
Caesar, legaat van Brutus, gesneuveld in den slag
bij Mutina, 43 v. C. -- 2) Pont. C o m i n i u s,
een jong Romein, beklom na de verovering van

Pontinius--Popa.
Rome, door de Galliërs, in 389 v. C., onder
groote gevaren het capitool, van waar hij het
verlof van den senaat tot terugroeping van den
verbannen Camillus naar Veji terugbragt (uv. 5,
46.). — 3) C. Pont. H e r e n n i u s, een Saniniet,
gaf den raad de bij Caudium gevangen genomen
Romeinen te dooden of gezamenlijk vrij te laten
(LIV . 9, 3.). -- Zijn zoon 4) C. Pont. voerde
het bevel over de Samniten bij Caudium, en nadat hij in een ongelukkigen slag door de Romeinen gevangen was genomen, stierf hij in 292 v. C.,
te Rome door beulshanden (i,IV. 9, 1 en v.). —
5) Pont. Telesinus, aanvoerder der Samniten
in den marsisehen oorlog, verbond zich later met
de Marianen en sneuvelde in den slag voor de
poorten van Rome, in het jaar 82. -- Zijn brocder 6) Pont. Telesinus doodde zich zelven te
Praeneste, te gelijk met den jongen Marius, 82
V. C. --- 7) L. Pontius, een rijk Romein. die
vele goederen in Campanië bezat, en met Cicero
vrij goed bekend was (AD ATT. 5, 2, l.), nam
deel aan de zamenzwering tegen Caesar en streed
later in den mutinensischen oorlog, waarin hij bij
Pollentia Munatius Plancus overwon, doch bij Mutina den dood vond. -- 8) Pont. Pilatus, landvoogd van Judaea, onder wien Christus gekruisigd
werd (TAC . ANN . 15, 44.), werd in 't jaar 36 n. C.
van zijn ambt ontzet en benam zich, zoo als ver
-hald
wordt, door eigen hand liet leven.
I'ontinius of Pomptinius, C., vocht als
legaat onder Crassus in den slavenoorlog, 71 v. C.,
was praetor in 63, streed in de volgende jaren als
propraetor tegen de Allobrogers (cie. his. 24, 58.)
en verkreeg slechts met veel moeite een zegepraal.
Met Cicero ging hij als legaat naar Cilicië (AD
FAM . 15, 4, 9.).

Pontes. H6vro;, de Zee, zoon van Gain en
bij deze weder vader van Nereus, Thanmas, Phorcys, Ceto, Eurybia (HESIOD. THEOG . 132, 233.).
Hij heet ook zoon van Aether en Gaea.
Pontus, ll6v rog, het noordelijkste land van
Klein-Azië, grensde ten W. aan Paphlagonië (rivier Halys), ten N. aan den Pontus Euxinus in
eene lengte van 90 m., ten 0. aan Groot-Armenie en Colchis (rivier Acampsis), ten Z. aan Armenië, Cappadocië, Galatië (Antitaurus, Paryadres);
de breedte wisselde af tusschen 5 en 25 m. In
het. Z. en 0. bergachtig en ruw, was Pontus langs
de kust in de westelijke vlakkere deden zeer
vruchtbaar en rijk aan graan, olijven, hout, wild,
mineralen (ijzer, staal in het land der Chalybers,
waar tegenes. de mijnwerken zijn van Ispir en
Gumusch-Chane). AIs bergen zijn noemenswaardig: Paryadres en Scoedises of Scordiscus,
die den Caucasus en Taurus verbinden ; afzonderlijke, noordelijke takken waren L i t h r u s en 0 p h 1 im u s, die ten N. W. van Arnasia de vruchtbare
vlakte P h a n o r o e a begrensden, waarbij langs de
kust nog komt de h e i I i g e berg (ró lrpty dpo;,
(t. nog Yoros), die ten W. van Cordyla in zee
uitloopt ; eindelijk nog de T h e c h e s (t. Tekieh),
een hooge spits op de grens der Macronen, ten
Z. 0. van Trapezes. Voorgebergten van het W.
af waren : Heracleum (t. Chalti-l3oernoe), Jasonium (t. Jasoen), Boon (t. Bona), Zephyrium (t. Zefreh), Coralla (t. Kereli), Hiernm (t. Yoros).
Daartusschen lagen de golven van .Ami sus (. golf

van Samsoen), ten 0. tot aan Jasonium, en de
golf van Cotyora (t. golf van Voerloe) tot aan
Coralla. Rivieren van het 0. af: Acampsis
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(t. 'rsjoroek), A p s a r o s (zeker de Harpasus bij
YEN. ANAB. 4, 8, 2. t. Choppasoe) , ontlast zich

slechts 15 stadiën van de eerste in zee, van daar
wel met haar vereenzelvigd (b. v. bij Kiepert),
Archabis (t krkava) ; Rhizus, Hyssus, Tripolis,
Melauthius, Thermodon (t. Termeh), Iris (t.
Kasalmak), met den oostelijken zijtak L y c u s (t.
Koelei I lissar) ; Lycastas, Halys (Kisil Irmak).
De bewoners van het in districten gesplitste land
hadden geen gemeenschaplijken naarn, maar waren
in een menigte v olkstammen gescheiden, van het
W. af langs de kust : Tibarenen, MMosynoecers,
Macronen, Ilachiren ; in het binnenland : Chaly. bers, Sannen, Saspiren. De beheerschers dezer
volkstammern waren ineer in naam dan in der
daad aan den koning der Perzen onderworpen,
en een tijd lang afhanklijk van de koningen van
Paphlagonië. Onder Artaxerxes II. gelakte het
diens stadhouder= Ariobarzanes, een groot zelfstandig rijk, Pontus, te stichten, dat sedert 220 v. C.,
maar vooral sedert Mithrkiates VI Eupator, zeer
magtig werd, zelfs buiten de opgegeven grenzen.
Na dat deze, 65 v. C. door Pompejus overwonnen
was, vereenigden de Romeinen het middelste gedeelte met Bitliynië tot eene provincie, het overige
schonken zij aan aziatische vorsten. Het westelijk
gedeelte tusschen Halys en Iris kreeg Dejotarus
van Galatië, van daar heette dit Pontus Galaticus;
-

het gedeelte van Iris tot aan Pharnacia werd door
Antonius geschonken aan Polemo, een kleinzoon
van Mithridates, van daar Pontus Polemoniacus

geheeten; liet oostelijk gedeelte tot aan Hyssus,
verkreeg Archelaus van Cappadocië, van daar Pontus Cappadocicus. In liet jaar 52 of 63 n. C.
maakte Nero Pontus echter tot een romeinsche
provincie. Aan de kust lagen vele grieksche coloniën, vooral van Miletus : A to is u s, Themiscyra,
Polemonium, Boon, Cotyora, Pharnacia,
Zephyrium, Coralla, Cerasus, Trapezus,
Hyssus, Ophius, Athenae. In het binnenland : Ga
-zelon,PhamAsZel,GaziurComana Po ntica, Cabira, Neocaesarea, Sebasten.
Pontus Euxinus, Ilov no; E í ttvo;, t. Zwarte
zee, de zee tusschen Klein -Azië, Colchis en Sar matië, oorspronklijk door roof- en oorlogzuchtige

volken omwoond, van daar bij de Grieken 7r. ri^Ftvo;
geheeten (rIND . PYTIi . 4, 362.), tot dat sedert 660
V. C. talrijke, vooral milesische coloniën haar tot
de „ gastvrije " zee maakten. De voorstellingen
die de ouden zich van de grootte en den vorm
dier zee maakten, waren nimmer geheel Juist.
Voor Ptoleinaeus vergeleek men de gedaante met
een scythischen boog, waarvan de kust van KleinAzië de koord, liet taurische schiereiland de binnenwaarts gebogen ronding was. Door de voor
-gebrtnCiuMopm,EraenCbis
in Azië, stelde Iaen zich het geheel voor als in
twee kommen verdeeld. Eerst Ptolemaeus gaf te
regt aan het westelijke gedeelte van den Pontes
eene grootere uitbreiding naar het noorden. Men
geloofde dat de Pontus oorspronklijk geheel en al
gesloten geweest was, doch dat het water zich
eerst later door den I=Iellespont een uitweg gebaand had ; van daar nam men ook slechts een
strooming naar het W., niet tevens eene van het
0. aan, vanwaar de naam: moeder der zeeën
(IIDT. 4, 86.).
Popa, een offerknecht, altaarbediende, onder
cultrarius (z. o f f e r, 5 kol. m.), wiens-scheidnva
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handlanger hij in zeker opzigt was, als hij, dat wat sul in 't jaar 9. n. C., in 't jaar I0 en volgende javoor het offeren noodig was, moest aanhalen, het ren stadhouder in Moesië en Thracië, overwon in
dier naar het altaar voeren en met den paalleus het laatstgenoemde land verscheiden volkstammen
den slag moest toebrengen. Bij het verrigten zij- (TAC. ANN. 4, 46 en v.) en stierf in 't jaar 35
ner bezigheden was zijn ligchaam van onder met (TAC. ANN. 6. 39.). --- 2) Q. P o p p. S e e u n d u s,
een voorschoot (linus) bekleed, van boven was hij broeder van den vorige, was met M. Papius Mutilus maker van de bekende lex Papia Poppaea
naakt.
J'opillil (PopiliÏ), plebejisch geslacht, waar- tegen den ongehuwden staat, in 't jaar 9. n. C. —
toe behooren: i) M. Popillius Laenas, was in 9) P o p p a e a S a b in a, dochter van C. Poppaeus,
359 v. C. consul, dempte als zoodanig een opstand een vrouw van buitengewone schoonheid; op aan van het volk tegen den senaat (LIV. 7, 12.) en stoken van Messalina in de gevangenis gezet doodstreed later zegevierend (350) tegen de Tiburtij- de zij zich zelve (TAC. ANN. 11, 1 en v. 13, 43.). —
nen en Galliërs (LIV. 7. 23 en v.). -- 2) M. Pop. Hare dochter 4) P o p p a e a Sabina, was vrouw
Laenas, vocht als consul van het jaar 173 v. C. van Nero (z. a.) (PLAN. 11, 41.).
Populonia, -um, IlotXdvtov, oude etrurigelukkig tegen de Liguriërs (LZv. 42, 7.), die hij
echter onregtvaardig behandelde ; daarover aan sche stad op een steile hoogte van het populoniwerd hij door den praetor Licinius aan-geklad, sche voorgebergte aan zee; zij behoorde niet tot
de veroordeeling onttrokken (LIV. 42, 22.). In de 12 bondsteden. In de oorlogen tusschen Maden macedonischen oorlog diende hij als consula- rius en Sulla verwoest, bleef zij vervolgens in puin
ris onder den consul Marcus Philippus. Zijn broe- liggen; slechts haar haven (t. Porte Baratto) werd
der 3) C. Pop. Laenas ging in 't jaar 170 als door de Romeinen verbeterd en met arsenalen
gezant naar Griekenland, vocht vervolgens tegen en werven verrijkt (vIRG. AEN. 10, 162. LIV. 23,
Perseus en werd (168) door den senaat tot An- 45 en v.).
Populus, de romeinsche burgerij die aan tiochus van Syrië gezonden, dien hij in Aegypte
aantrof; daar vervulde hij zijn last van den senaat vanklijk slechts uit patriciërs bestond. Sedert Ser op zulk een ruwe wijze jegens den weerspannigen vius Tullius zijn onder populus patriciërs en plekoning, dat hij met zijn staf een kring om hem bejers begrepen, in lateren tijd wordt populus en
trok en hem verbood, dien te verlaten, voor dat plebs wel eens verwisseld.
Poreii, een in verscheiden takken gesplitst
hij zijn besluit gezegd had (LIV. 45, 12. CIC. PHIL.
8, 8, 23.). — 4) M. Pop. Laenas ging in 't geslacht te Rome. I. L i ci n i, daartoe behooren: 1)
jaar 139 als consul naar Spanje, waar hij onge- L. P o r c i u s L i c i n u s, was in 't jaar 207 praetor
lukkig tegen de Numantijnen streed.— 5) P. Pop. en nam deel aan den slag bij Sena tegen HasdruLaenas, zoon van Cajus, n 0 . 3, maakte zich bal (LIV. 27, 46 en v.). -- 2. L. P o r c i u s L i c i
zoon van den vorige, praetor in 't jaar 193,-nus,
zeer gehaat door zijne strenge vervolging tegen
de deelgenooten van Tib. Gracchus, ten gevolge voerde in 't jaar 184 als consul tegen de Liguwaarvan C. Gracchus in 't jaar 123 zijne verban- riërs oorlog (Liv. 39, 45.). — 3) L. Pore. L ining wist te bewerken (CIC. DE AM. 1 1, 37. PR. c i n u s, voerde in 172 bevel over de romeinsche
vloot bij het uitbreken van den oorlog tegen PerDOM. 31, 82. PUTT. C. GRACCH. 4.) - 6) C. Po
p i l l i u s, werd in den cimbrischen oorlog door de seus. — II) L a e c a e, waartoe behooren : 1) P.
Tigurijnen (137) ingesloten en kon slechts door Pore. Laeca, in 't jaar 199 volkstribuun, later
schandelijke voorwaarden den aftogt koopen, wes- bevelhebber van een leger in Etrurië in 195 (i.Iv.
halve hij te Rome teruggekeerd, om de wel ver 32. 43.). — 2) M. Pore. Laeca, senator en
straf te ontgaan, een vrijwillige balling--dien deelgenoot van de zamenzwering van Catilina;
schap koos. -- 7) P o p i l l i a, moeder van Q. Lu- ten zijnen huize werden de nachtlijke bijeenkom tatius Catulus, was de eerste romeinsche vrouw sten gehouden (CIC. CAT. 1, 4. SAL. CAT. 17, 27.). --op wie eene openbare lofrede gehouden werd (cie. III.) Ca t o n e s, daartoe behooren vooral: M. P o r c.
DE oR. 2, 11, 44.). — 8) P. P o p i l l i u s, de zoon Cato, bijgenaamd de oude (superior of priscus,
van een vrijgelaten slaaf, werd wegens omkooping HOR. OD. 3, 21, 11.) of censorius (TAC. ANN. 3,
veroordeeld, nadat de censor Lentelus hem reeds 66.), geboren in 't jaar 234 v C. te Tusculum
vroeger tegen een dergelijke aanklagt beschermd (PLUT. CAT. M. l.). Heeds op 17jarigen leeftijd
had, in 't jaar 70 v. 0. (CIC. CLUENT. 36, 98. 47, vocht hij tegen Hannibal, later in 214 onder Fabius
131.). — 9) C. P o p. L a e n a s, insgelijks naar het Maximus, in 209 voor Tarente (FLUT. CAT. M. 2.
schijnt een vrijgelatene of zoon eens vrijgela- NEP. CAT. I.). Buitendien hield hij zich in jeugdigen
tenen, de bekende moordenaar van Cicero, die leeftijd, op de goederen zijns vaders in het sabijnhem vroeger met gunstigen uitslag tegen eene aan scheland, metlandbouw bezig en trad tevens te Rome
verdedigd had.
-klagt als pleitbezorger op. Hij baande zich alzoo zelf den
Popinae, openbare gaarkeukens, die ech- weg tot de staatsambten, ging met Scipio als
ter slechts bezocht plagten te worden door sla- quaestor naar Sicilië (LIV. 29, 25.), werd praetor
ven en de laagste volksklasse, doch later ook van Sardinië 198, consul in 't jaar 195, verzette
door jongelieden van aanzienlijken huize, die een zich met alle kracht tegen weelde en woeker. In
losbandig leven leidden (juv. 8, 159.). Daar hier zijne provincie Hispanië streed hij gelukkig tegen
den ganschen nacht door gezelschap was, werd er oproerige inwoners (Liv. 32, 43. 34, 17 en v.
ook wel getapt, wat anders in de wijnhuizen (ga- PLUT. CAT. M. 10.), na den afloop van zijn ambtstijd
sea) gebeurde. Sedert Tiberius rnogt er geen keerde hij naar Rome terug, diende daarop in
Jrank verkocht worden (SUET. TIB. 34.). Overi- 't jaar 193 in den oorlog tegen Syrië en bragt
gens stonden zij als broeinesten van ongeregeld de tijding van de overwinning bij Thermopylae
liederlijkheid onder het politie -hedn,twis naar Rome, waar hij voortaan als medelid van
(TAC. ANN. 3, 53 en v.).
-opzigtderaln den senaat en in regtszaken werkzaam was. In
't jaar 184 werd hij met Valerius Flaccus tot cenl'opliicola of Publicola, z. V a l e ri i.
Poppaei, 1) C. Poppaeus Sab in u s, con- sor verkozen, in welke betrekking hij eene bui-
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Porci i .
tengewone gestrengheid betoonde, vooral tegen
hen die hij niet persoonlijk genegen was, bestreed
de weelde, inzonderheid bij vrouwen (LIv. 39, 42. cie,.
DE OR. 2, 64. PLUT. CAT. M. 19.), en verdedigde
het algemeen belang der republiek tegen de kuiperijen van enkelen, Eiken tegenstand wist hij te
overwinnen. Zijne oud -romeinsche gestrengheid van
zeden ergerde zich zelfs aan het verschijnen van
een atheensch gezantschap onder den wijsgeer Carneades te Rome, uit vrees dat de oude tucht door
het verbreiden van nieuwe leerstellingen schade
mogt lijden. Niet zoo naauwgezet en angstvallig
was hij (echt romeinsch) in het streven om het
gebied van zijn vaderland te vergrooten, zooals
blijkt uit zijn spreuk: ceterum censeo Carthaginem
esse delendam (LIv. 34, 62. PLUT. CAT. M. 26, 27.).
Tot aan zijn dood bleef hij een onverzoenlijk en
halsstarrig bestrijder van nieuwigheden en vreemde
gewoonten, hoewel hij ze bij de natuurlijke zucht
der menschen naar verandering niet kon weren;
met dat al liet hij zich door vele mislukte pogingen
niet ontmoedigen en bleef zelfs in geheel zijn uiterlijk, in stem en gebaren, een afdruk van den
goeden, ouden tijd (PLUT. CAT. M. 24.). Eenvoudig
in zijne levenswijze, niet toegevend tegen zich zelven, een vijand van alle pracht, scherp en geestig
in Zijne uitdrukkingen (PLUT. CAT. M. 8. CIC. OFF.
2, 25. LIV. 39, 40. lion. SAT. 1, 2, 32.), gestreng
jegens zijn gezin, was hij in alle opzigten een echt
Romein, maar toch niet vrij van gebreken, die
dikwijls met zijnen ijver en zijne woorden in tegen
waren. Vriendlijk jegens de burgers, was-sprak
hij dikwijls scherp en bitter tegen den adel. Zijne
letterkundige werkzaamheid was groot. Behalve
regtsgeleerde werken, die verloren zijn, redevoeringen, waarvan nog eenige fragmenten over zijn,
didactische geschriften ter onderwijzing van zijnen
zoon, schreef hij origines, een soort van annalen van
de stichting der stad (volgens hem 751 v. C.) tot op
zijnen tijd, in 7 boeken (cie. BRUT. 23. DE OR. 2. 12.
LIV. 45, 25.) benevens een werk over den landbouw,
de re rustica, dat nog bewaard is. Cato sierf in zijn
85. jaar, in 149 v. C. — Zijn oudste zoon was 2) M.
P o r c. Cato L i c i n i a n u s (naar zijne moeder Licinia), diende in 173 in Ligurië, onderscheidde zich
in 168 in den slag bij Pydna (PLUT. CAT. M. 20.
Liv. 42, 1.), was een bekwaam jurist en schreef
regtsgeleerde werken. Hij stierf reeds in 't jaar
152 (PLUT. CAT. M. 24.). --- 3) Zijn zoon M. Pore.
C a t o was in 't jaar 118 consul en stierf op een
gezantschapsreis in Africa. — Een broeder van
dezen 4) C. Pore. Cato, eerst een vriend van
Tib. Gracchus, vocht in 't jaar 114 ongelukkig
tegen de Scordiscers. Aangeklaagd van zich door
Jugurtha te hebben laten omkoopen, ging hij in
ballingschap (CIC. BRUT. 34.). — L. Pore. Cato,
overwon als praetor in den marsischen oorlog de
Etruseers en werd in 89 consul. Hij sneuvelde in
een slag bij het meer Fucinus. --- 6) M. Por
cius Cato, broeder van den vorigen, vader
van Cato Uticensis, stierf terwijl hij naar het
praetorschap dong (PLUT. CAT. MIN, 1.). -- 7)
C. P o r C. Cato was een vriend van P. Clodius
en tegenstander van Pompejus, met wiep hij zich
echter verzoende en dien hij zelfs tot het verkrijgen
van het consulaat behulpzaam was, waarvoor Pompejus uit dankbaarheid zich zijner aantrok bij eene
tegen hem ingestelde aanklagt (Cie. AD Q. FR. 2,
1, 2. 2, 6, 4. AD ATT. 4, .16, 3.). — 8) Por c i a,
dochter van n 0. 6, vrouw van Domitius Aheno-

barbus, stierf in 46 v. C. — 9) Haar broeder
M. Porcius Cato Uticensis, een der edelste
en zuiverste karakters van de zinkende romein
republiek, werd in het jaar 95 v. C. geboren-sche
(PLUT. CAT. MIN. 2. SAL. CAT. 54.), kwam na zijns
vaders dood onder het toezigt van zijnen oom,
dien hij echter ook spoedig verloor. Zijne eerste
krijgsdaden verrigtte hij in 't jaar 72 tegen Spartacus, vervolgens in Macedonië, van waar hij naar
Rome terugkeerde, waar hij zich toen op de beoefening der welsprekendheid en wijsbegeerte toelegde. Uitstekend was zijn bestuur als quaestor
in 't jaar 65. Na eene reis naar Azië dong hij
met Q. Metellus naar liet tribunaat, werd in 't jaar
62 gekozen en werkte mede om over de aanhangers
van Catilina de doodstraf uit te spreken, waardoor
hij zich de vijandschap van Caesar op den hals
haalde. Ook was hij, hoewel vruchteloos, een bestrijder van Pompejus, toen deze zich met Caesar
verbonden had, en werd door zijne vijandschap
zelfs oorzaak dat Pomp. zich des te naauwer bij
Caesar aansloot. Toen Caesar nu op het punt
stond , om naar Gallië te vertrekken, bewerkte hij
derhalve door den tribuun P. Clodius, dat aan
Cato een gezantschap naar Cyprus werd opgedragen. Na zijne terugkomst nam hij met Cicero de
belangen van Milo ter harte, in 56, trachtte te vergeefs
de benoeming van Caesar en Pompejus tot consul
te verhinderen en dong vruchteloos naar het praetorschap (PLUT. CAT. M. 42. CIC. VAT. 16.), dat hij
eerst in 54 verkreeg. Hij bleef te Rome, bekampte met ernst en ijver de toenemende wanorde en
omkoopingen in de republiek (PLUT. CAT. MIN. 45.),
stemde voor de vrijspraak van Milo, als moordenaar van Clodius, en dong in 't jaar 51 naar het
consulaat, doch leed daarbij de nederlaag, daar hij
weigerde om op gebruiklijke wijze om de volks
te bedelen (FLUT. CAT. MIN. 49.). Met Ci--gunst
cero geraakte hij in twist, die door Caesar nog
gevoed werd (etc. AD ATT. 7, 1, 4. 3, 3, 3.). Nu
brak de burgeroorlog uit. Cato vlugtte voor Caesar uit Rome, en begaf zich van Sicilië tot Pompejus (CARS. B. C. 1, 30. 3, 4. PLUT. CAT. MIN. 53.),

vanwaar hij naar Rhodus vertrok, daar zijne republikeinsche vrijmoedigheid in het aristocratische
legerkamp van Pompejus aanstoot gaf (FLUT. CAT.
MIN. 54.). Zijne raadgevingen om met zachtheid
te werk te gaan en den oorlog op de lange baan
te schuiven, vonden geen gehoor (PLUT. CAT. M.
53.). Na den slag bij Dyrrhachium, waarheen
hij intusschen teruggekeerd was, bleef hij met eene
bezetting in de stad; na de nederlgag van Pompeus bij Pharsalus, zocht hij hem langs al de grieksche kusten op en begaf zich op de tijding van
diens dood naar Cyrene (PLUT. CAT. MIN. 56.),
van daar naar Utica, waar hij zich tot verdediging uitrustte. Na den verloren slag bij Thapsus
wilde hij zich hier verdedigen, doch de daar aan
Romeinen verloren spoedig den moed en-\vezig
spraken van overgaaf. Cato, die zich niet aan
de genade van Caesar wilde onderwerpen, gaf nu aan
allen die zich wenschten te verwijderen, vrijen aftogt
en middelen om weg te komen. Rustig gebruikte
hij daarop het middagmaal, las daarna in den
Phaedo van Plato, legde zich vervolgens te slapen
en om middernacht, nadat hij zich eerst had ver
dat al de schepen met de vertrekkenden-zekrd
onder zeil waren, stootte ;gij zich het zwaard in
de borst. Doch de stoot was niet krachtig genoeg, hij viel neer en rukte in zijn val een tafel
98
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om. Op et geraas snelden de zijnen toe, men
verbond hem, maar hij rukte het verband weer
los en stierf zoo aan bloedverlies, den 8. Apr. 46
V. C. (PLUT. CAT. MIN. 66 en v.). Hij wilde den
ondergang van de republiek niet overleven. Sedert den dag waarop Caesar tegen Pompejus was
opgerukt, had hij ronwkleederen aangetrokken. In
vele opzigten aan zijn overgrootvader gelijk, was
hij volhardender en standvastiger, zonder stijfhoofdig te zijn, onwrikbaar van karakter, zooals hij
reeds als jongeling aan. Sulla getoond had (PUTT. CAT.
MIN . 1-3.), en een aanhanger der stoïsche wijsbegeerte (CIC. AD ATT. 13, 19 . PLUT. CAT. MIN. 6,
44.). Wij bezitten van hem nog een brief aan
Cicero (AD FAM. 15, 5.) . Groot was de algemneene
droefheid op de tijding van zijnen dood (SAL. CAT.
54. eic . MUR . 28.). — 10) Zijne dochter I' o rc i a
was eerst de vrouw van Calpurnius Bibulus, na
diens dood van M. Brutus in 't jaar 45 (PLUT .
BRUT . 2.), een vrouw van reine zeden, van een vast
karakter en als haar vader republikeinschgezind
tot in merg en been (PLUT. BRUT. 13. CAT. MIN.
73.). — Zijn zoon 11) M. P o r c i u s Cato ver
zijnen vader op diens vlugt uit Italië en-gezld
was ook getuige van zijnen dood, waarvan hij hem
vergeefs trachtte terug te houden (PLOT. CAT. MIN .
52, 68 en v. 72.). Caesar nam hem in genade
aan. Na diens dood begaf hij zich tot Brutus in
Macedonië en sneuvelde na dapper gestreden te
te hebben bij Philippi (PLUT. BRUT. 49.). Hij was
naar het schijnt de laatste van zijn geslacht. —
12) M. P o r c i u s L a t r o, leermeester van Ovidius,
vriend van den ouden Seneca, beroemd rhetor
stierf 4 v. C.
IIopta raí, z. Tlpóaoóoc, 6. kol.
Porphyrio , z. Po m p o n i i, 18).
I'orphyrion, Tlopcpupícuv, z. Gigantes.
Porphyrius, IIoprpvpco^, geboren te Tyrus in
233 n. C. Longinus, wiens leerling hij te Athene was, vertaalde zijn eïgenlijken phoenicischen
naam, Malchus (koning), in den griekschen (op het
koninklijke purper zinspelende), dien hij voortaan
voerde. In zijn 30. jaar begaf hij zich naar Rome,
om Plotinus, die daar destijds onderwijs gaf, te
hooren, en was 6 jaren lang zijn ijverige leerling.
Neerslagtig en zwaarmoedig geworden, misschien
ten gevolge zijner onafgebroken studiën, ging hij,
tot herstel van krachten en gezondheid, naar
Sicilië. Na vijfjaren keerde hij als met een nieuw
leven naar Rome terug, waar hij na den dood van
Plotinus in diens geest onderwijs gaf in de platonische wijsbegeerte en de schriften van Plato
en Aristoteles verklaarde; ook schreef hij eene
levensbeschrijving van Plotinus. Zijn voornaamste
leerling was Iamblichus. Op hooge jaren trad hij
nog in het huwelijk met Marcella, eene behoeftige weduwe, met zeven kinderen, alleen bekoord
door hare liefde voor de wijsbegeerte. Hij stierf
te Rome in den ouderdom van omstreeks 70
jaren. Eene veelzijdige geleerdheid is hem niet
te ontzeggen, niet alleen in de philosophic, maar
ook in de grammatica, rhetorica, geometrie, arithmetica en muziek. De helderheid en zuiverheid
zijner schrijfwijze. zijn verstandig streven en de
diepte zijner wijsbegeerte worden in hem, den
vijand der Christenen, ook door zijne tegenstanders, de Christen-schrijvers, erkend en gewaardeerd, hoewel zijne wijsbegeerte, een uitvloeisel der platonische, oorspronklijkheid en zijne
taal het kernachtige van die van Plotinus mist.
,

Van zijne talrijke schriften zijn de meeste en be langrijkste verloren. Bewaard zijn nog: 1) C[ayópou jiíos, niet geheel volledig; 2) Zspl I1?,wtíov
3íov xat Tijg T l Iw; rcuv C3cXíwv aerou; 3) rp
Tic voryT popeaµoí, sententiae ad intelligibilia ducen
tes; 4) 7rtpi thLO ; rur ip4óXwv, de abstinentia
ab esu animaliurn; 5) IísaYwyl en xu h nfvaev xal
^iTóxpeacv, beide over de categoriën van Aristoteles; 6) ;rof; Mapze9XTI uvut-i.'c; 7) T ^tsctru
`0itri ptcl en ;tspl to^.i v 'UóuaaI&?. ^:wv Nvµc wv
ei vtpou, eene allegorische verklaring van OD. 13,
102-112.; 8) scholiën op Homerus.
i'orrima, z. E u an d e r.

Porséna, later ook P o r s é n a, í lopaiíwus, koning (Lan) van Clusiumin Etrurië, trok, volgens Livius (2, 9-14.) , als vriend van de verdreven Tarquínii in het 2. jaar der republiek tegen Rome op, doch
door de onverschrokken daden van eenen Codes en
Mucius Scaevola bewogen, sloot hij eenen voor
de Romeinen eervollen vrede, terwijl hij hun zelfs
de uitgeleverde gijzelaars terug gaf. Verg. PLUT.
PUBL . 16-19. Ook Livius vermeldt dat de
Romeinen het aan de Vejenten ontnomen gebied
moesten teruggeven. Uit andere berigten (TAc.
RIST . 3, 72 . PLIN . 34, 39.) blijkt echter met meer

waarschijnlijkheid, dat die vrede voor de Romeinen niet zoo gemaklijk was; zij moesten de stad
overgeven en mogten slechts voor den landbouw
ijzer gebruiken. Waarschijnlijk is deze onderworpen toestand van Rome tegenover Porsena weder
opgeheven, toen Aruns, de zoon van Porsena, door
Aristodemus, tyran van Cumae, werd teruggeslagen, van welke omstandigheid Rome gebruik zal
gemaakt hebben om hare etruscische bezetting te
verdrijven en het afgestane gebied te heroveren.
Porta, de poort, van portare, dragen, omdat
volgens etruscisch gebruik de ploeg, waarmede men
een vore trok, ter aanwijzing van de plaats waar
de muur zou gebouwd worden (sulcus primigenius), op de plaats waar (Ie poort moest staan
opgebeurd en gedragen werd. — Over de poorten

van Rome, z. Roma, 3. kol.
I'ortentum, z. B i v i n a, t i o, 6. kol. m.
Portháon, Ilopu}thwv, z. veneus.
II o p l} µ ó S, 1) de zeeëngte tusschen Italië en
Sicilië, met of zonder het toevoegsel ï- txó;, t.
Faro di Messina (THUG. 4, 25.). — 2) havenplaats op Euboea in het gebied van Eretrië, tegenover de attische kust (DEMOSTH. PHIL . 3, p. 119
-

en o. m. p.).

Portficus 6rocl, een zuilengang, ruime gaanderij, deels op zich zelf staande gebouwen, deels
met andere openbare of bijzondere gebouwen ver
inzonderheid werden de marktpleinen-bonde:
met zulke gaanderijen van alle kanten omringd;
zij waren van buiten niet een muur gesloten, behalve waar er de straat door heen liep. De muren waren met schilderijen versierd. Deze zuilen
bij brandenden zonneschijn of regen-gane,di
voor wandelplaatsen bestemd waren, en ook voor
wetenschaplijke bijeenkomsten dienden, waren kost
besloegen een aanmerklijke leng--baringet
te. Te Rorne was er een groot aantal, te Athene
ook, waarvan vooral de a,.ocl nocxíXri bekend is.
Portitor, zoowel de haventolgaarder (publicanus) als diens bediende.
Portorium, haventol, die bij den in- en
uitvoer van vele waren geheven werd. Te Rome
was hij door Publicola afgeschaft, doch is later
weder ingevoerd geworden (LIV. 2, 9. 40, 51.).
,

Portunus—Poseidon.
In alle veroverde steden en provinciën bestond
deze belasting tot in de laatste tijden, tenzij door
bijzondere privilegiën vrijdom was toegestaan. Alle
koopwaren waren aan dien tol onderworpen, uit
persoonlijke reisbenoodigdheden of het-gezondr
eigendom van den fiscus en wat voor de behoeften van het leger bestemd was. De hoegrootheid
was naar plaats en tijden verschillend, het minst
was 2 1/., procent, quadragesima geheeten, het hoogst
12 1/2 procent, octava; in Sicilië was de vicesima
d. i. 5 procent gebruiklijk (cic . VEER . 2, 75.).
Portunus, Portumnus, Portunnus, romeinsche
havengod, vereenzelvigd met den griekschen,
laemon, den zoon van lno. Hij had in de haven van den Tiber bij de paalbrug, vanwaar de
weg naar de havenstad liep, een tempel, waarbij
jaarlijks op den 17. Augustus ter zijner eere de
Portumnalia gevierd werden (cie. N. D. 2, 26.
vIRG. AEN. 5, 241. OVID. FAST. 6, 547.).

Zijn

beeldtenis droeg een sleutel in de hand, dewijl
portus = porta Bene plaats beduidde die gesloten
kon worden.

Porus, Hope;, z. rl v l a.
Porus, Ilc000;, indisch vorst tusschen den
I-lydaspes en Acesines, uitmuntende door een
edel voorkomen en onverschrokken karakter.
Na hem overwonnen te hebben liet Alexander de
G. hem in het bezit van zijn rijk, dat hij zelfs
vergrootte. Na diens dood behield hij het, totdat
hij door Eudemus, een bevelhebber van Alexander in Indië, verraderlijk gedood werd (ARR. 5,
18, 19. PLUT. ALEX. 60. CURT. 8, 14.).

Poseidon, 11oaztoCov, IloaF-taáwv, zoon van
Cronus en Rhea, broeder van Zeus (HESIOD. THEOG.

453 .), en wel bij Hesiodus ouder, bij Homerus jo nger

dan Zeus, verkreeg na de onderwerping der Titans
bij de verdeeliug der wereldheerschappij de zee
voor zijn aandeel (Hou. IL. 15, 187 en v.) ; hij is
de donkergelokte (xvavoxa(irls), die de aarde omvat en omsluit (1atrioxo;), de beheerscher der zee
(d1, zt pux2zIwv, ipyLa XaaaoS, sivcXto;) en van
alle zeegoden, die zijn paleis in de diepte der
zee heeft (bij Aegae, HOM. IL. 13, 21. on. 5, 381.),
door Zeus zelven erkend als 7tpaa^ U-ra pos x-Dcl 4wroy
onder de goden (xoM. OD. 13, 142.). Alle ver
gaan van hem uit. Hij zendt-schijnelopz
den storm en effent de baren; wanneer hij met
zijne kopervoetige, rennende paarden in zijnen
wagen over de zee rijdt, wordt de oppervlakte
spiegelglad, doch slaat hij in zijnen toorn roet
zijn drietand, dat vreeslijk wapen, in de zee, dan
verheffen zich de bruischende baren, zoodat zij
de schepen verbrijzelen, de landen overstroomen
en steden verzwelgen. De aardschudder Poseidon (&vvoa(ycaos, &voaly1wv, xtváxt(Op yadas) doet
(Ie landen beven en klooft met zijn drietand de
rotsen. Zoo opende hij, toen het water van den
Peneus het land overstroomde, door een slag
met zijn drietand het dal Tempe in Thessalië,
om aan de golven een uitweg te banen; vandaar
heette hij in Thessalië taTpaio;, de rotsverbreker.
Onstuimig als zijn element is ook de inborst van
den god. Met hevigen toorn vervolgt hij dengenen, die hem beleedigt. Zoo drijft hij Ulysses, die
hem zijn Polypheem, den Cycloop, het oog uit
rond en houdt hem van zijn vader -stak,opze
verwijderd, totdat Zeus, die lang den toorn-land
zijns broeders ontzag, gedurende zijne afwezigheid
met de overige goden de terugkeering van den
ongelukkigen held beraamt (HOM. OD. 1, 11 en
'
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v.). Vooral moest Troje Poseidons toorn onder
sedert koning Laomedon, voor wien hij-vinde,
met Apollo de muren van Ilium bouwde (nobs.
IL . 7, 452. 21, 443 .) hem het beloofde loon geweigerd had. Hij zond tot straf een zeemonster,
waaraan Hesione, de dochter van Laomedon, ten
prooi moest worden gegeven, en ondersteunde
verder bj de belegering der stad de grieksche
helden op alle wijzen. Zelfs waagt hij het soms
zich te kanten tegen Zeus, die over hem en alle
goden de oppermagt heeft, en tegen wien hij ge •
woonlijk als zijn ouderen broeder zich gedwee en
onderdanig betoont (HoM. IL. 1, 400. 15, 185 en
v.). In den oud pelasgischen tijd was Poseidon
niet alleen de god van de zee, maar ook van
al het water dat zich om en in de aarde uitbreidt en waarvan bronnen, rivieren en meeren
ontstaan. Vandaar was hij ook een voeder en
bevruchter der plantenwereld (0u rclXu.co; te Hermione) en stond met Demeter, de moederaarde,
in neauwe verbinding. Zoo werd hij zelfs op vele
plaatsen vereerd die geen gemeenschap met de zee
hadden ; doch nadat hij uitsluitend de god van de
zee was geworden, geraakte op zulke plaatsen zijn
dienst op den achtergrond en werd verdrongen door
die van andere goden. Daarom was er sprake van
zoo vele twisten die hij met andere goden over eenig
land zou gehad hebben en van gedane ruilingen : met Athene streed hij om het bezit van Attica en van Troezen, met Hera om Argolis, zijn
aandeel aan Delphi stond hij aan Apollo voor
Calauria af. Ook wegens zijne overoude beteekenis van een god aller wateren had Poseidon betrekking op het paard. Het paard, dat zich gaarne op vochtige, grasrijke dreven, langs bronnen
en rivieren ophoudt, zou door hem geschapen en
in 't gareel gespannen zijn; daarom werd hij ook
bij wedrennen als k^iinpregter aangeroepen en
door offers en geloften vereerd. 1)e Poseidon
ï7*7tto; is dikwijls verbonden met Athene «rit(x, die
de teugels van het paard zou hebben uitgevonden. — De vrouw van Poseidon was Amphitrite; evenwel kent Homerus haar als zoodanig
nog niet, eerst Hesiodus (THEOG . 930.) laat uit
dat huwelijk Triton geboren worden. Ook bij
vele andere geliefden werd hij vader van eene
talrijke nakomelingschap, vooral van stamheroën
en stichters van zulke stammen en steden, die hem
vereerden. De dienst van Poseidon was algemeen
door Griekenland verspreid, vooral werd hij in kust
eilanden vereerd; inzonderheid was de-landeop
Peloponnesus rijk aan plaatsen zijner vereering.
Bij Homerus is Pylos, de stad van Nestor, die
zijn geslacht van hem afleidde (oD. 11, 253 en v.),
een hoofdzetel zijner eerdienst; op den Isthmus bij
Corinthe werden hem ter eere om het andere jaar
de isthmische spelen gevierd. Het feest van Poseidon te Onchestus in Boeotië wordt ook reeds
bij Homerus genoemd (IL. 2, 506.). De ionische
stam vereerde Poseidon als nationalen god. Zijne
bloeijende dienst in hunne steden langs de noord
vooral te Helice en-kustvandePlop ,
Aegae (Howl. IL. 8, 203.), bleef ook na de verhuizing der loniërs bestaan ; toen zij naar KleinAzië trokken, namen zij de dienst van den heli
derwaarts mede, en stichtte -conishePd
voor hem op het voorgebergte Mycale zijn voor
heiligdom, waarbij zij hun nationaal feest,-namste
de Panioniën, vierden (xDT. 1, 148.). Herodotus
(2, 50. 4, 188.) maakt gewag van een dienst van
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Poseidon in Libye en beweert ten onregte dat de
god van daar tot de Grieken is gekomen. -- Behalve het paard is aan Poseidon geheiligd de dolfijn, en onder de boomen de pijnboom om zijn
donkergroene kleur, de kleur der zee. Aan hein
werden stieren geofferd, vooral zwarte. ook everzwijnen, rammen; opgetuigde paarden werden in
Argolis ter zijner eere in de bron Dine geworpen.
Hij werd dikwijls voorgesteld in groepen met Amphitrite en andere zeegodheden en met dolfijnen;
wel is hij verheven en stout, maar hij mist de
kalme majesteit van Zeus, met wien hij gelijke
familietrekken heeft. In overeenstemming met
zijn element heeft hij iets onrustigs en hevigs, een
zekeren trots en iets terugstootends. Zijn ligchaam
is slanker dan dat van Zeus, maar sterker gespierd; het gelaat is hoekig, weinig helderheid en
kalmte in de trekken, het haar is meer gekruld
en verward. — De Romeinen vereenzelvigden
hunnen zeegod Ne p t u n a s met den griekschen
Poseidon. In den oudsten tijd was zijne dient
onbeduidend, daar de oude Romeinen weinig niet
de zee in aanraking kwamen. Toen later grieksche voorstellingen op Neptunus werden overgo
trad daarbij vooral zijne betrekking op het-bragt,
paard en de wedrennen op den voorgrond. Naar
1I. inntos heet hij Neptunus equester. Hij had een
altaar in den circus laminius en een tempel in
den campus martins, waar hem als Nept. Consus
(raadgever ?) jaarlijks de, naar men zegt, door Romulus ingestelde (Liv. 1, 9.) Co n s u a l i a met wedrennen gevierd werden.
Posidippus, Hoof crrzoç 1) uit Cassandria
in Macedonië, een van de beste dichters der nieuwe grieksche comedic. Hij trad het eerst op in
285 v. C. en schreef bij de 40 stukken, werd ook
door de romeinsche blijspeldichters nagevolgd, en
Plautus schijnt zijne Menaechmi gevormd te hebben naar een stuk van hem, -ilvlioc geheeten. De
bewaarde fragmenten leveren 17 titels op, en zijn
meestal uit tooneelen aan de keuken ontleend. -2) Grieksch epigrammendichter, waarschijnlijk van
Sicilië; men vindt van zijne epigrammen in de
grieksche anthologie.
1'o%idium, lloael&cov, naam van verscheiden
aan ,Poseidon geheiligde voorgebergten: 1) in
Epirus, tegenover Corcyra, naast de haven Pleades; — 2) in het landschap Phthiotis van Thessalië aan den westelijken hoek van de pagasaeïsche
golf; t. Stauros; — 3) in Lucanië bij de Z. oostelijke punt van de golf van Paestum, t. Punta
della Licosa. Verder vindt men op Samos, Chios,
in Bithynië, Cilicië en Carië voorgebergten met
dezen naam; het laatste vormde met zijn vooruit
aan Miletus;-springedutacholf
t. kaap Baba.
Posidonia,, z. Paestum.
Posidonias, z. uXr, a t t is c h e, in het begin.
Posidou um, IloQn t noV (THIIc. 4, 129., bij
LIV. 44, 11. Posidium), t. kaap Possidhi of Kassandrea, voorgebergte in het Westen van het
macedonisch schiereiland Pallene, niet ver van
Mende.
Posidonius, IIoc6ruvco , 1) stoïsch wijsgeer
uit Alexandrië en leerling van Zeno. -- 2) Uit
Apamea, doch gewoonlijk de Rhodiër geheeten
wegens zijn verblijf te Rhodus, was insgelijks een
stoïsch wijsgeer. Hij was omstreeks 135 v. C. geboren, kwam vroeg naar Athene en hoorde daar
den wijsgeer Panaetius. Na diens dood ondernam

hij een reis naar Italië, Hispanië en andere landen en begaf zich vervolgens naar Rhodus, waar
hij de door Panaetins gestichte stoïsche school bestuurde. Zijne beroemdste leerlingen waren hier
Phanias, Asclepiodotus en Iason. Ook Cicero
hoorde hem daar (cic. Tusc 2, 25. N. D. 1, 3.
FIN. 1. 3. FAT. 3. AD ATT. 2, 1.), vooral stelde
Pompejus veel prijs op zijn omgang. Posid. nam
ook deel aan de staatsaangelegenheden, zijne medeburgers verhieven hem tot de waardigheid van
prytaneus en zonden hem als gezant naar Rome.
Hij stierf 84 jaren oud, in 51 v. C. Van zijne
talrijke geschriften, handelende over philosophic,
geographic, geschiedenis, over mathematica en
grammatica, zijn slechts fragmenten over. — 3)
Uit Olbiopolis, sophist en geschiedschrijver uit de
2. eeuw n. C. 1-hij schreef eenige werken over
geschiedenis en geographie, die echter verloren
zijn. -- 4) Uit Ephesus, graveur en metaalgieter
uit den tijd van Pompejus Magnus (PIJN. 33, 12,
55. 34, 8, 19.).
Possessio, het feitelijk bezit, in tegenstelling
van dominium. Zoo was b. v. de ager publicus in
possessio afgestaan. Tot bescherming van het bezit waren interdicts (z. a.) ingevoerd.
hostliminium (uit post en lieten) is het
regt, volgens hetwelk de Romein, die bij den vijand in gevangenschap geraakt was en daardoor
de maxima capitis denainutio ondergaan had, bij
zijne terugkomst naar Rome in zijnen vorigen
stand (b. v. als vader of als ilius f am lias) weder
terugkeerde, als of hij nimmer dein.inutus geweest
was. Evenzoo kwam ook vast goed en sornmig
los goed aan de oude eigenaars terug, wanneer
de vijand, die het veroverd gehad had, weder aftrok.
S'ostumii, een patricisch geslacht, waarschijrllijk van etruscischen oorsprong. 1) P. P o s t u m i u s
T u b e r t u s, streed als consul gelukkig tegen de
Sabijnen, 505 V. C. (Liv. 2, 10.). Twee jaren later, in zijn tweede consulaat, werd hij eerst door
de Sabijnen geslagen, doch bragt hun kort daarna
eene geweldige nederlaag toe. -- 2) Post. C om i n i u s, consul in 501 v. C., voor de tweede maal
in 493. Hij sloeg in dit jaar de Volscen en Antiaten (LIv. 2, 33.). — 3) A. Post. A 1 b u s Regillensis, won in 495 als dictator den slag tegen de Latijnen, bij het meer Regillus (LIV. 2, 21.
PLUT. COH. 3. cie. TUSC. 1, 12, 28.). — 4) Sp.
Post. Alb. Regillensis, zoon van den vorigen, ging in 't jaar 454 naar Griekenland, om de
wetten aldaar te leeren kennen (Liv. 3, 31.). -- 5)
A. Post. Alb. Regillensis, broeder van den
evengenoemden, overwon als consul (464) een
bende Aequers, die in het romeinsche gebied was
binnengedrongen (LIV. 3, 5.). -- 6) A. Post.
T u b e r t u s, was in 434 v. C. dictator en overwon de Volsten en Aequers bij den berg Algidus
(LIv. 4 27 en v.). — 7) M. Postumius, werd
wegens een van de Vejenten geleden nederlaag in
een geldboete verwezen ( LIV. 4, 40 en v.). — 8)
P. Post. gaf als krijgstribuun, consulari poles/ale
door het terughoudemi van den buit en zijn barsch
gedrag, aanleiding tot een opstand, waarin de sol
jaar 414 (Liv. 4, 49-datenhmsig,'
en v.). — 9) Sp. Post. Regillensis, sloeg als
consul in 't jaar 394 de Aequers (Liv. 5, 28.). —
10) Post. L i v i u s, viel in 't jaar 389, als dictator van Fidenae, het door de Gallen verwoeste
Rome aan. — I1) Sp. Post. Albiaus, leed
als consul bij Caudium een schandelijke nederlaag
;

Postvorta--Potidaea.
en moest een onteerenden vrede sluiten. Daar de
Romeinen dien niet wilden bekrachtigen, werden
Postumius en zijn ambtgenoot ter verzoening aan
de Samniten uitgeleverd, doch door hen afgewezen (LIV. 9, 1 en v.). - 12) L. Post. Meg e 11 u s, versloeg als consul in 305 de Samniten
(LIV . 9, 44 .), en voor de tweede maal consul, in
294, insgelijks de Samniten en Etruscers (LIV. 10,
37.). Hij hield zonder toestemming van den senaat een zegepraal. Vervolgens voor de derde
maal tot consul benoemd, sloeg hij wel wederom
de Samniten en ontnam hun verscheiden steden,
doch gedroeg zich zeer trotsch tegen zijne medebevelhebbers en den senaat; ook hield hij weder zonder verlof een zegepraal. -- Zijn zoon 13) L. Pos t.
M e g e l l u s, veroverde als consul in 't jaar 262, in
den eersten punischen oorlog, de stad Agrigenturn . - 14) L . Post. A l b i n u s, consul in 234,
overwon de Ligariërs, veroverde vervolgens, in 229,
met Fulvius, bijna geheel Illyrië, doch sneuvelde
in 215 in een oorlog tegen de Bojers (LIV . 23,
24.). - 15) M. Post. uit Pyrgi, vandaar Pyrgensis, werd in 212 wegens opligterij tot een geldboete veroordeeld en toen hij zich daarbij trotsch
en aanmatigend gedroeg, verbannen (Liv. 25, 3 en
v.). -- 16) Sp. Post. A l b i n u s, aan hem werd
als consul in 't jaar 186 een onderzoek opgedr agen naar de geheime genootschappen, die uit de.
Bacchanaliën ontstaan waren (LIV. 39, 8---19.). 17) A. Post. A 1 b i n u s, consul in 180, vocht zegevierend tegen de bergvolken van Ligurië en
toonde als censor in ! 74, groote gestrengheid en

werkzaamheid (Liv. 40, 41. 41, 27.). --- 18) L.
Post. T y m p a n u s, ging als praetor in 189 met
de uiterste gestrengheid te werk tegen de roofzuchtige herders in de omstreken van Tarente
(LIV. 32, 29.). - 19) L. Post. A l b i n u s, overwon als praetor in Hispanië de Baccaeërs (Liv.
40, 50.) en gaf later in 173 de eerste aanleiding
tot het bouwen van herbergen, in het gebied der
bondgenooten, ten dienste der op reis zijnde ambtenaren, doordien hij op zijn reis door Campanië,
de stad Praeneste daartoe bewoog (Liv. 42, 1.).
In 't jaar 168 woonde hij als bevelhebber over het
centrum, den slag bij 'Pydna tegen Perseus bij
(Liv. 44, 41.), - 20) A. Post. A1binus, een
der 10 gezanten, aan wien het opgedragen werd,
om Griekenland als provincie in te rigten (cle. AD
AT T. 13, 30.). Hij was een man van fijne beschaving en schreef in het grieksch Bene geschiedenis
van Rome (CIC. BRUT . 21.), waarin hij met te veel
ophef schijnt gewaagd te hebben van zijn eigen
geslacht en de daden zijner voorouders. - 21)
S p. Post A lb i n o s, voerde in den oorlog tegen
Jugurtha niets uit (110) en stichtte zelfs, door het
verwaarloozen der krijgstucht, veel schade (SAL.
JUG. 39, 44. CIC. BRUT. 34.) . Zijn broeder 22)
A. Post. A 1 b i n u s, diende onder hem als legaat,
werd door Jugurtha geslagen, werd consul in 99,
streed in 89 onder Sulla in den marsischen oor
werd door zijne soldaten gesteenigd. - 23)-logen
P o s t u m i a, vrouw van Sulpicius Rufus, die haren
man, zonder hem trouw te zijn, aan haar leiband liet
gaan (CIC. AD ATT. 5, 21. SUET. CAES. 50.). - 24)
On. Postumius ondersteunde met Cato, de tegen Murena ingestelde aanklagt (cie. ivo. 26, 33.).

Postvorta, z. E u a n d e r.
Po stwezen. , schijnt zich het eerst in het Oosten en wel bij de Perzen, wier postboden door de
ouden geroemd worden, ontwikkeld te hebben. I)e
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eerste Darius regelde dit behoorlijk, om alzoo uit de
verst afgelegen deden van zijn rijk, geregeld tijdingen
te kunnen ontvangen. Bij de Grieken was deze inrigting niet bekend. Des te meer kwam zij bij de Romeinen tot ontwikkeling, vooral onder de keizers. Inzonderheid was het Augustus, die, volgens perzische
wijze, eerst jonge lieden (angarii of Vip. oo^p6µoc), later
voertuigen, langs de groote wegen verdeelde, om van
hetgeen in de provinciën gebeurde, steeds berigt te
kunnen ontvangen (SUET. AUG . 49.). Deze postinrigtingen, vooral de rijdende post, heetten cursus publicus, ook cursusfiscalis of cursus alleen. Oorspronklijk waren zij alleen voor ambtenaren bestemd, die tot
dat einde voorzien waren van eene reispas, diploma
(SUET . t. a. p.), 'i4hu, ook evectio of tractoria
geheeten, waarin de naam van den houder, de duur
van de reis, de stations enz., vermeld stonden.
Bij overlijden van den houder, alsmede na het ver
tijd, was zij niet meer geldig. De-strijkenvad
ambtenaren in de provincie en zelfs voorname personen, verkregen ook wel zulk een reispas (PLIN.
EP . 10, 39), maar oorspronklijk alleen de eerste
keizerlijke ambtenaren, b. v. de stadhouders der
provinciën (verg . SEN. CLEM . 1, 10.). Ook afgedankte soldaten reisden met postgelegenheid. Keizer Hadrianus vooral maakte zich omtrent het
postwezen, verdienstelijk. Wat de inwendige inrigting zelve betreft, er waren langs de groote wegen
stations (rnansiones, vooral om te overnachten) op
een afstand van een dagreis, op welke men inrigtingen
aantrof, waar paarden (veredi, MART . 14, 86.), muil
gereed stonden, benevens wagens, rhedae,-ezlsn.
birotae, earn, alle met verschillende ladingen;
verder de cursus clabularis voor de bagage. Couriers verwisselden bij elk station van paarden en
hadden hunne valiezen achter zich op het paard.
Op rijwegen stonden voor buitengewone reizen,
paarden gereed. De provinciën moesten de kosten
dragen ; vracht werd niet betaald. Evenwel onthieven de volgende keizers, na Hadrianus, de provinciën dikwijls van de kosten en droegen die op
de schatkist over, hoewel niet voor altijd. Bij de
afzonderlijke stations waren postbeambten geplaatst,
waartoe vooral gewezen soldaten genomen werden,
die voor de goede waarneming der dienst zorg
moesten dragen. Deze stonden weder onder het
toezigt van buitengewone inspecteurs. Evenwel
hadden er, ondanks dit toezigt, vele misbruiken in
de dienst plaats ; omkoopingen waren niet zelden,
en de ambtenaren wisten menig ongeoorloofd voordeel uit de postinrigting te trekken
Potentua, 1) stad in Picenum, tusschen Ancona en Castellum Firmanum, niet ver van den
mond der rivier Flosis, romeinsche colonie (LIV.
39, 44.) ; t. Porto di Potenza. - 2) Stad in Lucanië, digt bij de grenzen van Apulië, nog tegenw.

Potenza.
I'otestas, de wettige magt 1) van de overheid, 2) van den pater familias.
Fothos, H6 os, z. Aphrodite en Eros.
Potidaea, 11T cnu, colonie der Corinthiërs
op de landengte, die het macedonische schiereiland
Pallene met het vaste land verbindt, een zeer

sterke stad (TRUC. 1, 56, 63. 4, 120.). Nadat zij

zich vroeger tegen de aanvallen der Perzen gelukkig verdedigd had, moest zij zich in den peloponries. oorlog aan de Atheners overgeven, en de
inwoners werden gedwongen te verhuizen, meestal
naar Olynthus (TRUC. 1, 56. 2, 58, 70. HDT. 8,
127.), waarna de Atheners haar tot een volkplan-
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ting maakten. Daarna werd Pot. door Philippus
II. van Macedonië verwoest (356) ; hare gunstige
ligging maakte echter dat Cassander haar herbouwde, onder den naam C a s s a n d r i a (DEMOSTH.
PHIL. 2, p. 70.), en de stad werd weldra de aan
geheel Macedonië. Na nog eens-zienljkstva
door de Hunne
n verwoest en door Justinianus
herbouwd te zijn, verdwijnt zij allengs uit de geschiedenis.
Potidania, IIottacvt'a, vesting in het N. O.
van Aetolië, op de locrische grenzen, in het dal
van den Hylaethus (THUG . 3, 96. LIV. 28, 8.).
Potitli, een oud priestergeslacht, aan hetwelk
met de Pinarii (z. a.) de dienst van Hercules bij
de ara maxima was opgedragen ; het stierf in korten
tijd uit (LIV. 9, 29.), toen het zich had laten verleiden, om openbare slaven in de dienst van Hercules te onderwijzen ; verg. H er cu 1 e s, op het einde.
II ó tr v a t, bijnaam der 'EP!vós„, z. a.
l'otniae, kleine stad in Boeotië, aan den
Asopus, niet ver van Thebe, aan den weg naar
Plataeae (XEN. HELL. 5, 4, 51. EUR. PHOEN. 1124.)
P. wordt door sommigen voor het Hypothebas van
Homerus (IL. 2, 505.) gehouden.
Praetius, IIpccxTto^, rivier in Troas, landschap van Mysië, ontspringt op den Ida en ontlast
zich tusschen Abydus en Lampsacus in den Hellespont; t. Borgas of Muskakoi-Soe (Hoar. IL. 2, 835.).
Praeeo, openbare omroeper bij de Romeinen,
gewoonlijk een vrijgelaten slaaf, die echter het
burgerregt moest hebben. Zij werden in alle staats en bijzondere aangelegenheden gebruikt, wanneer
er spoedig iets bekend gemaakt en afgekondigd
moest worden, ook bij verkoopingen, oproeping
van vergaderingen, hij godsdienstige plegtigheden,
senaatszittingen, ernz.
Praediátor, z. p r a e d i u rn.
graedium, een grondeigendom, zoowel in
de stad als op het land, met de daaraan verbonden gebouwen, dat tevens tot hypotheek voor den
staat gold, zoodat de staat het zich, ingeval van
niet betaling der belasting, kon toeeigenen. Zulk
een zaaklijke borgtogt voor den staat heette prees,
ter onderscheiding van vas, een persoonlijken borg
in 't algemeen (verg. de formule : praedibus ac
praediis cavere populo, Liv. 22, 60.). I)ie in zulke
goederen handel dreef heette p r a e d ja t o r; zulke
lieden (cie. BALB. 20. AD ATT . 12, 14, 17.) leerden
de waarde dier eigendommen naauwkeurig kennen, en konden in dat opzigt beter inlichting geven dan de regtsgeleerden zelve.
Praefeetura heette elke stad van Italië,
die geen eigen regtsmagt bezat, maar uit Rome
een praefectus ontving, om regt te spreken. Het
strengst was in dit opzigt de toestand van Capua,
welke stad om hare aansluiting aan Hannibal, in 't
jaar 218 v. C., tot een praefectuur vernederd werd
en haar eigen overheden, haar senaat en elke ver
verloor. I)it schijnt echter,-enigvaburs
als bij uitzondering, bepaald te zijn, daar in andere praefecturen ook magistraten vermeld worden
(HOR. SAT. 1, 5, 34 .). Doch nadat door de lex
Julia (z. a.) aan alle italische steden het volle
burgerregt was geschonken, moest ook de staatsregterlijke beteekenis van praefectura een einde
nemen, en werden de bedoelde steden, slechts volgens oud gebruik, aldus genoemd. -- Als zoodanig worden vermeld : Arpinum, Capua, Casilinum,
Caere, Cumae, Formiae, Fundi, Liternum, Suessula, Volturnum.

Praefeetus, ieder die het opzigt heeft over
de een of andere werkzaamheid van eene ambtsbediening of een collegie, het zij in den staat, in
eerre stad of ook in de huishouding, praefectus
Aegypti, aerarii, annonae of frumento dando; inzonderheid heette zoo hij die uit Rome naar de
steden van Italië, die praefecturae (z. a.) waren,
gezonden werd om de regtspraak uit te oefenen,
met den volledigen titel praefectus juri dicundo.
Maar ook nog na de lex Julia, die alle praefecturen door verleening van liet burgerregt ophief,
en zelfs nog onder de keizers werden de door
die steden zelve gekozen opperregters, naar vroegere gewoonte, praef. jur. die. genoemd. — In
het leger heetten de 12 aanvoerders der bondgenooten (socii, z. a.), die door elk der beide rom,
consuls (ieder 2 legioenen) benoemd werden en
overeenkwamen met de krijgstribunen van een
rom. legioen, ook praefecti sociorune; insgelijks
stond de romeinsche ruiterij onder een praefectus
(z. dux) ; ook de bevelhebber der veteranen
(evocati) heette praefectus evocatorum (Cie . AD FAM.
3, 6.). Bij de vloot heette de gezagvoerder van
een schip praef. navis (LIV . 36, 44.), de opzieners
over de roeijers praef. remiguin (TAG. ANN . 13, 30.),
de admiraal der geheele vloot was praefectus classis, 't zij een der consuls, of zoo deze beiden een
leger commandeerden, een praetor. Over het admiraalschip, z. onder zeewezen, 4 kol. Ten
tijde der keizers stonden de beide vloten, te Mise
onder éénen praefectus. Ook-numeRav,
in het leger te land, werd sedert Augustus, een
praef c a s t r o r u na benoemd, die voor de af ba
legerplaats zorgen moest en het toezigt-kenigdr
had over liet hospitaal en de wagens. De praef.
ja b r u ira had te zorgen voor de machines en het
werpgeschut, bestuurde de werkzaamheden der cunicularii bij belegeringen, en waakte voor de handhaving der orde bij de legertros (calones en lixae)
(TAC. ANN. 1, 32. 14, 37. 2, 20. 14, 9.). Beiden
hadden denzelfden rang als de krijgstribunen. Daarenboven was er een praefectus praetorio en
praef. urb i. De eerste was de bevelhebber der
p raetorianen (verg. c o l o r s), door Augustus ingesteld. Hoewel er oorspronklijk twee waren aan
nam dit ambt echter reeds onder Tiberius-gestld,
zeer in magt toe, doordien Sejanus de Benige
bevelhebber dezer keizerlijke lijfwacht werd ; na
Tiberius waren er weder 2. later 3 en onder Constantijn den G. 4, 2 te Rome en 2 te Byzantium.
Daar de praefecten door deze waardigheid eene
grootti militaire magt in handen kregen, koos Augustus hen niet uit den stand der eerzuchtige senatoren, maar uit den meer nederigen der ridders;
evenwel maakten zij zich allengs tot de eigenlijke
meesters, die de keizers aanstelden en afzetten, en
dikwijls, als de eerst geroepenen, den troon beklomme n., De praef. u r b i was reeds afkomstig
uit den tijd der koningen en was bij afwezigheid
hun plaatsbekleeder te Rome, even als later van
de consuls, die zelve hem benoemden ; hij had als
zoodanig, gedurende den tijd zijner bediening, behalve de overige plaatsvervangende regten, ook de
bevoegdheid den senaat bijeen te roepen en voor
te doen. Nadat echter, door de benoeming-steln
van praetors, de regtspraak aan het ambt van den
consul ontnomen was, bleef slechts, ter herinnering
aan vroegere toestanden (simulacrum, TAC . ANN . 6,
11 .) een praef. urbi in wezen ten tijde der feriae
Latinae, daarom ook praefectus fe r i a ru m L a-

Praefica--Praetor.
t i n a r u m geheeten. Toen Augustus zich dikwijls uit
Rome moest verwijderen en daardoor vaak groote
opschuddingen in de stad ontstonden, stelde hij
tot zijn plaatsvervanger, met de uitgebreidste magt,
weder een proef urbi aan, en behield dit ambt als
een vaste waardigheid, zoodat het 't vroegere praetor- en aedilisschap grootendeels in zich bevatte
(TAC. ANN. 6, 11.). Zijn magt breidde zich tot op
100 mijlpalen van Rome uit. Hij had de beschikking over rie 3 cohortes urbanae, oorspronklijk politiesoldaten, doch die later ook in den
oorlog gebruikt werden (TAC. HIST. 1. 89.).
Praefica, z. funus.
Praegustátor ,íTpo'EUaT" ^S . I)e van de Perzen afkomstige gewoonte en van hen onder de
Grieken en naar Aegypte (aan het hof van Cleopatra, PLIN . 21, 3, 9.), overgeplant, om door daar
aangestelde slaven den wijn en de opgedischte-toe
spijzen vooraf te laten proeven, om zich alzoo
tegen vergiftiging te beveiligen, werd niet den
aanvang der keizerlijke regering, ook te Rome ingevoerd en nimmer aan de tafel van den keizer
verwaarloosd (TAC. ANN . 12, 66. 13, 66. SUET.
CLAUD. 4 ).

l'raeneate, ri I1 r a(vEato , IlpatvsaTLcuv r6X ,
oude stad van Latium, 20 m. ten Z. 0. van Rome,
waarmede zij gemeenschap had door den weg (via
Praenestina), die over Gabii liep. De heete dagen
des zomers plagten de aanzienlijke Romeinen in
het koele Praeneste, dat sterk op een steile rots
gelegen was, door te brengen, frigidum Praeneste,
(noR. OD. 3, 4, 23. auv. 3, 190.). Praeneste was
een stad van 't latijnsche verbond en een vrijplaats
voor gevlugte en verdreven Romeinen. Beroemd
was haar rijke tempel van Fortuna, met een orakel (cie. Div. 2, 41 . SUET . TIB. 63.), alsmede een
tempel van Juno (OVID . FAST. 6, 62. SUET. DOM.
15. Verg. nog cie . CAT . 1, 3. Liv. 3, 29. 7. 12.
TAC . ANN . 15, 46.). Teg.Palestrina met overblijfsels
van muren en oudheden.
Praerogafiva heette die centurie der eer
werd aangewezen, om-stecla,diorh
in de cornitiën het eerst haar stem uit te brengen,
hetgeen dikwijls eene beslissende was, daar de anderen gewoon waren zich gaarne daarnaar te voegen (cie. MUM. 18. DI`'. 1, 45).
I'raes, z. praedium.
I'raesentéjus, P., overwon als onderbevel

oorlog-hebrvanPompdius,earchn
tegen Rome, Perperna, 90 v. C.
f'raeses en I'r. provinciae, onder de
keizers namen van ambtenaren, die in de provinciën, meest echter alleen in de kleine of in afzonderlijke gedeelten van de grootere, aan het hoofd
der krijgsmagt en van het regtswezen stonden
(SUET. AUG. 23. TIB . 32, 41.).

I'raeteata , z. kIeeding, rom. 3. kol. m.
P'raetexta of Praetextata, sc fa b u la,

heet het ronieinsche treurspel, dat ook naar haren
inhoud romeinsch is, dat als het ware dien purperen rand aan zijn kleed (aan dat van den hoofdpersoon) draagt, het teeken van waardigheid en
van openbare bedieningen, of dat met de omzoomde toga (praetextata) bekleed is. De uitdruk king praetexta wordt door Cicero, Horatius en a.
gebruikt ; de andere meest door latere grammatici.
Het is onzeker wie de uitvinder der praetexten
geweest is. Het eerste voorbeeld is de Paullus
van Pacuvius ; daarop volgt de .Brutus en Decius
van Attics ; vervolgens nog een Brutus van Cas-
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sins Parmensis, een Domitius Nero en Cato van
Maternus. Van al deze stukken zijn slechts wei
fragmenten over. Daarentegen bezitten wij-nige
nog de aan Seneca toegeschreven Octavia, waaruit wij ons echter geen denkbeeld kunnen vormen
van de verloren gegane dichtsoort.
Praetor (a praeeundo, CIC. LEGO. 3, 3.: qui
praeiret dure et exercitu, VARR. L. L. 5, 80., in 't

grieksch6rri)xrr›; of paErwp), was oorspronklijk
een titel, gevoerd door de consuls en den dictator
(pr. maximes) (civ. 3, 55. 7, 3.). Sedert echter
in 't jaar 367 v. C., het consul aat ook voor piebejers was toeganklijk geworden, werd ter uitoefening der regtspraak in de stad, die tot dusver
aan de consuls was opgedragen geweest, een afzonderlijke overheid, als ambtgenoot der consuls,
een praetor, uitsluitend uit de patriciërs gekozen,
omdat deze, in de toenmalige omstandigheden, de
meeste regtskennis bezaten (LIV . 6, 42.). Hij werd
gekozen in de comitia centuriata, onder dezelfde
auspiciën als de consuls en onder het voorzitter
een hunner. Wegens het vermeerderen-schapvn
hunner bezigheden en den invloed van vreemden,
werd in den 1. punischen oorlog (247 v. C.), nog
een tweede praetor gekozen, qui inter cives Romanos et pereyrinos jus diceret, van daar praet. peregrinus geheeten (LIV . EMIT . 19, 22, 35.), de andere
praetor, qui jus inter cives dzczt, werd nu praet.
urbanus of urbis genoemd (LIV. 27, 23.) en stond
in rang llooger dan de andere, vanwaar hij ook
praet. major of honoratus heette. Sedert 337 v. C.
was het praetorschap ook voor plebejers toeganklijk. Na hunne benoeming lootten de beide praetors om hunne ambtsbediening (sons Urbana en peregrina). Soms nam de stedelijke praetor (die
eigenlijk niet langer dan 10 dagen uit de stad afwezig mogt zijn) ook de functiën van zijn ambtgenoot op zich, zoo deze het opperbevel over een
leger ontvangen had (Liv. 22, 44. 25 , 3.), gelijk
hij tevens, in vele gevallen, de afwezige consuls
kon vertegenwoordigen, b. v. bij het oproepen van
den senaat, het werven van troepen, het houden
der comitia enz, Sedert de verovering van Sicilië
en Sardinië (227 V. C) werden er 4 praetors benoemd, waarvan een Sicilië, een ander Sardinië
en Corsica bestuurde ; sedert 197 v. C., kwamen
1 er voor de beide Hispaniën nog 2 bij ; zoo waren
er dus 6. Na de lex Baebia werden om het andere jaar 4 en 6 praetors gekozen, opdat die van
Spanje, twee jaren hun ambt zouden waarnemen
(Liv. 40, 44.); echter schijnt deze niet lang van
kracht geweest te zijn. -- Eene gewigtige verandering had er omstreeks 144 v. C. plaats, door
de invoering der quaestiones perpetuae. Vroeger
hadden de praetors slechts regtspraak in private
zaken, openbare of buitengewone misdaden besliste
het volk zelf in de comitia centuriata of tributa,
of het verwees die naar bijzondere commissiën.
Nu bleven de gezamenlijke 6 praetors, ter regeling
dezer quaestiones, gedurende hun ambtsjaar in de
stad en vertrokken eerst, na afloop daarvan, in
hunne provincie (pro praetore) ; de praet. urbanus
en de peregrinus behielden hunne ambtshezigheden, de anderen waren belast met de leiding van
bepaald aangewezen zaken. Met het vermeerderen
dezer quaestiones perpetuae, nam ook het getal
praetors toe, onder Sulla waren er 8, Caesar liet,
naar hij goed vond, 10, 14, zelfs 16 benoemen.
Volgens Tacitus (ANN. 1, 14.) liet Augustus meestal
12 verkiezen, en dit getal werd ook door Tiberius
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behouden, later klom het getal, b. v. onder Nero, rende tot de phyle Pandionis met een tempel van
op 18 (verg . TAC. ANN . 14, 28.). Het spreekt van
zelf, dat onder de keizers de eigenlijke beteekenis,
ook van dit ambt, even als van de overige, ver
Nadat de stedelijke praetor zijn ambt-dwen.—
aanvaard en de wetten bezworen had, beklom hij
het openbare spreekgestoelte en maakte zijn e d i ct u m bekend, d. i. de verzameling der regtsstellingen, volgens welke hij regt zou spreken (cie FIN .
2, 22.); dit heette ook formula of lex annua en
was op een witten muur, later op een gepleisterde
houten tafel (album), met groote roode of zwarte
letters geschreven unde de plano recte legi posset.
I )e andere praetoren gaven dergelijke edicten. Ver(Ier was aan den stedelijken praetor de regeling
opgedragen der apollinarische, circensische en megalensische spelen (LIV. 25, 12. 27, 23. Tuv. 11,
192.). In de jaren dat er geen censors waren,
werd daarenboven aan den stedelijken praetor, door
den senaat opgedragen, te zorgen voor het onderhoud der openbare gebouwen (sarta tecta exigebat,
cie . VERR . 1, 50.). l)e door de wet bepaalde
leeftijd van den praetor was 40 jaren, volgens den
regel moest hij vroeger quaestor geweest zijn ;
hierop komen echter uitzonderingen voor. Hij aanvaardde zijn ambt gelijktijdig met den consul, derhalve later in den regel op de Calendae van Januarij ; na het einde des jaars legden de praetors
hun ambt neder, onder Bede dat zij het behoorlijk
hadden waargenomen. Ike teekenen hunner waar
waren de toga praetexta (cie . MUR . 9.) en-dighe
de sella curulis (LIV. 7, 1.), verder lictors met faseen, vroeger 6, later in de stad waarschijnlijk 2,
terwijl in de provinciën het getal 6 bleef. — Ook
in verscheiden steden van Italië, werden, ten tijde
harer zelfstandigheid, praetors als hoogste overheid
vermeld (LIV . 8, 3, 14, praetor Laviniensium), zoo
als in andere dictators. Sommige steden behielden
ook later in hare afhanklijkheid dezen naam. In
de coloniën treffen wij deze benaming niet aan.
.

I'raetoria, z. Augusta.
Craetoriáni, z. c o h o r s.
Praetorium, z. c a s t s a, 3 kol.

Apollo ; t. Prassa aan de zuidzijde van de baai
Porto Rafti (TRUC. 8, 95.). -- 2) Stad in Laconië
aan de oostkust, in den peloponnesischen oorlog
door de Atheners ingenomen (THUC . 2, 56. 6,
105. 7, 18.).

TIpaataS Xíµvrl, aanzienlijk meer in Thracië,
ook Cercinitis geheeten (t. Takyno), waardoor de
rivier de Strymon stroomt, boven Amphipolis
(HDT. 5, 1 5.).
Prasii , llpáatot, een magtig volk aan den
Ganges, welks hoofdstad Pataliputra of Palibothra
was. Omstreeks 300 v. C. bragten zij onder hun
koning Sandracottus (Sandrachuptas) een le--ne
ger van een half millioen manschappen met 9000
olifanten in het veld (CURT . 9, 2, 3. Pr AN. 6,
17, 21.).

IIpáaty akTIL', z. ooWos, 2. kol. in.
Prasina, z. auriga, en factiones.
Prati.nas, Ilpatívas, uit Phlius (van daar ó
tIXtaatos), een der oudste grieksche treurspeldichters, die omstreeks 500 v. C. met Aeschylus en
Choerilus naar den prijs dong en zijdelings aanleiding gaf tot het bouwen van een steenen theater, nadat bij de vertooning van een zijner stuk
banken voor de toeschouwers waren inge--kend
stort. Volgens Suidas was hij de eerste die
satyrspelen vervaardigde, d. i. de in zijn vaderland
gebruiklijke satyrchoren dramatisch inkleedde en
behandelde, z. s a t y r s p e 1. Plutarchus geeft hem
tevens een plaats onder de dichters van hyporchemata.
Praxag ras, Ilpa ayopa-, 1) beroemd arts
uit Cos in het midden der 4. eeuw v. C., die tot
de school van Hippocrates behoorde en veel ver
verwierf in de anatomie en pathologie.-dienst
Zijne schriften zijn verloren, en slechts uit de menigvuldige aanhalingen bij Galenus en Caelius
Aurelianus is zijn systeem en zijn leer eenigzins
op te maken. -- 2) Een later grieksch geschied
geschiedenis schreef van Alexan--schrijve;dn

der den G. en der attische koningen. Slechts
weinige uittreksels daaruit zijn bij Photius bePraevarieatio, de scheve (varus, krom), waard gebleven.
Praxilla, llp *tUor, grieksche dichteres uit
verkeerde en zelfs pligtverzakende behandeling eener
regtszaak door den aanklager (soms ook door den
patroon, ten nadeele van zijnen cliënt), doordien
hij op de eene of andere wijze, den aangeklaagde
begunstigde. Kon men hem daarvan overtuigen,
dan trof hem de straf der eerloosheid, en de schuldige kon, ook na gevolgde vrijspraak, door een
tweeden aanklager in regten vervolgd worden.
Pragmatici pa'µa txoí, regtsgeleerde mannen, die inzonderheid naauwkeurig kennis droegen van de regtsvordering en regtsregels en ze
aan de redenaars en pleitbezorgers konden aan de
hand doen (cie. DE oR. 1, 59.); later werd het
diensvolgens een algemeene uitdrukking voor regts,

geleerden (QUINCT. l2, 3, 4.).

HIpdxTopa , z. i p6 oaot, 6. kol.

IIpuµv£ tos otvos, pramnische wijn ('HOM . IL.
11, 639. OD. 10, 235.) een sterke, harde roode

wijn, onzeker van welke soort; volgens sommigen
van een berg Pramna bij Smyrna in Klein -Azië of
op het eiland Icaria, volgens anderen in 't alge
slechts een wijn met zeewater gemengd of-men
een zeer duurzame wijn (van zraçaµ vscv).
rrandium,z. coena, en inaaltijden,rom.
4. kol. o.

I'raeiae, Ilpaatcd, 1) attische demos, behoo-

Sieyon, omstreeks 450 v. C., tijdgenoot van Telesilla, Bacchylides en den blijspeldichter Crates,
beroemd door hare scoliën. Ook maakte zij hymnen en dithyramben. Wij hebben er maar zeer
weinig fragmenten van over.
Praxiphánes, Hpai tff lvr^s, peripatetisch wijs
afkomstig uit Mytilene op Lesbos, of uit-gerof
Rhodus, leefde omstreeks 322 v. C. Hij was een
leerling van Theophrastus en stichtte later zelf
eene school, die ook door Epicurus zou bezocht
geweest zijn. Taalkundige studiën waren zijn lievelingsbezigheid, en hij wordt met Aristoteles voor
den grondlegger der grammatica gehouden. Onder zijne verloren geschriften zijn vooral twee
titels belangrijk: ^spi ïtOtr^Ttuv en i:apl ;rotriµclrcuv.

i'raxiteles, l pc ttlXr1S, z. b e e l d h o u w e r s,
5. kol. b.
Praxitliea , Ilpu tNia, z. E r e c h t h e u s.
Precarium, in regten liet, tot wederopzegging toe, om niet verleend bezit, oorspronklijk van
vast, later ook van los goed. Weigerde de bezitter later de teruggave aan den eigenaar, dan
maakte deze gebruik van het interdictum de precario of de precaria possessione.
Preees, z. gebeden.
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Precius-- Priesters.
Precius (Pr a e c.) L., romeinsch ridder en
negotiator, die zich gedurende de praetuur van
Verres te Panormus ophield (cic . VIER . 5, 62.).
Misschien was het dezelfde Precius, die zijn vermogen aan Cicero vermaakte (cie . Al)ATT. 6,
9, 2, 7, 1, 9.).
Prelius lacus, meer in Etrurië, niet ver van

1 e s, 3. kol.), Cassandra (z. a.), D e ï p ho b u s
(z. a.), H e l e n u s, een vogelwiggelaar en ziener
(HOM. IL. 6, 76. 7, 44.), die door de Grieken gevangen genomen werd of vrijwillig tot hen overliep en hun voorspelde, dat Troje slechts door
de hulp van Neoptolemus en Philoctetes genomen
kon worden; hij ging later met Neoptolemus naar

de kust, liet riviertje Prille (t. Briunna) stroomt
er doorheen ; volgens Cicero (MIL. 27.) lag er een
eilandje in; t. lago di Castiglione .

Epirus, verkreeg hier na diens dood een gedeelte
van het land en trouwde met Andromache (soms.

1rexaspes, Ilpr^ycl6zîs, was volgens het verhaal van Herodotus (3, 30, 34, 66, 75 ), van wiep
Ctesias echter verschilt, een gunsteling van Cambyses, die door hem zijnen broeder Smerdes, dien
hij van ontrouw verdacht, liet ombrengen. Na den
dood van Cambyses ontkende hij dezen moord,
doch toen hij door een magiër, die zich de heerschappij had aangematigd, gedwongen werd dit
openlijk te verklaren, verkondigde hij van een
toren de waarheid en stortte zich daarop naar

PHIL . 398, 601 en v. OVID. MET. 13, 99, 723. 15,
438 . VIRG. AEN . 3, 294 en v.); T r o ï l u s (HOM. IL.

24, 257.) sneuvelde door de hand van Achilles,
of deze nam hem gevangen en liet hem wurgen,
of hij vlugtte voor Achilles in den tempel van den
thymbraeïschen Apollo, waar Achilles hem doorstak, op dezelfde plaats waar hij later zelf sneu velde (VIRG . AEN . 1, 474 . HOR , OD. 2, 9. 16. cie.
TUSC. 1, 39.).
Priapus, Ilpla7ro„ zoon van Dionysus en
Aphrodite of van Chione of van een najade; ook

beneden.
worden Hermes, Pan, Adonis, een Satyr wel als
Priámus, TCpfaio;, zoon van Laomedon en zijn vaders opgegeven. Een god der vruchtbaarheid
Strymo, koning van Troje, vroeger Podarces ge- van den akker en der kudde, in wiens hoede
heeten, z. Hercules, d. Gedurende den trojaan- geiten- en schapenkudden, bijenteelt, tuin en wijnschen oorlog, dien zijn zoon Paris veroorzaakte, is hij bouw benevens de visscherij stonden, en wiens
reeds hoog bejaard, zoodat hij geen deel neemt beeldtenis vooral in tuinen en op wijnbergen was
aan den strijd (HoM. IL. 24, 4,s7, 500.). Slechts opgerigt. Men offerde hem de eerstelingen van
eens verschijnt hij op het slagveld, om met de het veld en den tuin, melk, honig, bokken, ezels
Grieken een verdrag over het tweegevecht van enz. Hij werd vooral te Lampsacus vereerd, doch zijn
Paris en Menelaus te sluiten (Hoar. IL. 3, 250.). dienst vond eerst laat in het overige Griekenland
Na het sneuvelen van Hector begeeft hij zich, ingang. Homerus en de oudste dichters kennen
door Hermes geleid, naar de tent van Achilles, om hem niet. De Romeinen vereenzelvigden hem met
de uitlevering van het lijk zijns zoons te verwer- den italischen god der vruchtbaarheid Mutunus of
ven (HOM. IL. 24, 470 en v.). Uit den tijd voor den Muttunus. - 2) Stad in Mysië, aan de Propontis,
trojaanschen oorlog maakt Homerus gewag van colonie van Milete, in een wijnrijk oord, mede
een togt van Priamus ten behoeve van de Phry- hoofdzetel van de dienst van Priapus (THUG . 8,
giërs tegen de Amazonen (noM. IL. 3, 184.). Over
zijn dood vinden wij bij Homerus niets. Nadat
de Grieken de stad zijn binnengedrongen, wapent
zich de grijsaard om strijdende den dood te vinden, doch zijne vrouw, Hecuba, die met hare
dochters bij het altaar van Zeus Herceus de wijk
had genomen, haalt hem over om hier ook een
wijkplaats te zoeken. Hier ziet hij dat zijn eigen
zoon Polites voor zijn oogen door Neoptolemus
wordt doorstooten : in blinden toorn zendt Priamusmet krachteloozen am zijn wapen op den ,
moordenaar af en moet dit met den dood boeten ;
(VIRG.
AEN .
2, 512 en v. EUR. TROAD . 17.). I
Zijne vrouw was Hecuba ('Ex cl),
), dochter van
den Phrygiër Dymas (Hort. IL. 16, 716. 22, 234.),
of dochter van Cisseus, zoon van Sangarius; vroeger was Pr. getrouwd geweest met Arisbe, dochter van Merops, bij welke hij Aesacus verwekte;
hij stond haar echter aan Hyrtacus af. Hecuba
volgde na de inneming van Troje Ulysses als slavin. Nadat zij op de thracische kust Polymestor
van het gezigt beroofd had (z. P o l y d o ru s, 2.)
werd zij in een hond herschapen en stortte zich
in de zee; haar graf (-iv ;
Lr4) werd den zeelieden tot een baken (EUR . HEC., OVID. MET . 13,
423 en v.). -- Priamus had 50 zonen, waarvan
19 bij Hecuba (Hols. ii,. 24 , 495.), en de sage gaf
Y

107.).
Priéne, Tlptivi , ionische stad in Carië aan
het riviertje Gaeson of Gaesus, vroeger vlak aan
de latmische golf, doch later meer binnenwaarts,
ten gevolge van de aanslibbingen van den Maeander; zij lag aan de helling van het steile Mycalegebergte. Priene, dat een eigen kleine vloot bezat (HDT. 6, 6.), was medelid van het ionisch verbond en de geboorteplaats van den wijsgeer Bias.
Verg THUG . 1, 1 15 . YEN. HELL . 3, 2, 17. 4, 8,
17. De ruïnen heeten Samsoen-Kalesi.
Priesters.A. Bij de Grieken. De priesters waren de eigenlijke leiders van de openbare
godsdienst: zij bestuurden en regelden het verkeer der menschen met de goden, terwijl zij op
gewijde plaatsen, in tempels en op altaren de
godsdienstige plegtigheden verrigtten, met name
gebeden en offers
t p ;). De dienst van
den priester was inderdaad aan bepaalde heilige
plaatsen gebonden ; want gebeden en offers en
andere godsdienstige gebruiken konden ook zonder
tusschenkomst van den priester, door ieder voor
zich zelven verrigt worden, of door den huisvader
.

,

voor zijn gezin, door den koning of andere overheden voor den staat, en meende iemand, dat hij
voor Benige godsdienstige handeling, vooral voor
het doen van een offer, de noodige kennis en
hem even veel dochters. I)e oudste en uitste- ' oefening miste, dan was het geenszins noodig dat
kendste van de zonen van Priamus en Hecuba hij dit aan een priester opdroeg, maar hij kon
was H e c to r, wiens wagenmenner zijn stief broeder zich van een bijzonderen offeraar (^voaxóo;) of waarC e b r i o n e s is (HOM. ir.. S, 318. 11, 52 1. 16, zegger bedienen. De waarzeggers, die insgelijks,
7 36.), de tweede Paris, hierop volgden C r e ii s a, daar zij den wil der goden uitvorschten, middede vrouw van Aeneas, L a o d i c e, vrouw van He- 1 laars waren tusschen goden en menschen en steeds
licaon (HOM. IL. 3, 123.), P o 1 y x e n a (z. A c h i l- na de priesters een belangrijke plaats innamen,
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hadden wel oorspronklijk met de godsdienstige
gebruiken niets te maken, doch werden toch, voor
tijd na Homerus, des te eerder tot het-alinde
verrigten van offers gebruikt, omdat buitendien bij
het offer in den regel een waarzegger tot het
onderzoek der offerteekenen tegenwoordig was.
Daartegenover ontwikkelde zich, daar de priesters, ten gevolge van hun voortdurend verkeer met
de goden, voor hunne vrienden en vertrouwelingen
gehouden werden, eene priesterlijke voorzeggingskunst, en naarmate in den loop der tijden het
priesterdom in aanzien en invloed op de staats
toenam, maakte liet zich ook meer-angelhd
en meer meester van de gewigtigste openbaringen
der voorzeggingskunst, vooral daar deze zich steeds
meer aan bepaalde heiligdommen begon aan te
sluiten. Eene priesterkaste was er bij de Hellenen
niet. Hoewel bij hen een erflijk priesterschap voorkomt, hebben zij toch nimmer een belangrijke
staatkundige raagt bezeten, daar zij niet uitsluitend
de middelaars der godheid waren, maar sedert de
oudste tijden ook de koningen, stamhoofden,
en huisvaders met hen priesterlijke bedieningen
uitoefenden. Nadat nu door het te niet gaan van
het koningschap uit den heldentijd, het staatsbestuur de regeling van alle aangelegenheden aan
zich trok, kwamen dikwijls door den staat aangestelde priesterschappen in de plaats der erflijke,
en zelfs deze, die zich nog als zoodanig staande
hielden, werden toch grootendeels door de bescherming en het gezag van den staat, openbare,
in dienst van het gezamenlijke volk werkzame ambtenaren. Ten gevolge van het openbaar karakter
en het godlijk beroep van den priester, waren er
eenige persoonlijke vereischten die gevorderd werden voor deze heilige bediening. Om zijne betrekking tot den staat moest hij een geboren en
volbloed medelid der burgermaatschappij zijn,
waarin hij dienst deed, en wel meestal uit den aan
gesproten; men eischte in hem-zienljkstad
onberisplijke zeden en een ligchaam vrij van gebreken, opdat hij ook daardoor de godheid waar
haar aangenaam zijn kon. Bij verscheiden-digen
eerdiensten was jeugd en bevallige schoonheid een
hoofdvereischte, bij andere maagdlijke reinheid,
bij andere de gehuwde staat. De keuze van het
geslacht hing bij de afzonderlijke eerdiensten van
vaste bepalingen af; men kan evenwel in 't algemeen als regel aannemen, dat manlijke goden
mannen, vrouwlijke vrouwen in dienst hadden.
Ook omtrent den ouderdom der priesters en over
den duur van hun ambt bestonden bepaalde voor
regel schijnt het ambt voor het-schriften;d
leven geweest te zijn. De aanstelling geschiedde
deels bij keuze, deels door het lot; in geval een
priesterlijke betrekking in eene familie erflijk was,
besliste gewoonlijk de eerstgeboorte of het lot, dat
ook anders dikwijls werd aangewend, zoo er verscheiden mededingers zich hadden opgedaan. Somtijds besliste ook een regterlijke uitspraak. — De
hoofdbezigheden der priesters waren, zooals reeds
gezegd is, het doen van gebeden en offers, doch
daar hun ambt aan bepaalde tempels verbonden
was, zoo moesten zij, als aan den god gewijde
dienaren, in elk opzigt voor de instandhouding
der heiligdommen zorg dragen en hadden daarenboven, overeenkomstig het doel en den aard der
verschillende eerdiensten, verschillende bezigheden
te vervullen, die soms door hunnen naam zelven
werden aangeduid (b. v. de Xourpocpópoc van Aphro-

dite te Sicyon). Daarentegen genoten zij ver
onderscheidingen. Door-scheidnvorgt
hunne wijding voor een eigendom van de godheid
verklaard, waren zij onschendbaar en werden als
hare plaatsvervangers beschouwd. Zij deelden met
haar de schatten en inkomsten, die ter bestrijding
van de onkosten der dienst bestemd waren, en
ook soms de woning. Behalve hunne inkomsten
uit de tempelgoederen trokken zij ook nog een
bepaald gedeelte van het offervee en de huiden
daarvan, benevens nog andere opbrengsten, b. v.
collecten enz. Ook genoten zij bijzondere eerbewijzingen, zooals een afzonderlijke zitplaats in het
theater en bij andere openbare bijeenkomsten.
Hunne kleeding beantwoordde aan de heiligheid
en waardigheid van hun ambt ; zij droegen gewoonlijk witte, maar ook purperen en safraankleurige kleederen, kransen en banden om het
lange hoofdhaar. Verscheiden priesters verschenen zelfs bij feestlijke gelegenheden in de aan
hunner godheid, met wier naam-genomdrat
zij dan soms begroet werden. — Tot de behoor
uitoefening van de dienst hans tempels had--lijke
den de priesters nog een tal van bedienden noodig, die in twee klassen onderscheiden zijn. De
eene, zonder overigens met de dienst in naauwere
betrekking te staan, nam zekere tijdelijke bezig lieden op zich, zoo als het dragen der heilige
voorwerpen bij feestlijke optogten, zoowel door
mannen als vrouwen verrigt, of het deel nemen
aan koorgezangen en dansen of andere werkzaam
knapen en meisjes daartoe voor de-hednor
godheid gekozen. Vereischten in hen waren, even
als in de priesters, aanzienlijke geboorte, reinheid
van zeden, maagdlijke onschuld, schoonheid en
bevallige gedaante enz. De tweede klasse daar
vaste bedienden bij een tempel, wer--entg,d
den oorspronklijk zeker uit de lagere, voor loon
dienende standen gekozen; doch daar zij door hun
godsdienstig beroep een hooger aanzien kregen,
werden zulke bedieningen, althans ten tijde der
romeinsche keizers, gedeeltelijk een voorwerp van
eerzuchtig streven. 'rot deze vaste bedienden behooren o. a.: de neocoren of tempelwachters, de
herauten en vooral de muziekanten en zangers,
die noodig waren voor het voordragen der
hymnen en het begeleiden der reidansen. l)it geheele personeel van bedienden spijzigde óf dage
bepaalde feestdagen gezamenlijk met-lijks,ofp
de priesters in de tempelgebouwen. — B. Bij de
Romeinen. Tot de sacerdotes in ruimeren zin
behoorden ook de pontifices, die het opzigt hadden over al wat tot de godsdienst behoorde, alsmede de collegiën van waarzeggers (augures,
sacerdotes Sibyllae); in engeren zin beteekende het
woord daarentegen die personen, aan welke de
zorg eener afzonderlijke eerdienst, zoowel liet ver
uiterlijke plegtigheden als de kennis-rigtend
harer bijzondere voorschriften, bepaaldelijk was
opgedragen. Daartoe behoorden de vestaalsche
maagden, flamines, curiones, tribuni celerum, salii,
enz. Bij den plegtigen optogt, waarin de gansche
priesterschap met de haar vooruitgaande hoogere
en lagere bedienden de 12. plaats onmiddellijk
voor de hoogste overheden innam, volgden de
afzonderlijke priestercollegiën, ten tijde der keizers,
elkander in deze orde op: 1) pontifex maximus
en de 8 hoogere pontifices; 2) de 7 pontifices
minores, de 3 hoogere namines en de 12 lagere;
3) rex sacrificulus en regina; 4) augures; 5) si-

Primicerius --- Priscianus.
byllijnsche priesters; 6) VII viri epulones; 7)
vestaalsche priesteressen met de vestalis maxima;
8) de 30 curionen met den curio maximus; 9) de
12 palatijnsche saliërs; 10) de salische maagden;
11) de collinische saliërs; 12) de fetiales; 13) arvales fratres; 14) sodales Titii; l 5) de 60 sacerdotes publici; 16) de sodales Augustales van Augustus en andere keizers; 17) de luperci; l8) de
grieksche priesteres van Ceres; 19) de galli; 20)
priesters van afzonderlijke godheden (b. v. van
Hercules, van de zon); 21) de tempelbewakers;
22) liaruspices; 23) de priesteressen der bona Dea.
Volgens een vroegere volgorde hadden de fetiales
en arvales fratres, alsmede de vestaalsche priesteressen en de rex sacrificulus (z. a.) een hoogere
plaats. Het instellen der meeste priestereollegiën
wordt door de Romeinen aan Numa toegeschreven
(Liv. 1, 20.). Voor de oudste moeten gehouden
worden de pontifices, flamines, salii, vestales, arvales fratres; zij waren afkomstig van de Latijnen,
die met de sabijnsche bevolking van Rome den
grond gelegd hebben tot de inrigting van het romeinsche priesterwezen. Oorspronklijk had de
koning de hoogste priesterlijke waardigheid en
verscheiden priesterlijke bedieningen, eerst met de
invoering der republiek ging de eerste geheel en
al op de pontifices over, en de laatsten op den
$amen dialis en den rex sacrificulus. In de eerste
tijden werd de pontifex maximus in (le comitia
tributa, de rex sacrificulus in de centuriata gekozen ; de overige priesters werden door de collegiën
zelve benoemd (cooptatio). Later kwam hierin echter
verandering en eindelijk behielden de keizers het
regt van verkiezing der priesters voor zich. ---De vereischten om tot priester gekozen te kunnen
worden, waren (volgens eene wet van Romulus)
bij de Romeinen gedeeltelijk dezelfde als bij de
Grieken : edele geboorte, zedelijke reinheid, wel
gevormd ligchaam, aanzienlijk vermogen, gevorderde leeftijd (50 jaren; later week men hiervan
af). Bij de sacra der geslachten was erflijkheid in
gebruik; overigens kozen ook de collegiën gaarne
de zonen der overleden priesters tot hunne opvolgers, waarbij de candidaat zich echter aan een
proef moest onderwerpen. De nieuw gekozenen
werden, ingeval de auspiciën gunstig waren, door
pontifices en augures ingewijd en moesten bij het
aanvaarden hunner bediening aan hunne ambtgenooten, alsook aan de augurs en pontifices een
prachtigen maaltijd geven. -- I)e kleeding der
priesters bestond in een wit gewaad, waarom bij
de pontifices een zuiver purperen zoom liep, bij de
augures, flamines en a. een gemengde, en in een
wollen muts (apex). De hoogere priesters hadden de sella curulis en lictors, een eereplaats in
het theater en den senaat, en hij een plegtigen optogt
het wagenregt. Alle priesters waren vrij van de
krijgsdienst en buitengewone staatslasten en hadden een afzonderlijke ambtswoning. Hunne inkomsten bestonden meestal in opbrengsten van
een daartoe bestemd grondbezit. Van de offerdieren ontvingen zij een bepaald gedeelte vleesch.
In geestlijke aangelegenheden waren alle priesters
aan de pontifices ondergeschikt, die niet alleen tegen
over den staat hunne patronen waren, maar hun
ook straffen konden opleggen. Geen priester was
verantwoording schuldig aan burgerlijke overheden
(met uitzondering van den censor), ook konden zij
in den regel van hun ambt niet ontzet worden.
Overigens onderwierpen zich de priesters vrijwil
.
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lig aan de besluiten van het volk en den senaat.
In de oudste tijden mogt geen priester tevens de
een of ander burgerlijke of militaire betrekking
bekleeden ; later gebeurde dit echter zeer dik
priesters konden hunne vrouwen en-wijls.—De
kinderen gebruiken tot hulp bij hunne godsdienstige verrigtingen, daarenboven hadden zij bij
menige heilige plegtigheid nog andere jonge lieden
en vrouwen tot hun dienst (Camilli, Camillae). —
De meeste namen der romeinsche priesters komen
ook voor in de municipia en de provinciën.
Primicerius, bekleedde de tweede plaats
onder de hofbeambten van keizer Constantijn en
verving als zoodanig den hoogst geplaatsten dienaar, den kamerheer, praepositus sacri cubiculi,
in geval van verhindering, hoewel hij hem anders
ondergeschikt was.
Primipil.us, z. dux, 2. kol.
Primus, M. Antonius, z. Antonius.
Princeps, in het algemeen hij die aan het
hoofd, aan het begin (principium), vooraan staat,
vandaar princeps r o g a t i o n i s, hij die het voorstel deed en bij schriftlijke bekendmaking dit het
eerst onderteekende. Veel gewigt en groot aanzien had echter de princeps senatus, dewijl
hij door den voorzittenden consul gewoonlijk het
eerst in den senaat, ingeval er nog geen aangewezen consuls voor 't volgende jaar waren, naar
zijn gevoelen gevraagd werd. Deze eer was geen
gevolg van hoogere jaren, noch van geboorte,
noch van eenige staatkundige onderscheiding, maar
de erkenning van een zuiver zedelijk beginsel. De
print. sen. was de eerste van den senaat, in zoo
ver de censoren hem op de lijst der senatoren
bovenaan hadden geplaatst; meestal echter wezen
zij daartoe aan den oudste in dienstjaren van de
gewezen censors, hunne voorgangers, zoodat deze
eer na elk lustrum op een ander kon overgaan.
Met de invoering der monarchie sprak het van
zelf dat de vorst ook als de eerste van den senaat
moest beschouwd worden; zoo werd dan ook
Augustus in 28 v. C. princeps senatus; Tiberius
wilde eerst alleen tegenover den senaat als princeps senatus, tegenover de overige bevolking als
princeps in zijne keizerlijke waardigheid gelden,

slechts uit een krijgskundig oogpunt beschouwde
hij zich als imperator (DIO CASs. 57, 8.); ook laen

ter riep Pertinax dezen titel weder in 't leven, om zich bemind te maken. Intusschen was
princeps (zonder het bijgevoegde senatus) reeds de
naam voor den keizer als vorst geworden, niet
slechts tegenover den senaat (itpóxpr roc Trl; y poursmu ), maar voor alle onderdanen (tcpóxprroc rti v
r`zvTCOV) (TAC. ANN. 1, 1, 9.). Diensvolgens werd
de keizerlijke regering sedert ook p r i n c i p a t u s
of p r in c ip iu ira genoemd. -- Ook in den ridder
waren er principes, en wel p r i n c i p es j u--stand
v e n t u t i s geheeten, insgelijks zij die door de
censors op de lijsten der ridders bovenaan waren
geplaatst. Om den ridderstand te eeren en te
verheffen liet Augustus zijne beide kleinzonen
Caj us en Lucius, tot de eersten der ridders, principes juventutis, benoemen, zooals dit op het monum.
ancyr. uitgedrukt staat. Latere keizers maakten
voor zich zelve aanspraak op dezen titel.
Frineipes, Sc. milites, over hunne wapen
z. a r nt a, 1. kol.; over hunne plaats in-rusting,
het leger, z. a c i e s, 2. kol.
Priseiánus, uit Caesarea, romeinsch taalkundige en leeraar in de grammatica te Constan-
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tinopel in het begin der 6. eeuw n. C. Wij be- yetprovmn. Zij was schatbaar, en had voor den
zitten van hem onder den titel institutiones gram- aanklager geene nadeelige gevolgen.
maticae een werk over de latijnsche taal in 18
boeken, de uitvoerigste systematische ontwikkeling daarvan, die ons bewaard is, tevens rijk aan
kostbare bouwstoffen en uitvoerige verzamelingen
voor de vormleer. In de middeleeuwen gold zijn
werk lang als een algemeen schoolboek en diende
als grondslag voor de eerste nieuwe taalonderzoekingen. Buitendien heeft hij eenige afzonderlijke deelen der grammatica in kleine verhandelingen behandeld: de accentibus, de metris comicis,
de figuris numerorum. filet geschrift de XI1 ver
bevat grammaticale vragen over de-sibuAen'do
eerste verzen der afzonderlijke boeken van de
Aeneïs, de praeexercitamenta rhetorices behelzen
eene gebrekkige uiteenzetting der rhetorica. Een
geographisch gedicht onder den titel periegesis is
eene vertaling en gedeeltelijk vrije bewerking van
het gelijknamig grieksch gedicht van Dionysius.
Priseus, 1) een Thraciër, werd door 'Theodosius den jongere als gezant tot Attila gezonden,
schreef een werk over de oorlogen met Attila en
eene geschiedenis van het oud romeinsche rijk tot

TI p o (o u?, s u ls. a, een besluit van den raad, dat aan
het volk ter goed- of afkeuring werd onderworpen.
Alles wat te Athene aan het volk werd voorgesteld, moest vooraf door den raad onderzocht zijn
en geen bijzonder persoon kon buiten den raad
om een voorstel aan het volk doen.
ll p ó ^3 o v X o t, 1) de tienmannen, die gedurende de
regering der vierhonderd, de wetgevende :nalat bezaten (auyypnc rt;, bij TRUC . 8, 67.) --- 2) De at

gevaardigden, die de 12 ionische steden naar de
bondsvergadering, het Panioniuin, zonden. — 3)
Personen die het algemeen vertrouwen genoten
en benoemd werden ter beraadslaging over gemeenschaplijke grieksche aangelegenheden, of ook
orn de bijzondere belangen der afzonderlijke staten
te bespreken en het nemen van maatregelen voor
te bereiden ; verg . HDT. 7, 172.

Probus, 1) M. Va1erius Probus, leefde

onder Nero en was eerst soldaat, legde zich later
op de taalkunde toe en hield zich met critische
studiën bezig. Inzonderheid beoefende hij de Bichters, zoo het althans Probus is, van wien Ser
dikwijls in zijne verklaring van Virgilius ge--vius
474 n. C., waarvan nog uittreksels bestaan. -- waagt. Ook wordt een Probus genoemd, als schrij2) A t t i u s P r i s c u s, een schilder, die op last ver van verscheiden taalkundige geschriften ; moei
uit te maken, of dit deze Valerius Pro--lijkshet
van Vespasianus den tempel van Honos en van
bus is. — 2) Probus, schrijver eener taalkundige
Virtus beschilderde (PLIN . 35, 10, 37.).
Privernum, stad in Latium, behoorende verhandeling (institutionurn grammaticarum libri duo),
tot het verbond der Volscen, vroeg door de Ro- leefde in lateren tijd. — 3) M. Aurelius Promeinen ingenomen en tot colonie gemaakt. Zij bus, geboren te Syrmium, van lage afkomst, onlag aan de rivier Amasenus en was belangrijk om derscheidde zich in de veldtogten der keizers Vaharen wijnbouw en handel; ,t. ruïnen bij Peperno lerianus, Claudius en Aurelianus, en verkreeg in
(LIV . 7, 15. 8, 1, 19, 21.). In de nabijheid had 't jaar 276 n. C., nadat reeds Tacitus er aan gedacht had, om hem op den troon te verhef en, de
Cicero een landgoed.
Privilegium (privet lex), 1) in de repu- keizerlijke waardigheid, die de soldaten, na het
bliek een bijzondere wet of wetsvoorstel, waardoor vermoorden van Florianus, hem opdroegen. Den
iemand zonder geregtlijk onderzoek tot een bui- senaat wist hij te winnen, door aan dat ligehaam
tengewone straf veroordeeld werd, b. v. Cicero eene grootere raagt op te dragen, terwijl hij zijne

tot ballingschap door de wet van Clodius; 2) eigene beperkte. Vervolgens beveiligde hij de grenonder de keizers een door den vorst aan sommige zen van het van alle kanten bedreigde rijk, door
standen of klassen bepaaldelijk toegestaan voor liet overwinnen der Franken, Burgundiërs, Sarinaals aan soldaten, schuldeischers, we--regt,zo ten en Perzen; hij versloeg de roofzuchtige Isauzen, enz. Augustum privileyium, ook lex regia riërs, nam 100000 Bastarnen in Thracië als volkof irnperii, heette het senaatsbesluit, waarbij aan planters op en streed zegevierend tegen de opstanAugustus het eerst de hoogste magt werd opge- delingen, onder Proculus en Bonosus. Toen hij
dragen, en dat vervolgens bij elken nieuwen opvol- echter, na het eindigen der menigvuldige oorlogen,
het leger aan strenge krijgstucht wilde trachten te
ger vernieuwd werd (TAC. 151ST. 4, 3.).
II p o a ax á v t o v, een amulet, een middel ter gewennen en ook in vredestijd tot nut van den staat
wering van tooverij, figuren die men kinderen aan te wenden, door het de moerassige streken van
om den hals hing, ringen met geheimzinnige tee- den Donau te laten droog maken en den wijn
uitoefenen, begonnen de soldaten te mui -bouw
keus, enz. Verg. ephesiae literae.
sloegen hem dood bij Syrmium, in 't jaar-ten
II p o R o A rj, eene wijze van aanklagt, waarbij de
aanklager, voor dat hij zich aan den voorzitter 282. Hij behoort tot de voortreflijkste en regtvan de bevoegde regtbank wendt, een voorloopige vaardigste regenten van het romeinsche keizerbeslissing van het soevereine volk tracht te ver- rijk. -- 4) Aemili us Probus, z. Nepos.
Procas Silvius, ..a Ascanius, den zoon van
krij gen. Terwijl bij de eisangelie (z. a.) het volk
zelf de zaak in regten kon beslissen, kwam bij de Aeneas, dc twaalfde koning van Alba Longti, de
probole de zaak, na eene toestemmende ver klaring vader van Numitor en Amulius (LIV. 1, 3 ).

van het volk, steeds voor den gewonen regter.
Wel was het doel der probole, om door de voor
uitspraak van het volk op het oordeel-lopige
van den regter invloed uit te oefenen. Zij werd
gebruikt tegen ambtenaren, sycophanten, tegen
hen die staatsgelden verduisterd en die som
feesten ontheiligd hadden. Eene probole-mige
instellen heet : TpoN3dXXt^ ni Ltvx; eene voor
uitspraak van het volk ten nadeele van-lopige
den beklaagde : ^c^ tr EtpotoVía, ten gunste : thto-

Proehyta, Ilpoxvrrl, eiland op de kust van
Campanië, tusschen het voorgebergte Misenuin (op
een afstand van 30 stadiën) en het eiland Pithe casa ; men geloofde dat het door een brand van
het vaste land was gescheiden geworden (PLIN. 2,
88, 89.) ; t. Procida.

ProciLvus, 1) een der volkstribunen van
het jaar 56 v. C., werd in 't jaar 54 aangeklaagd en veroordeeld (cie. AD ATT. 4, 15, 4.). —
2) Bomeinsch geschiedschrijver, die echter tevens
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aardrijkskundige schijnt geweest te zijn (cie. AD werd. Toen echter de provinciën van het romein
ATT. 2, 2.).

Proeles, z. Heracliden onder Hercules,
9. kol.
Proelus, l pózXo;, met den bijnaam Diadochus, L1tcc8oxo;, beroemd nieuw-platonisr^h wijsgeer,
geb. te Constantinopel in 412 n. C. uit lycische
ouders. Onder den aristotelischen wijsgeer Olympiodorus en den mathematicus Hero, wijdde hij
zich aan de wijsbegeerte en mathematische wetenschappen, daarop ging hij naar Athene en hoorde
daar de beide grootste platonici van dien tijd, Syrianus en Plutarchus van Athene. Als opvolger
van den laatste (van daar de bijnaam Diadochus)
onderwees hij tot aan zijnen dood de platonische
wijsbegeerte. Bij een matige, streng ingetogen
levenswijze, besteedde hij zijn vermogen om wel
te doen, waarin hij met verstand en overleg te
werk ging. Hij was een man van een schoon uiterlijk, van een edel en indrukwekkend voorkomen.
Hoe meer het Christendom destijds in de wereld
zijn steun vond, des te ijveriger deed-lijkemagt
Proclus zijn best om het heidendom door de strengste inachtneming van oude en lang versleten gebruiken bij het volk in stand te houden en door
zijne wijsbegeerte en bespiegeling op nieuw te
bezielen. Hij bereikte den ouderdom van 73 jaren
en stierf in 485. Als schrijver was Proclus bijna
op elk gebied van wetenschap werkzaam. Als
dichter kennen wij hem nog uit twee epigrammen
en zes hymnen. Zij zijn eenvoudig, vloeijend en
zuiver van taal en staan veel hooger, dan de mis
latere orphische hymnen. Van de-schienog
astronomische en mathematische geschriften
bestaan nog : a) een korte opgave van den hoofd inhoud der leer van Ilipparchus, Aristarchus, Clandius Ptolenlaeus en a.; b) de verhandeling: apa pa
of over de hemelcirkels ; c) pucppait; si; tr,
trot) IITOXLalo^) r^tpuÇ3cAov; d) eene verklaring
op Euclides (niet geheel volledig). Het geschrift
de effectibus eclipsium soils et lunae, is tot heden
slechts in eerie latijnsche vertaling bekend. Van
zijne t a a l k u n d i g e schriften verdienen melding:
a) een niet geheel volledige verklaring van de wer-

ken en dagen van Hesiodus, b) het door Suidas
vermelde werk -rzpi xPr^a rop a tías, een werk waar -

van Photius nog &xXoyal gekend heeft. I)e daar
medegedeelde uittreksels, zijn de-uitdorPhs
hoofdbronnen onzer gebrekkige kennis der cyclische dichters. De wij s g e e r i g e schriften zijn gedeeltelijk verklaringen en omschrijvingen van dia
eersten-logenvaPt(dTimeus,n
Alcibiades, Parrnenides); deels behandelen zij oor spronklijk eenige gedeelten en vraagpunten der
philosophic. De taal van Proclus is zuiver en
helder en meer classisch dan van de meesten zijner
tijdgenooten, hoewel de duidelijkheid wel eens tot
gerektheid en wijdloopigheid overslaat.
Proene, z. Philomela.
Proconnésus, Hpozóvvrl ao;, niet onaanzienlijk eiland in de Propontis, t. Marmora, waarnaar
de geheele Zee genoemd is, ten N. W. van het
schiereiland I)olionis, waarop Cyzicus gelegen was,
bekend door zijne marmergroeven. Er lag een gelijknamige stad op.
Proconsul (ook pro console), hij, aan wien
de taak van den consul werd opgedragen, en die
gewoonlijk reeds consul geweest was (uitzonderingen waren : C. Cornelius Scipio en Pompejus), of
wiens imperium consulare voor een jaar verlengd

rijk, tegen het einde dir republiek, zoo zeer-sche
in aantal toenamen, dat de tot stadhouders daar
benoemde praetors niet meer toereikende wa--van
ren , namen ook de aftredende consuls, onder den
titel van pi oconsules, het bestuur van provinciën
op zich, sedert het jaar 53 v. C., eerst 5 jaren na
hun consulaat. Daar het van de beslissing van
den senaat af hing of eene provincie eene consulaire of praetorische was, en die beslissing niet altijd gelijk bleef, zoo komen er bij de schrijvers
meermalen verwisselingen voor tusschen proconsul
en proprietor. Over 't algemeen kwam, gedurende
de laatste tijden van de republiek, de naam proconsul toe aan den stadhouder van elke provincie,
onverschillig of hij vroeger consul of praetor geweest was, zoodra hem door den senaat het imperiuna proconsulare verleend was. Zoodra aan een
proconsul eene provincie was ten deel gevallen, moest
hij terstond na de opdragt van het imperium, zich ten
minste uit de stad verwijderen (cie AD ATT . 7, 1, 7.
LIV. 45, 35 . TAO. ANN. 3, 19 . Dit geschiedde door
van het capitool in feestlijken optogt, met geheel
zijn gevolg, dat hem door den senaat was toegestaan (ornatus, ornare provinciam) af te trekken.
De uiterlijke teekenen zijner waardigheid waren 12
fasces; op zijn geheele reis moest de bevolking
hem overal, al wat hij noodig had, zonder vergoeding, leveren ; vertrok hij over zee, dan werd voor
de schepen, op staats kosten, gezorgd. Van den
dag zijner aankomst in de hem toegewezen provincie, begon zijn ambtsjaar te rekenen, zijn voor
moest, volgens de lax Cornelia, binnen 30-ganer
dagen vertrekken ; hij zelf mogt zijne provincie
niet verlaten, voor dat de tijd van zijn ambt verstreken was, d. i. voor de aankomst van zijn opvolger, of hij stelde zich bloot aan eene aanklagt
van majesteitschennis. Op zijn terugreis trok hij
met de teekenen zijner waardigheid tot voor Rome,
waar zijn imperium een einde nam ; en hier moest
hij binnen de 30 dagen rekenschap geven van het
beheer zijner provinciën. In de provincie was de
proconsul eenigertnate souverein, slechts de daar
zich ophoudende romeinsche burgers konden te
Home regt verkrijgen. Tot het uitoefenen der
.

.)

regtsmagt, trok hij de afzonderlijke steden rond
(conventus), gewoonlijk in den winter, daar de zomer tot het voeren van oorlog gebruikt werd;
zijne uitspraken steunden op liet edictuin provinciale,
dat hij terstond, na liet aanvaarden van zijn ambt
bekend maakte; dit mogt natuurlijk niet in strijd
wezen met eenige romeinsche wet voor de provincie, en moest tevens de inheemsche regten der inboorlingen in aanmerking nemen. Maakten de
omstandigheden der provincie dit noodzaaklijk, dan
kon hij, onder de daar wonende romeinsche bur.gers troepen werven, en van de inlanders hulptroepen vragen. Indien hij door zijn wijs en zacht
bestuur, zich den dank der bevolking had weten
te verwerven, dan werden dikwijls ter zijner eere
standbeelden opgerigt, zelfs wel tempels gebouwd,
en soms ook dankadressen (laudationes) aan den
senaat opgezonden. Doch ook de slechtste stad
wisten langzamerhand dat eerbetoon, de -houders
noods niet geheim geweld, voor zich af te dwingen. Maakte de proconsul aanspraak op eene
zegepraal te Rome, dan plagt hij reeds in de voor
zich daartoe door de bevolking het geld te-bat,
laten bezorgen. Over 't geheel was het met de
provinciën maar treurig gesteld, daar bijna iedere
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stadhouder zich op hare kosten wenschte te verrijken, gelijk dit volgens echt romeinsche begrippen,
ook niet anders dan volkomen billijk was ; maar
van daar hadden in dit opzigt ook de grootste
overdrijvingen plaats, weshalve men aan de bewoners der provincie vrijheid moest geven, om te
Rome klagten in te dienen wegens afpersingen (repetundarum). — In den tijd der keizers heetten
proconsules, alle stadhouders van volksprovinciën,
onverschillig of zij vroeger consul geweest waren
of niet, en werden in 't eerst althans door den senaat benoemd, of door het lot aangewezen. Daar
in den regel in deze provinciën geene legers waren, zoo bestond hun ambt slechts in de waarneming van het burgerlijk bestuur en der regtspleging, waaraan nu ook de daar wonende romein
echter met hooger beroep op den-scheburg,
keizer, onderworpen waren. De vroegere conventus
hielden op, terwijl de twistende partijen in de hoofd
provincie verschijnen moesten. Maar nu-stader
ook werd het misbruiken van hun ambt streng
gestraft, verg. repetundarum crimen. Onder
Nero werden de boven vermelde laudationes verboden (TAC. ANN . l5, 21 en v.).
Proeopiu s, vriend en bloedverwant van
keizer Julianus, die hem het bevel over het leger in
Mesopotamië opdroeg en hein waarschijnlijk tot zijn
opvolger bestemd had. Na diens dood leefde hij
eenige jaren op zijne landgoederen in Cappadocië,
totdat hij onder keizer Valens, aan het hoofd van
een opstand, (Jonstantinopel bedreigde, waarbij hij
gevangen genomen en onthoofd werd, 365 n. C.
Proeris, Hp6xpt^, 1) dochter van Thespius
en bij Hercules moeder van tweelingbroeders Antileon en Hippeus. — 2) Dochter van den attischen koning Erechtheus, vrouw van Cephalus
(OVID. MET. 7, 661 en v.).

Procrustes, Ilpoxpouarr^s, z. Theseus.
Proeuléjus, C., romeinsch ridder, vriend
van Augustus, die hem de taak opdroeg, Cleopatra gevangen naar Rome te brengen (FLUT. ANTON .
78 . PLIN. 36. 24.) . Horatius vermeldt zijn lof (oD.
2, 2, 5.), hij bragt zich zelven door vergift om.
Proculi, 1) Julius P r o c u l u s, romeinsch
senator, van wiep verhaald wordt dat hij na de
verdwijning van Romulus, het volk zou te vrede
gesteld hebben met de verzekering, dat Romulus
hem in bovenmenschlijke gedaante verschenen
was en hem had te kennen gegeven dat hij als
Quirinus onder de goden was opgenomen (LIV.
1, 16. cic. DE REP . 2, 10.). — 2) S e m p r o n i u s
P r o c u 1 u s, romeinsch jurist, stichter eener regtsgeleerde school, schrijver van verschillende geschriften, waarvan in de pandecten nog uittreksels
voorkomen. — 3) • T. A e l i u s P r o c u 1 u s, van
vreemde afkomst uit het gebied der zee-Alpen,
was in het romeinsche leger tot hoogen rang opgeklommen en verwekte in 't jaar 280 n. C. een
opstand tegen Probus, waarbij hij de Germanen
te hulp riep ; hij moest echter naar de Franken
de vlugt nerven, werd door hen uitgeleverd en op
bevel van Probus ter dood gebragt.
Froeuratío, de voorbehoedmiddelen, die
vooral door offers en reinigingen werden aangewend ter afwering van ongelukkige gebeurtenissen, die door prodigiën en natuurverschijnsels,
aardbeving, bloed- of steenregen enz. aangekondigd
waren (cic . DIV . 1, 45 . LIV . 7, 6.). Ook in 't algemeen de werkzaamheid der procuratores, z.
het volg. art.

Procurator, 1) in het bijzondere leven der
Romeinen de zoogenaamde huishouder (cic. AD
FAM . 1, 3. PLIN . EP. 3, 19.), die de geheele huis
bestierde en de slaven tot hun pligt-houding
bragt. — 2) In regten de zaakwaarnemer, die
voor een afwezige partij, op een eenvoudige schrift
lastgeving, naar eigen goedvinden de zaak-lijke
behandelde, en ook gewoonlijk al de belangen van
een afwezige te Rome waarnam. — 3) Onder de
keizers gingen naar de keizerlijke provinciën in
plaats van de vroegere quaestors, zoogenaamde
procuratores, later ook rationales geheeten en uit
den ridderstand gekozen, ter inning van de inkomsten voor de private schatkist van den keizer,
fiscus. Insgelijks was er een procurator in die
senaatsprovinciën, waar de fiscus inkomsten trok
zeker uit privaateigendommen van den keizer,
terwijl hier de inkomsten voor het aerarium, de
staatskas, voortdurend door quaestors ontvangen
werden. Kleine provinciën, als aanhangsels eener
grootere, werden ook slechts door procurators bestuurd, die dan ook de regtspraak uitoefenden, en
ook wel imperium hadden, zoo als Pontius Pilatus
in Judaea. -- 4) Eindelijk waren er te Rome nog
vele andere procurators, gedeeltelijk behoorende
tot het financiewezen, b. v. procurator aerarii
majoris, minister van financiën, procurator rei privatae, bestuurder van den fiscus, die beiden weder
vele procuratores onder zich hadden, die naar
hunne verschillende ontvangsten verschillende namen droegen, b. v. proc. metallorum, gedeeltelijk
zaken waarnemende, die door hunnen naam worden aangewezen, b. v. proc. ludorum, aquarum,
enz.
Ilpoxuwv, z. sterrebeelden, 3. kol.
Pro dietatore, prodictator, de plaatsvervanger van den dictator, die wel diens magt, maar
niet diens naam had, bij sommige gelegenheden
gekozen, b. v. het eerst in 218 v. C., toen het
volk (wat tot nu toe nog nooit gebeurd was) Q.
Fabius Maximus de magt van dictator opdroeg,
omdat de consul afwezig was.
I'rodlcus, llpó$txos, grieksch sophist uit Iulis op Ceos, tijdgenoot van Socrates. In zijn jeugd
kwam hij om staatsaangelegenheden van zijn vaderland naar Athene, waar zijn optreden in den raad
opzien baarde en bewondering verwekte, en hem zeker schijnt aangespoord te hebben tot het voordragen van redevoeringen en het geven van onderwijs in de redekunst tegen betaling. Van nu af
schijnt Athene zijn vaste woonplaats geworden te
zijn, waar hij in kennis en omgang geraakte met
de aanzienlijkste mannen van zijnen tijd, met So-

crates, Xenophon, Damon, Critias, Thucydides,
Theramenes, Euripides, Isocrates. Verscheiden
dezer mannen worden zelfs zijne leerlingen genoemd, en het is niet te ontkennen, dat hij door
zijn onderwijs en zijnen omgang een grooten invloed op zijne vrienden uitoefende. Plato laat
zich steeds met bewondering over hem uit. Omtrent de redevoeringen (A61oc) van Prodicus hebben wij noch naauwkeurige berigten, noch overblijfsels daarvan. Slechts Bene is ons uit Xenophons mededeeling (MEM . 2, 1, 21.), althans naar
haren inhoud, bekend, namelijk de evenzeer om
haren bevalliger vorm als zedelijke strekking uitmuntende allegorie van Hercules op den kruisweg
(Hercules Prodicius geheeten), in strijd met de
deugd en de ondeugd, die zich als twee vrouwlijke wezens aan hem vertoonen. Van een der-
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gelijken geest getuigen ook de mededeelingen die hadden. Eindelijk werden zij genezen door den
wij in de schriften van Plato over zijn onderwijs ziener Melampus, die tot loon van Proetus een
en gesprekken aantreffen. Ten zijnen gunste spreekt derde deel van zijn land ontving, benevens nog
ook het spreekwoord aopthter o IIpootxou, alsmede een derde voor zijn broeder Bias. Deze huwden
de hem gegeven bijnamen, ó óstvo , ó aopuc.
met Lysippe en Iphianassa, de derde Iphinoë, was
Prodigium, z. divinatio, 6. kol. o.
op hare omzwerving te Sicyon gestorven (HDT.
Prodi us, de verkwister, die wegens onma- 9, 34 .). Een zoon van Proetus heette Megapentige verteringen en het slecht beheer van zijn ver thes, z. Bellerophontes.
zijn bloedverwanten bij den praetor-mogendr
Profánus, ÇE^3rj Ao;, ciyro, die uit den
kon aangeklaagd worden, waarop hij afstand doen tempel (fanuin) geweerd wordt, oningewijde, vooral
moest van het bestuur zijner goederen (bonis in- van toepassing op de eleusinische mysteriën; bij
terdicere deed de praetor) en uit den kring zijner de opneming van nieuwe ingewijden bediende men
agnaten een curator ontving (erc. DE SEN. 7. HOR. zich van de spreuk die anderen uitsloot: áxá;
EP . 1, 1, 102 en v.).
pl(3rlXot, procul este, profani, welke vooral door
II p ó o t x o e, de voogden der minderjarige konin- dichters ook op andere omstandigheden werd
gen te Sparta, die voor hunne opvoeding zorgden toegepast; verg. VIRG. AEN. 6, 258. HOR. OD. 3, 1, 1.
en als regenten koninklijke Inagt uitoefenden; oveI1poyá^.sta, ;rporgXsta Ycµwv, z. yocli oG,
rigens werd de benaming ook gebruikt voor pleit 3. kol., b.
b
e
z
o
r
g
s
,
zaakwaarnemers, patronen.
I'rogymuasmata, npoYvµvaalia ra, zoowel
l'rodrtio, niet alleen eigenlijk verraad aan de voorloopige oefeningen der athleten in de gyhet vaderland gepleegd, maar in 't algemeen elke mnasiën voor de openbare wedstrijden, vooral de
voor de vrijheid van den staat gevaarlijke hande- olympische, waartoe zij 30 dagen te voren in Elis
ling: later vooral van toepassing op den persoon moesten bijeenkomen ; alsook de voorbereidende
des keizers, majesteitschennis. --- Verg. ook r p o- oefeningen en schriftlijke proeven der rhetoren
8oala.
in de welsprekendheid. Zoodanige werden o. a.
II p o $ o a i a, verraad, beteekent de misdaad die vervaardigd door Hermogenes (z. a.), Aphthonius
iemand begaat door den staat of een gedeelte (z. a.), die er voorbeelden ter oefening, sA^rat,
daarvan, b. v. eene vesting, een schip enz. aan bijvoegde, en als een vervolg daarop door Doxoden vijand over te leveren. Soms wordt ook de pater, Theon en a.
misdaad van omverwerping van het staatsbestuur
[lpol^, z. Yáµos, 2. kol. o.
(xaT Auats Tou jµov en -rupavví„) of de poging
I16xA7t, z. regtspleging, att. 5. kol.
daartoe, door itpoaoafa aangeduid. Over de ver
Proletaiii, z. een tuna.
dezer misdaad z. i S a Y Y s a•-volginret
Prologus, z . comoedia, 4. kol. en tragoeStraffen : dood, begraving buiten Attica, omver dia, 5. kol.
huis, openbare opschrijving van-werpingvaht
Promáehus, Ilpóµx yo;, 1) een der Epigoden naam en de aanslagen van den verrader, ati- nen, z. Adrastus en Parthenopaeus. --- 2)
mie, die zelfs nog op het nakroost overging. Regt- Zoon van Alegenor, een Boeotiër (HOM. IL. 14,
bank: de thesmotheten.
475.). -- 3) Zoon van Aeson, die met zijn vaProdrómi, z. winden, 1. kol.
der door Pelias gedood werd, terwijl deze Iason
II g o e ó c í a, noemde men te Athene het voor had uitgezonden om het gulden vlies te halen. --om bij de schouwspelen op de eerste en voor--regt 4) Bijnaam van Hercules te Thebe en van Hernaaniste plaatsen te mogen zitten, namelijk op de mes te Tanagra. -- 5) Z. P e 1 I e n e.
voorste benedenste banken, vlak achter de orchesProinétheus, iIpoµri svy „ voorbedacht,"
tra. Hiermede vereerde men veldheeren, priesters, zoon van Iapetus en Clymene (of van Asia, van
vreemde gezanten, burgers van bevriende steden Themis), broeder van Atlas, Menoetius en Epien allen die de staat om hunne verdiensten eene metheus „ nabedacht"; een Titan. Hesiodus verbijzondere onderscheiding waardig keurde. Ook haalt in de Theogonie (521 en v.): Toen na het
de achtergebleven kinderen van hen die in den overwinnen der Titans de olympische goden onoorlog voor het vaderland gesneuveld waren, had- der Zeus in Mecone (Sicyon) over de menschen.
den het regt der proëdrie.
regt spraken, werd Prometheus, als vertegenwoorIIpóE6pot, z. fiouA 7, 3. kol. b.
diger der menschen, te rade om Zeus te bedrieIIPoEtactopá, z. 7rpósodot, 6. kol.
gen en met hem in slimheid te wedijveren; hij
Proerna, Ilpoepva, stad in het Westen van doodde derhalve een stier verborg liet vleesch en
Phthiotis, landschap van Thessalië aan de weste- de ingewanden in den huid van het dier, en
lijke helling van den berg Narthacius.
legde den maag, het slechtste stuk, daarboven op,
Proetus, IIpoi'os, zoon van Abas en Ocalea, terwijl hij de beenderen op een anderen hoop legde
tweelingbroeder van Acrisius, door wien hij in en die met vet bedekte. I:)aarop noodigde hij Zeus
hun twist om Argos verdreven werd. Hij vlugtte uit te kiezen, doch deze de list van zijn tegen
naar Iobates, koning in Lycië, huwde met diens
doorziende koos het slechtste deel, de been--partij
dochter Antea (Sthenoboea) en werd door hem deren. In zijnen toorn over dit bedrog ontnam
met gewapende hulp naar Argos teruggezonden. Zeus aan de menschen het vuur; doch Prometheus
Acrisius behield Argos en stond zijnen broeder roofde het weder in een riet- of vlierstok (v 1pD jS) uit
Tiryns af. Zijne dochters de Proetiden waren den Olympus en bragt het aan de menschen terug.
Lysippe, Iphinoë, Iphianassa, welke als razende Zeus hierover nog meer vertoornd, beraamde termeisjes door den Peloponnesus rondzwierven. stond een onheil voor de menschen; hij liet HeHare krankzinnigheid deelde zich ook mede aan phaestus uit aarde een schoon meisje vormen, hetde overige argivische vrouwen, zoodat deze hare welk Pallas Athene met allerlei bekoorlijkheden
kinderen vermoorden. De oorzaak van haren waan opsierde en zond het den menschen toe tot hun
dat zij de dienst van Dionysus ver -zinwas, groot ongeluk en verdriet. Prometheus werd door
schoonheid met Hera gewedijverd-smad,ofin Zeus aan een groote zuil vastgeklonken, waar een
„
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gier over dag zijn lever af knaagde, die 's nachts weder aangroeide Eindelijk doodde Hercules den
vogel en bevrijdde Prometheus volgens den wil
van Zeus; want hij wilde, dat zijn zoon door deze
daad nog meer verheerlijkt werd. In de werken
en dagen (48 en v.) verhaalt Hesiodus dezelfde
mythe, maar eenigzins verschillend. Hephaestus
vormde de vrouw uit aarde en water en gaf haar
een menschlijke stem, kracht en eene maagdlijke
gedaante, Athene vrouwlijke kunstvaardigheid,
Aphrodite bevalligheid, Hermes driestheid en betooverende schalkschheid; vandaar kreeg zij, omdat zij van al die goden gaven ontvangen had,
den naam Pandora. Toen bragt Hermes haar
aan E p i m e t h e u s, die, ondanks de waarschuwing zijns broeders Prometheus, zich liet bepraten
en het geschenk aannam. Daarop had het zalige
leven der menschen een einde. Pandora opende
de doos der rampen, die Zeus haar had medegegeven; deze vlogen er terstond uit en verspreidden
zich over de aarde onder de menschen ; slechts de
bedrieglijke hoop bleef er in, toen Pandora, de
doos spoedig weer sloot. In deze mythe van Hesiodus is Prometheus de vertegenwoordiger van
den denkenden menschlijken geest; deze brengt
den mensch met het gebruik van het vuur wel besehaving, maar ook het lijden van een leven dat
zijn onschuldigen, vreedzamen natuurstaat verlaten
heeft; door de vrouw kwam het grootste onheil in
de wereld, namelijk de dood, want door de geslachtsvermenigvuldiging wordt liet onsterflijk leven van den enkelen mensch onmooglijk gemaakt.
Prometheus, die, de grenzen van het menschlijke
vergetende, met de goden wedijveren en in trotschen waan hun de betamelijke eer onthouden wilde,
moest, door Zeus geketend, dulden en lijden, totdat Hercules, de mensch, die door strijd en geduldige onderwerping onder den wil van den hoogsten god zich de onsterflijkheid verwierf, den verscheurenden gier doodde en hem van zijn lijden
bevrijdde. In drie aaneengesloten treurspelen, de
vuurbrengende," „ de geboeide" en „ de bevrijde
Prometheus," waarvan alleen het middelste bewaard
is, heeft Aeschylus de mythe van Prometheus behandeld en de duistere en gedeeltelijk verwarde
voorstelling van Hesiodus, in krachtige en verheven trekken verder uitgewerkt. Toen Zeus na
zijne overwinning op de Titans, waarbij Prometheus op raad zijner moeder Themis hem geholpen
had, eene nieuwe orde van zaken invoeren en ook
het toen bestaande menschengeslacht, dat woest en
dierlijk was, uitroeijen wilde, om een beter te
scheppen, verzette Prometheus, de vriend der menschen, zich daartegen; hij bragt hun het aan IIephaestus ontstolen vuur en leidde hen door velerlei
kunsten die hij hun leerde (bouwkunst, sterrekunde, schrijfkunst, telkunst, scheepvaart, voorzeggingskunst, geneeskunst enz.) tot hoogere beschaving
op. Zeus laat het menschengeslacht bestaan, doch
hij straft Prometheus voor zijn tegenkanting, door
hem door Hephaestus en zijne dienaren Kratos en
Bia (Kracht en Geweld) aan een rots in het woeste
land der Scythen te laten vastnagelen. Hier openbaart Prometheus aan Oceanus en de Oceaniden,
die hem komen vermanen om zich aan de almagt
van Zeus te onderwerpen, dat hij alleen in staat
is om door mededeeling van een geheim Zeus van
een gevaar, dat zijne heerschappij bedreigt, te redden ; hij wist namelijk, dat Zeus in gemeenschap
met een zekere godin (Thetis) een zoon zou very

wekken, die hem van den troon zou stooten. Om
dit geheim te weten te komen, zendt Zeus Hermes tot Prometheus; doch deze wil het niet bekend maken, voordat Zeus hem zijne boeijen geslaakt en voor den aangedanen smaad voldoening
heeft geschonken, daarop wordt hij door Zeus
met den bliksem getroffen en met de rots in den
afgrond geslingerd. Hiermede eindigt het tweede
treurspel. De inhoud van het volgende stuk, „ de
bevrijde Prometheus," was : Na langen tijd komt
Prometheus aan de rots weer te voorschijn en
wordt daaglijks door den adelaar verscheurd, totdat de centaur Chiron, die door een vergiftigde
pijl van Hercules aan een ongeneeslijke wond
lijdt, vrijwillig van zijne onsterflijkheid afstand
doet en voor hem sterft. Nu doodt Hercules met
toestemming van Zeus den adelaar en bevrijdt Prometheus, die voor zijne vrijmaking het geheim openbaart. Hier staat Prometheus als hooghartige
beschermer der menschen met aardsch verstand
tegen over den hoogsten en wijsten wereldbestuur
gaven die Prometheus den rnenschen-derZus;
aanbiedt, en die hij voor de uitnemendste houdt,
zijn slechts aardsche goederen, die het aardsche
welzijn bedoelen ; de hoogste, zedelijke goederen
der menschheid, wier beschermer Zeus zelf is,
kent hij niet en vermag ze niet te geven. Ver
gewone verstand en de kracht-trouwendph
van den menschlijken geest, wil hij zich aan den
hoogeren, godlijken wil van Zeus niet onderwerpen, en moet daarom lijden tot dat zijn trots gebroken is. — Ook zou Prometheus de menschen
geschapen hebben uit aarde of uit water en aarde,
hetzij in den beginne (OVID. MET. 1, 81.), of in
gemeenschap met Athene, na den vloed van Deucalion, zijnen zoon, dien hij bij Hesione, of Axiothea of Pandora of Clymene verwekte (HDT. 4,
45. noemt Asia zijne vrouw). Voor den vloed
zou hij Deucalion geraden hebben, om zich ter
zijner redding een schip te bouwen. Te Athene
werd Prometheus vereerd met Athene, met welke
hij in verscheiden opzigten in betrekking staat, en
met Hephaestus; daar had men in de Academie
een heiligdom, waar ter zijner eere een feest met
fakkelloop gevierd werd.
Promulsis, z. coena, en m aal tijden
der Romeinen, 5. kol.
Prómus, (van promere, voor den dag brengen), de uitgever, ac das, die de voorraadkarper,
cella penaria, opende en den voorraad uitgaf, gelijk condus (van condere, verbergen), degene was die
hem ontving en in de kamer borg; meestal waren
beide bedieningen in denzelfden slaaf vereenigd,
procurator peni.

llpo' ci rx, z. Pallas Athene, 3. kol.
flp6'icto, I. templum, 3. kol.
Proni of Pronni, z. C e p h a l l e n i a.
Hpovoice, I. Pallas Athene, 3. kol.
Pronuba, huwelijkstichteres, bijnaam van
Juno Jugalis, 'Hpi ratirktoy (viRG. AEN. 4, 166.
OVID. HER. 5, 43.). — Pronubae heetten bij de
Romeinen de vrouwen, die van de zijde der bruid
het noodige voor de bruiloft bezorgden; dit waren jong gehuwde vrouwen van onberisplijke
zeden.
Propertnus, Sext. werd in 46 v. C. te
Asisium, het teg. Assisi, in Umbrië geboren (4,
1, 1?5.). Hij stamde af uit een onbekende familie (3, 24, 57.), verloor reeds vroeg zijn vader en
in 't jaar 41 zijn vaderlijk erfgoed, ten gevolge

Propoetides ripo^xxnog.
van de door Octavianus aan de veteranen gedane
landverdeeling (5, 1, 127.). Weldra begaf hij zich
naar Rome. Hier werd hij nog pas 18 jaren oud,
in 't jaar 28 v. C. (5, 1, 3. 3, 31.) in liefde ontstoken

voor de schoone en geestrijke Hostia (3, 15.), die hem
voor de poësie bezielde, en onder den verdichten
naam (wat toen gebruiklijk was) van Cynthia door
hem bezongen werd. Hij woonde op den Esquilinus (3, 23, 24.), in de nabijheid van Maecenas,
dien hij, even als de overige dichters van zijn tijd,
als zijnen beschermer vereerde (4, 9.). Overigens
schijnt hij, in 't genot van liefde en poësie, in een
kring van vertrouwde vrienden zeer afgetrokken
geleefd te hebben. Wij bezitten van hem, volgens vroegere verkeerde verdeeling 4, volgens de
tegenwoordige, het eerst door L a c h m a n n opgenomen, 5 boeken elegiën. De inhoud daarvan is grootendeels ontleend aan zijnen omgang met Cynthia en
schildert de menigvuldige afwisselingen die hierin
plaats hadden, welke na eene scheiding van een jaar
(4, 16, 9.) vijf jaren onafgebroken stand hield.
Propertius toont daarbij eene vurige natuur, is
hartstogtlijk in vreugde en smart, maar verraadt
tevens diep gevoel en een edel karakter. Zijne
genegenheid voor zijne geliefde is niet alleen gegrond op haar uiterlijke schoonheid, waarvan hij
(2, 2.) een treffend beeld maalt, maar ook op de
innerlijke begaafdheden, waarmede zij, als eene
romeinsche vrouw van groote beschaving van
dien tijd, rijklijk is toegerust (3, 13, 9.). Hoewel zij door hare luimen en ontrouw den dichter
dikwijls diep krenkte en soms aan een rijkeren
mededinger de voorkeur gaf, bleef hij haar evenwel trouw genegen, en zelfs nadat hij zich met
een diep gewond hart van haar los gescheurd had
(4, 25.), bewaarde hij zijne gehechtheid aan haar
tot over het graf (5, 7.). In deze innige liefde
vond hij, gelijk hij zelf meermalen betuigt (het
uitvoerigst 2, 1.) eene onuitputlijke bron zijner
poësie, en geen van de romeinsche dichters heeft
den gloed eener hartstogtlijke liefde zoo naar
waarheid geschilderd als hij. Daardoor bezitten
zijne gedichten eene groote levendigheid, die kort
en afgebroken is van voorstelling en daardoor
soms moeilijkheid baart in het juist vatten van
den zamenhang. Met dat al weet hij zijn overspannen gevoel meestal te beheerschen en in wel
doordachte, tot in de fijnste trekken uitgevoerde
schilderingen uit te drukken. Daarmede verbindt
hij een overvloedig gebruik van oude mythen en
fabelen, die hij nu eens met een enkelen vlugtigen trek, dan weder met een uitvoerig penseel in
zijne tafereelen brengt, doch overal met een poëtische tint weet te kleuren. Hij volgde hierin het
voetspoor zijner alexandrijnsche voorgangers, Callimachus en Philetas, die hij vooral zocht na te
streven (4, 1.), en in welk opzigt hij bij zijne tijd
genoegzame kennis mogt veronderstellen-genot
om hem op een veld te kunnen volgen, waarop lateren hem al te groote geleerdheid en duisterheid verweten hebben. Zijn versbouw is krachtig en levendig en verraadt de sporen van grieksche kunst, zijn
taal bezit eene eigenaardige kernachtigheid. ----- De
gedichten van het 5. boek, die tot de laatste levens
dichter behooren, onderscheiden zich-jarenvd
wezenlijk van de vroegere; zij behandelen meestal
onderwerpen uit de roineinsche sage en geschiedenis en verraden eene edele vaderlandslievende gezindheid. Het laatste gedicht, waarvan de tijd is
aan te wijzen (5, 6.), valt in het jaar 16 v. C.
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Propoetides, jonge meisjes te Amathus,
die de godheid van Venus loochenden en daarom
in steepen veranderd werden (ovro . MET . 10, 221
en v.).

Propontis, ti TIpoitovTic de kleine zee die
door den Hellespont in het W. en den thracischen
Bosporus in het 0. den Pontus Euxinus met de
aegaeïsche zee verbindt. Herodotus (4, 85.) stelt
vrij naauwkeurig de lengte op 1400 stadiën
de breedte op 500. Aan de zuidzijde liggen
de c i a n i s c h e (golf van Modonia) en de o lbianische of astacenische golf (golf van
Ismid). Langs de kust lagen belangrijke coloniesteden : Heraclea Perinthus, Byzantium, Cyzicus:
eilanden : Ophiusa, Elaphonesus (Alone), Proconnesus, Besbicus enz., t. zee van Marmora.
Propraetor (ook pro praetore) heette tegen
het einde der republiek de gewezen praetor, die
als stadhouder naar eene praetorische provincie
ging, z. p r o v i n c ja. Hun ambt en hunne regten
waren in alles aan die der proconsuls gelijk, zij
hadden alzoo de regterlijke en uitvoerende magt,
en des noods ook het krijgsbevel; echter hadden
zij slechts 6 lictors, het halve getal van die aan
de proconsuls waren toegestaan, benevens een
kleiner gevolg; verg. cohors praetoria. Onder de keizers heetten de stadhouders der keizer
provinciën dikwijls bij verkorting propraeto--lijke
res (TAC . ANN . 2, 66. 12, 31.), in plaats van met

den vollen titel legati Caesaris pro praet. cons pot.
Propugnaeuia, z. belegering, 5. kol. m.
Propylaea., llpo^tóXatn, z. A t h e n a e, onder
Attica, 5. kol. b.
Proquaestor (ook pro quaestors) komt
slechts onder de republiek voor, als naam van
een buitengewonen quaestor, die de plaats vervangt van een door den dood of om andere reden
binnenstijds afgetreden quaestor, ook van hem
wiens ambt verlengd was (prorogare).
Prora, z. n a v i s, onder z e e w e z e n, 3.
kol.
Prorogatio, het verlengen van den diensttijd eener overheid (magistratus), van een opper
(imperil), van het bestuur eener provincie-bevl
(provinciae).
Prorsa, z. E u a n d e r.

Prosseenium, 7tpoaxirjvtov, z. t h e a t rum,
grieksch, c).
I'rosehium, IIpóaZtov, stad van Aetolië, aan
de zuidelijke helling van den berg Aracynthus,
volgens Strabo ongeveer op de plaats van het
Pylene bij Homerus (IL. 2, 639.) ; teg. ligt daar
het klooster St. Georg aan den Zygos (Time. 3,
102, 106.).

1"rosceriptio, het in den ban verklaren van
rijke en aanzienlijke mannen, het eerst door Sulla
ingevoerd (40 senatoren, 1000 ridders), daarna
herhaald door de driemannen Antonius, Octavianus
en Lepidus (130-150 senatoren). De namen der
geproscribeerden werden op tafelen geschreven en
in 't openbaar opgerigt, terwijl hij, dien dit lot
trof, vogelvrij was en zijne kinderen en nakomelingen hun vermogen en alle aanspraak op eer ambten hadden verbeurd.
IIpoa9Aijvot, z. Arcadia, 2. kol. o.
Proserpina, z. Persephone.

Ilpocxscp 'Xatov, z. maaltijden der Grieken, 3. kol. b.
llpósxArlc, z. regtspleging, attische,
2. kol.
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r1eosxvY cW---Fleásoetoi.
handen zijnde middelen; waren de inkomsten
niet toereikende, dan nam men ook tot de
buitengewone bron, • de staatskas, zijn toevlugt.
2) De politie (over straat- en marktpolitie, verg.
exyopavóµot en datUVU(^.UL) ,waartoevooral ook

II p o c x u v s i v (van xusty, kussen, niet van Ucu')
eigenlijk en hoofdzaaklijk de perzische wijze van
eerbetoon jegens koningen en hooggeplaatste personen, door zich voor hen ter aarde te buigen
en den bodem met het aangezigt aan te raken. De
Grieken hielden dit voor een vernederend teeken
van lage, slaafsche onderdanigheid, zoodat Conon het
vermeed en Callisthenes het aan Alexander den G.
weigerde. Bij de Grieken was de npo„,%uvr^atS
veeleer eene vereering der . goden door het maken
van kushanden, een gebruik dat - reeds vroeg voorkomt. De Romeinen hadden daarvoor de uitdrukking adorare, venerari, zelden adulari.
Prosodic., z. lyrische poësie, 2. kol. o.
II p o c o o t, beteekent in algemeenen zin de inkomsten. Wij willen hier de hoofdzaken van liet
atheensche financiewezen bijeenvoegen. Eene
naauwkeurige regeling van de financiën, zoo als
in de meeste nieuwe staten, met eene voorafgemaakte begrooting van uitgaven en inkomsten
die de uitgaven moeten dekken, heeft waarschijnlijk noch te Athene, noch in eenigen anderen griekschen staat ooit plaats gevonden. Echter verkreeg
men door vergelijking der rekeningen, die geregeld en naauwkeurig gehouden werden, een vrij juist
overzigt van de behoeften van den staat en van
de middelen die ter dekking daarvan voorhanden
waren. Bleek het dat de verhouding tusschen
uitgaven en inkomsten verbroken was, dan moes
ten of de eerste verminderd, of de laatste door
het openen van nieuwe bronnen voor het vervolg
vermeerderd worden. Ter dekking van oogenbliklijke behoeften werd tot de staatskas de toevingt genomen, na wier uitputting, bij gebrek aan
een welgeregeld financiewezen, dikwijls groote ver
zich openbaarde, waardoor de staat-legnhid
juist op gewigtige oogenblikken in het nemen van
krachtige maatregelen en een spoedige beslissing
belemmerd werd, hetgeen alzoo zeer veel bijdroeg
tot het verval van den atheenscheen staat naar

Scythen geheeten), later 1200 man
sterk, uit de staatsslaven (óiµóatot) genomen en
onder het bevel van Tóyap)(ot. De uitgaven voor
hen bedroegen jaarlijks ongeveer 36 talenten, bij
de f 100000. 3) Het vieren der feesten, oor
opluistering van de eerdienst, later-spronklijte
om den lust en de zinnen van het volk te bevredigen, verslond ontzettende sommen. Ter goed
dier kosten diende vooreerst het theoricum-making
(8stoptxóv), bijeengebragt uit de vroeger voor de
krijgsdienst bestemde batige saldo's van het financieel beheer, en dat gebruikt werd om aan het
volk het entreegeld voor het bijwonen der spelen
en het theater te verschaffen, openbare maaltijden
aan te leggen enz., eene instelling van Pericles, die
meer dan iets anders tot het verval van den atheenschen staat heeft bijgedragen. Het theoricum werd
door afzonderlijke ambtenaren beheerd (apxovTSs
Tcuv 4swptxci. v, zij komen ook onder andere namen
voor). De deswegens gevierde demagoog Eubulus
dreef een volksbesluit door, volgens hetwelk een
voorstel, om de overschotten van het geldelijk beheer weder voor de krijgskas te bestemmen, met
den dood zou gestraft worden; op raad van Demosthenes werd dat besluit in 't jaar 339 v.
C. weer ingetrokken. Verder dienden tot dekking
dier kosten verschillende liturgiën, zooals de gymnasiarchie, de choregie en a. (verg. A s t T o u p y í a).
Het bestuur daarover droegen verschillende ambtenaren rctµsAryTat, ispoitotol, Poolvat en a. 4)
Uitkeeringen aan het volk (&avoµaí, aóóacts), h.
V. cleruchiën (verg. x A rl p o u x E a), koornuitdeelingen
en bovenal de reeds vermelde, beruchte, door Fe-

binnen en naar buiten. — U i t g a v en : a) gewone,

rieles ingevoerde theoricuni gelden. 5) I)e bezoldi-

1) Onderhoud en herstel van openbare gebouwen.
Dit was een belangrijke post, daar niet alleen op
de onbekrompenste wijze in het vervullen van al
de noodzaaklijke behoeften van den staat in dit
opzigt moest voorzien worden, maar ook de magt
en het aanzien van den staat zich moest afspiegelen in het instandhouden en herstellen van de
heerlijkste werken uit al de deden der beeldende
kunst. Tot de werken der eerste soort behooren:
havens, arsenalen de ontzaglijke vesting- > en verdedigingswerken; tot die der tweede
soort : de talrijke tempels en andere praalgebouwen
die dienden ter opluistering der eerdienst, de
standbeelden, de gallerijen, vooral de gebouwen
op den burg. (De propylaeën alleen hadden
eene uitgave vereischt van 2012 talenten of ongeveer 5 mill. guldens; verg. A t h e n a e, onder Attica, 5. kol. b.). Voor deze openbare
gebouwen had men een tal afzonderlijke beambten, &7Lt6 LO'Crat Twv firlµoa(wv ïpywv (z. a.). Door
hen werd het werk, zoowel nieuwe gebouwen als
het herstellen van oude, opgedragen aan aannemers
( pyoXá ot, ioywvat, µta»wzai). Het oppertoezigt
hadden de aan de epistaten toegevoegde staats architecten, die door cheiritonie gekozen werden.
De uitbesteding geschiedde door de r`wXi Tai.
Somtijds leverde de stad een gedeelte der materialen. De uitgaven voor dezen post verschilden
natuurlijk naar mate van de behoeften en de voor-

het opzigt over vreemden behoorde. Tot handhaving der openbare rust en veiligheid dienden de
TOyOTat (ook

ging der bouleuten, regters en volksvergaderingen (z.
1 ouk j, atzaa rtxóv, en &°xxXrlataa Tixóv), ver-

der de toelage aan de bezoldigde ambtenaren (openbare zaakwaarnemers en pleitbezorgers, telken male
wanneer zij voor den staat spraken, eene drachme),
gezanten, die reisgeld ontvingen (&cpó&cov, 7topstov),
ten tijde van Aristophanes 2 of 3 drachmen daags;
op de plaats hunner bestemming leefden zij als
gastvrienden op kosten van den staat of den koning, tot wien zij gezonden waren ; verder de 10
sophronisten, de dr laxo7rot, soms ook de nomotheten;
daarenboven al de bedienden der overheden; daarbij
komt nog de uitkeering voor de da►5vatot (z. a.).
6) Openbare belooningen en eerbewijzen, aiTr^at;
lv ;rp u rciva(p, uitreiking van den gouden krans
aan den raad en aan bijzondere personen; oprigten van metalen standbeelden (onderscheidingen,
die eerst later menigvuldiger voorkomen : Demetrius Phalereus, ontving in één jaar 360 standbeelden), somtijds ook belooningen in geld, zooals

de µ jvurpa voor de ontdekking van een misdaad.
7) De regelmatige kosten voor leger en vloot.
Daartoe behoort vooreerst het verschaffen der uitrusting aan de armeren en de slaven (de gegoeden wapenden zich zelve), het aanschaffen der
talrijke behoeften voor de vloot. Onder anderen
moesten, volgens een wet van Themistocles, jaarlijks 40 nieuwe trieren gebouwd worden (over de uit
daarvan z. k s t 'r o u p y 1 u) . Verder de soldij,-rusting

tlec (QJ'oi.
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die in vredestijd, aan eenige 100 matrozen, de be- Zoo werden ook de andere grondeigendommen,
manning der beide staatsschepen Paralos en Sala- alsmede theaters verpacht. De binnenlandsche bergminia, alsmede aan de ruiterij, ten minste zeker werken (p.'rraXAa) waren do zilvermijnen te Lauaan een gedeelte daarvan, ter verpleging (giros rium. Deze waren gezamenlijk aan bijzondere
tnîcotc) gegeven werd, waarbij in oorlogstijd nog personen in erfpacht gegeven en konden door erde eigenlijke soldij kwam. Ieder ruiter kreeg fenis, verkoop enz in andere handen overgaan.
waarschijnlijk daags een drachme voor kosten van De twXi ( hadden het beheer er over. Voor het
onderhoud, het gezamenlijk bedrag daarvan beliep regt van bouwen werd een koopsom betaald en
jaarlijks 40 talenten, f 108000, daarbij kwam nog

nog daarenboven jaarlijks eene belasting van het

xcerd raat;, eene toelage voor de uitrusting der 124. deel der opbrengsten, Slechts burgers en isoruiterij. — Het geheele bedrag der gewone uitga - ! telen waren tot erfpacht geregtigd. Buitendien
ven moet op zijn minst geschat worden op een hadden de Atheners (door Cimon 463 v. C.) in
de

som van 400 talenten (= f 1,080000, en bij de
hoogere waarde van liet zilver te Athene, ten
minste driemaal zoo veel als dezelfde som bij ons);
dikwijls zal het tot 100+) talenten = f 2,700000.
gestegen zijn; voor eene bevolking van 500000 zielen
zeker eene aanmerklijke som, waarvan de opbrengst
noo(lzaaklijk op de rijken moest drukken en allengs de krachten des volks uitzuigen. — b) Buitengewone uitgaven in oorlogstijd. Deze bestonden
in de kosten voor de wapening der armere burgers,
voor de uitrusting der vloot en voor de bezoldiging en de verpleging van troepen. Hoewel men
geene staande legers had, legden deze uitgaven
toch een groot gewigt in de schaal en werden tot
een voortdurenden last, daar de oorlogen bijna
onafgebroken voortduurden. Ook was het getal
der troepen in verhouding tot dat der burgers ontzettend groot. De legermagt der Atheners, de zeemagt, waarbij zich veel metoecen en slaven bevonden, daaronder gerekend, moet dikwijls bij de
90000 man sterk geweest zijn (verg. over de wijze
van uitrusting, e x e r e i t u s, 2. kol. o.). Door de hooge
soldij (verg. stipendium) waren de kosten buitengewoon. Zoo kan men b. v. de kosten voor de
soldij der 90000 man, die Athene in den oorlog
tegen Sicilië onder de wapens had, op 3600 talenten (bij de f 9,720000, of volgens de tegenwoordige waarde van het zilver, ruim 29 mill. guldens) schatten. Wat de uitrusting der vloot betreft,
wel werd ook in vredestijd, gelijk wij vroeger zagen, liet bouwen van schepen niet verwaarloosd;
doch het sprak van zelf, dat bij het dreigen eens
oorlogs dit getal vermeerderd moest worden en er

Thracië bergwerken gekregen, waaronder de rijke
goudmijnen in Scapte Hyle, die waarschijnlijk op
dezelfde wijze tot waarde gemaakt werden als de
inlandsche. ---- Over de tollen z. x 7 o p á en dd y op o v ó o t, 6 x d T r^, E i x o T j, i X X t µ é v t o v. —
Over de belasting der ingezeten vreemdelingen
((^.ztoExtov) z. e gv o S. -- Ook wordt nog melding
gemaakt van eene belasting op de slaven, 3 obolen per hoofd. Ditp,wpokov moest de vrijgelaten
behalve het vreemdelingengeld ook nog opbrengen. De pachters van al deze inkomsten heetten
rrEAwvat. Bij de pachting moesten zij borgen (lyyuot, &yyur^Taf) stellen, en zoo zij zelve niet voor
de inning zorgden, hielden zij er ontvangers op na
(&xXoyeet;, &XXq vtircd, Ex err1X6yoc). Namen vereenigingen of vennootschappen een pacht op zich,
dan stond er aan hun hoofd een dpxwvrc of TekwvdpXrlc. Het betalen der pacht (xara3oX rikou ;, xcrcclXXetv, xaTadeivat, &uXuaac, dchto6ovvas Tics xu rc4oka-) geschiedde op het raad huis. Kwam de pacht niet op den behoorlijken
tijd in, dan werd uitstel vergund tot aan de negende prytanie, na verloop van dezen termijn werd
de schuld verdubbeld; zoo nu niet onmid(lellijk betaling volgde, dan verviel het vermogen van den
schuldenaar aan den staat. Ook kon de nalatige
pachter, zonde: eenigen verderen maatregel in regten,
terstond gebonden en gevangen gezet worden. 2)
Van de gelden, die bij een regtsgeding gestort werden, behooren hiertoe: de parastasis, de prytanie
en in sommige gevallen de parakatobole. Over
deze, alsmede over de boeten (rep jpa-ra) en over de
verbeurdverklaarde goederen (^r^N có cpuru) z. r e g t s-

ook in de uitrusting zelve nog veel te voorzien
bleef. Grootendeels werden de kosten hiervoor
door de trierarchie gedekt (z. ?, e t r o u p y i a). Bij dit

pleging, a t t i s c he, op het einde. 3) De opbrengsten (cpópoc) der bondgenooten, ingevoerd ten
bedrage van 460 talenten (door Aristides omstreeks

alles kwamen nn nog de kostbare vesting- en belegeringswerken en werktuigen. De tweejarige belegering van Potidaea kostte alleen 2000, volgens
een andere opgave, 2400 talenten. Inkomsten:
a) gewone. Een hoofdgeld was in strijd met
atheensche begrippen ; ook een belasting op het
vermogen komt zelden voor en behoort tot de
buitengewone inkomsten. De gewone inkomsten
kunnen onder 4 hoofdklassen gerangschikt worden :
1) ^rdXri, de gewone belastingen; 2) rt;..t uta en
7UC67rpuru, boeten en verbeurdverklaringen; 3) cpbpot, opbrengsten, en 4) XEtToupykaL &yxuxktot, gewone
diensthetooningen der burgers. 1) Tot de gewone
belastingen behooren de inkomsten uit de staatseigendommen, de tollen, personele belasting en die
van eenige kunst of handwerk. De domeinen (ook
de gemeenten en tempels hadden hunne eigendommen) bestonden in weiden, bosschen (uXwpol,
houtvesters), akkers, huizen, zoutmijnen, bergwerken enz. De huizen werden aan ondernemers
(vuózXi pot) verpacht, die ze dan afzonderlijk weder
verhuurden. De pacht werd bij prytaniën betaald.

476 v. C.), oorspronklijk onder gemeenschaplijk
beheer, waartoe Athene hellenotamiën benoemde,
hadden ten doel gemeenschaplijke verdediging.
Omstreeks het jaar 461 v. C. werd de algemeene
kas van Delos naar Athene overgebragt (z. verder onder a u µ t u x f a), waardoor die gelden geheel
in handen der Atheners kwamen, die ze, vooral
op aansporing van Pericles, tot hun eigen voordeel, vooral ter verfraaijing hunner stad, aanwendden. Door het bijkomen van nieuwe en nog grootere opbrengsten der vroegere bondgenooten werd
deze belasting allengs tot op 1300 talenten opgevoerd. Toen na het einde der anarchie in 377
v. C. de summachie op een nieuwen voet geregeld
werd, kregen deze opbrengsten, om het gehate woord
cpópoc te vermijden, den naam van auvrd^n (verg.
au
a x f a). — Over de winsten die de staat uit de
cleruchiën trok, z. a. -- Het kapitaal dat uit de
jaarlijksche saldo's gevormd werd en aan Athene
gewijd was, werd nedergelegd in den diria00^ot.os
van haren tempel, het parthenon op den burg.
(Ook andere goden hadden hun spaarkas, die door
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10 uit de pentacosiomedimnen bij het lot aangewezen raµtat bestuurd werd. -- b) Buitengewone
inkomsten. Deze bestonden in de buitengewone
belasting op het vermogen (ziscpopa) en de buiten
liturgie der tetrarchie. Over deze laatste z.-gewon
A a c T o v p y 1 a, 2. kol. o. De belasting op het vermogen
werd in buitengewone gevallen, tot dekking der
oorlogskosten, geheven. Zij was geen persoonlijke
belasting maar werd zeer eigenaardig als een
toegift van het vermogen beschouwd, zoodat
ook hem die haar schuldig bleef, wel verbeurd
goederen, maar niet, zooals bij an--verklaing
dere staatsschulden, atimie trof. Het eerste voorbeeld eener stSpopc, ten bedrage van 200 talenten,
vinden wij in 't jaar 428 v. C., waarin het beleg
van Mytilene buitengewone krachtsinspanning van
den staat had gevorderd (THUC. 3, 19.). Doch de
door Solon ingevoerde verdeeling in klassen was
reeds berekend op de mooglijkheid eener zoodanige
belasting. Na 428 werd zij dikwijls herhaald.
Vrijdom van deze belasting van enkele burgers
was niet geoorloofd ; zelfs het vermogen van weezen, die van de liturgiën vrij waren, moest er in
dealen. -- De maatstaf waarnaar zij betaald werd
was de klassenverdeeling van Solon naar het ver
(TLµr^µaTa ), in pentacosiomedimnen, hip--mogen
peis, zeugiten, theten, de laatsten waren vrij (z.
ook onder cp u X rl). Het inkomen der eerste klasse
(ten minste 500 medimnen, in geldwaarde = 500
drachmen) vertegenwoordigde een kapitaal van
6000 drachmen, dat der ridders (300 dr.) van 3600
dr., dat der zeugiten (150 dr.) van 1800 drachmen.
Van deze belasting op het vermogen verschilt de
inkomstenbelasting of de aanslagen van een gedeelte van het kapitaal (ook Solons
bedoeling was namelijk eene progressive belasting,
waarbij de grootere kapitalen in evenredigheid meer
getroffen werden, dan de kleinere, waarvan na aftrek van de noodzaaklijke uitgaven voor levens
kon overschieten. Het middel-onderhumi
dat hij aanwendde om dit doel te bereiken was
niet, dat hij de gezamenlijke kapitalen in de verschillende klassen procentsgewijze aansloeg, maar dat
hij in de lagere klassen slechts van een gedeelte
van het kapitaal, het belastbaar vermogen (ríµ µa),
en vervolgens van al de belastbare kapitalen een
gelijk gedeelte voor belasting vorderde. --- Ieder
moest zichzelven schatten, hoewel er eene herschatting (urcoT(µrlats) kon plaats hebben. Om het
ontvangen der belasting gemaklijker te maken
werden de grondeigendommen gekadastreerd, d. i.
er werden registers van de vaste panden aangelegd, die later in registers van vermogen werden
veranderd. -- Eene verandering van deze instelling
van Solon had plaats bij de schatting onder den
archont Nausinicus (377 v. C,). Bij deze gold in
de hoogste klasse liet vijfde gedeelte van het vermogen (ouata) als belastbaar kapitaal (Tfµriµx), in
de andere klassen naar evenredigheid kleinere gedeelten van het geheele vermogen ; dat was dus
overeenkomstig het beginsel van Solon. De som
van 5750 talenten, die voor de schatting van Nansinicus wordt opgegeven, is niet het bedrag van
het gezamenlijk vermogen (ouita), noch van de
opbrengst der geheele belasting, ei;cpopl, maar het
belastbare gedeelte, Tíµra, zoodat dus het gezamenlijk vermogen van het land op meer dan
30000 talenten geschat moet worden. Ten behoeve dezer belasting werden nu, even als later
bij de trierarchie geschiedde (z. A s e T o u p y Ia),

summoriën ingesteld, d. i. afdeelingen van ongelijk
gegoeden, maar toch der rijkste burgers die gelijke belasting moesten opbrengen. Uit elke phyle
namelijk werden 120 van de rijkste burgers genomen en deze in twee symmoriën verdeeld, zoodat er in 't geheel 20 symmoriën waren, ieder
van 60 man. Uit elke symmorie werden nu nog
weder 15 der vermogendste genomen, die dan
gezamenlijk, ten getale van 300, de buitengewone
belasting moesten regelen en des noods het geld
voorschieten (7rpon popá), om het later van de
overige medeleden der symmoriën terug te vorderen. De schatting van het belastbaar kapitaal,
was aan de demarchen opgedragen, de verdeeling
in symmoriën aan de strategen, door wier tusschenkomst ook eene ruiling van vermogen, rwtl 6o^tS,
even als bij de liturgiën, kon plaats hebben. F in a n c i ë e I beheer. Het oppertoezigt over het
geheele financiëel beheer had de raad (z. P o u X ' ),
natuurlijk onder verantwoording. Vooral was hem
opgedragen het verpachten, verkoopes zeide de
Athener, van de gezamenlijke gewone inkomsten,
waarover reeds uitvoeriger boven bij de inkomsten
gehandeld is. Onder den raad stonden de 10 nwAr1Tal, die zorg droegen voor het verkoopes der ver
verklaarde goederen en het verpachten der-beurd
staatsinkomsten ; de irp &ropes tot bet invorderen
der boeten. Somtijds werden daartoe buitengewone
commissarissen benoemd (tri TrlTaí, avXXoysis). De
tempelschat van Athene, even als die van andere
goden, stond onder de bewaring en het beheer
van 10, door het lot uit de hoogst belaste burgers
gekozen, raµktt, rentmeesters. De belangrijkste financiële ambtenaar was de rentmeester der openbare inkomsten (Trcu.cc(; Tri g xocvrjs 8cocfrl^sws), die
voor 4 jaren bij stemming gekozen werd, een soort
van minister van financiën, die de geheele administratie der geldmiddelen had. De iropta rr waren
belast met de zorg voor de buitengewone geldmiddelen. Het beheer over de gelden, die uit de
regtspleging voortvloeiden, was opgedragen aan
de xwX uxp rat (een zeer oud ambt, oorspronklíjk
xwXayp Tat, die het offervleesch bijeen rapen), deze
zorgden voornamelijk voor de spijziging in het
prytaneum en de uitbetaling der regters. --- Alle
andere ontvangsten werden bezorgd door thco6ixrcu,
door wie ze dan in de kassen der afzonderlijke
rentmeesters (Taµiac) gestort werden. Hierbij komen dan nog de reeds genoemde epimeleten, epistaten enz. en de later zoo belangrijke bestuurders
van het theoricum.
Prosopitis , Ilpoawtt rte, eiland aan den mond
van den Nijl, gevormd door den canopischen en
sebennytischen arm en het Pharaokanaal, met de
steden Niciupolis, Aphroditopolis enz. (HDT. 2,
-

165. THUC. 1, 109.).

IIpóTa cam, z. cTC,Lia.
it poaTdTris, z. µdTotxot, onder divot.
Ilpoctuµ rjµa, z. regtspleging, attische,
8. kol.
TIpóatoa, z. huis, grieksch, 2. kol. b.
IIpwtaywvea ri , z. toon eel, 3. kol.
Protogóras, IIpwrayopa;, een der beroemdste grieksche sophisten, geboren te Abdera. Zijn
leven valt in de jaren 480-410 v. C., hij was alzoo iets ouder dan Gorgias en Prodicus. Over
zijne opleiding en zijne leermeesters is ons niet veel
medegedeeld. Het verhaal dat I)emocritus zijn leermeester zou geweest zijn, schijnt een verzinsel of een
naamsverwarring te zijn, want Protagoras was 20

Prote--Provincia.
jaren ouder dan Democritus. Slechts dit mag men
voor zeker houden, dat Prot. de oude ionische
wijsgeeren, Heraclitus en de Eleaten beoefend heeft.
Voordat hij zich uitsluitend aan de wijsbegeerte
wijdde, hield hij zich ook bezig met grammatica
en rhetorica. Later nam hij het geheele gebied
van menschlijke wetenschap in den kring zijner
studiën op en werd zoo een der geleerdste sophisten ; hij zelf noemde zich het eerst een sophist en
nam voor een leercursus 100 minen. Bij Pericles
stond hij in hoog aanzien, door wiens tusschenkomst hij in 443 v. C., met andere atheensche colonisten, naar Thurië gezonden werd, om de wetgeving dier stad te herzien en met de behoeften
van den tijd in overeenstemming te brengen. Door
Plato en anderen zijn ons van zijne leer verscheiden stellingen bekend gemaakt. Onder anderen
leerde hij, dat alles is, wat en zoo als het aan
iederen mensch toeschijnt ; ook gaf hij zich uit
voor iemand, die de kunst kon leeren, om een
zwakkere en slechtere zaak sterker en beter te
maken (róv r rw Xópov xpet'rtw nocsiv) ; in zijn geschrift ltEpl 4Fwv beweerde hij niet te weten of er
goden waren of niet, en hoedanig ze waren. Men
hield hem te Athene voor een atheïst en verbande hem uit de stad, terwijl zijne schriften openlijk
verbrand werden. Hij vlugtte op een klein vaartuig, doch zou in de golven zijn dood hebben gevonden. (Over zijne loci communes verg. cie. BRUT.
12, 45. Over zijne leerstellingen PLAT. THEAET.
p. 152, 156, 160. etc. ACAD. 2, 46, 142. N. D. 1,
2, 12, 29.).
1'róte, IlptTri, eiland op de westkust van

Messenië, ten N. van Pylos (THUG. 4, 13.).
Protesiláus, IlpwreaiXaos, zoon van 1phiclus en Astyoche, kleinzoon van den Aeolide Phylacus, koning van Phylace in Thessalië. Hij werd
het eerst van alle krijgslieden voor Troje gedood,
en wel door Hector (ovID. MET. 12, 67.), terwijl
hij de eerste was die uit zijn schip aan land
sprong (HOM. IL. 2, 695 en v.). Zijne benden werden vervolgens aangevoerd door zijnen broeder
Podarces. Beroemd is de innige, trouwe liefde,
tusschen hem en zijne vrouw (Laodamia, dochter
van Acastus, of Polydora, dochter van Meleager).
Toen Laodamia den dood van haren man vernam,
stonden de goden haar de bede toe, dat Protesilaus gedurende drie uren uit de onderwereld mogt
terugkeeren, en toen nu Protesilaus voor de tweede
maal stierf, stierf zij met hem. Zijn graf was te
Elaeus, op den thracischen Chersonesus, waar hij
ook een rijken tempel had (OVID. HER. 13. HDT.
7, 33. 9, 116, 120. PLIN. 16, 99.). Ook te Phylace had hij een heiligdom en lijkspelen.
Proteus, IIpco ra' , een oude, aan Poseidon
ondergeschikte zeegod, die de gave van voorspelling bezat ; hij weidde de robben van Amphitrite
en had zijn verblijf op het eiland Pharos, bij Aegypte. Daar hij zijne kudden tegen den middag
gewoonlijk naar het strand dreef en met haar in
de schaduw der rotsen uitrustte, overviel Menelaus
hem daar eens, toen hij op zijne terugreis naar
Troje, langen tijd door tegenwinden op dat eiland
werd teruggehouden. Op raad van Idothea, dochter
van Proteus, maakte Men. zich van hem in den
slaap meester en noodzaakte hein, hoewel hij zich
door verscheiden gedaanteverwisselingen had trachten te bevrijden, om hem te voorspellen, hoe hij
naar huis kon terugkeeren (HOM. OD. 4, 351 en v.).
Latere mythologische gezochte uitleggingen maak-
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ten Proteus tot een aegyptischen koning van Pharos, die bij de Aegyptenaren Cetos (xrjros, zeemonster) zou geheeten hebben, zoon van Poseidon, man van Psamathe (vaiaftoS, zand), vader
van Polygonus (of Tmolus) en Telegonus, van
Theoclymenus en Theonoë (EUR. HELEN. 9, 13.).
Volgens Euripides in de Helena, bragt Hermes de
door Paris geschaakte Helena naar Proteus, terwijl een schaduwbeeld van Helena met Paris ging;
later ontving Menelaus, na de terugkomst van Troje, zijn vrouw terug (EDT. 2, 1 12, 1 18.). Uit Aegypte zou Proteus zich naar Thessalië begeven en
daar Torone gehuwd hebben, doch dewijl zijne zonen Tmolus en Telegonus geweld tegen vreemdelingen pleegden (zij werden door Hercules gedood), zou hij zich door Poseidon weder naar
Aegypte hebben laten overbrengen.
Ilp6 I tc 'Expob, z. Tácpo;.
I.1pofaa1Lfa, z. regtspleging, attische, op
het einde.
Prothoénor, f pol orj vwp, zoon van Areïlycus, aanvoerder der Boeotiërs voor Troje, door
den Trojaan Polydamas geveld (HOM. it.. 2, 495.).
Prothóus, IIpoaoos, zoon van Tenthredon,
aanvoerder der Magneten voor Troje (HOM. IL. 2,
756 en v.).
Prótis, 11pCorts, uit Phocaea, stamvader van
het geslacht der Protiaden in Massilia, dat volgens
Justinus (43, 3.) omstreeks 600 v. C. door hem
gesticht werd, nadat hij zich met Gyptis, dochter
van den inlandschen koning Nanus, in den echt
vereenigd had. Verg. PLUT. SOL. 2.
Protogenee, z. schilders, 4. kol.
Protoumé thus, Hpco r6 uyo;, 1) atheensch
veldheer, die in den slag bij de arginusische eilanden op den regter vleugel overwon. Door vrijwillig in ballingschap te gaan, onttrok hij zich
later aan het regtsgeding, dat tegen de aanvoerders werd ingesteld (XEN. HELL. 1, 5, 16. 6, 30 en
33. 7, 1.). - 2) Bevelhebber der ruiterij van
Alexander den G. (ARR. 2, 9, 2.).
ProvineiEL heet 1) in 't algemeen een opgedragen bediening, eene betrekking, b. v. provincia Urbana en peregrina, prov. maritima, bevel over
de vloot ;- 2) eene p r o v i n c i e, wingewest, elk
onderworpen land buiten Italië, dat van Rome uit
door stadhouders bestuurd werd. De door den
zegevierenden veldheer voorloopig getroffen maat
werden door den senaat 'bevestigd, daarop-regln,
werden hem 10 legaten (senatoren) ter zijde gesteld, met wier medewerking het onderworpen land
nu tot provincie werd ingerigt (in formant provineiae redigere) ; daarbij werden alle eigenaardige
instellingen en de in het land gebruiklijke regeringsvorm behouden, in zoo verre zij namelijk geen
belemmering opleverden tegen het allengs invoeren en opnemen van romeinsche vormen en zeden
(lex provinciae). De jaarlijksche benoeming van
den stadhouder stond aan den senaat, soms werd
ook wel om krijgskundige beweegredenen, op
voorstel van den senaat, door een plebisciturn (LIV.
32, 28.), of door den senaat alleen (aid. 10,
22.), het jaarlijksch imperium verlengd (prorogare).
Aan deze stadhouders was behalve het bevel over
het leger, ook de regterlijke en uitvoerende magt
opgedragen, doch over de vectigalia hadden zij
niets te zeggen, daar deze door de censors te
Rome aan de publicani verpacht werden. Buitendien waren zij alleen gebonden door de voor
elke provincie afzonderlijk vastgestelde lex pro-
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vinciae. Aan Tederen stadhouder werd een quaestor toegevoegd, de betaalmeester, die uit Rome de
voor de provincie noodige gelden ontving, maar
ook alle opbrengsten in de provincie (behalve de
vectigalia) moest ontvangen. Volgens echt romein
wijze van beschouwing moest deze onderge--sche
schikte ambtenaar tot zijn hoofd in betrekking
staan, als een zoon tot zijn vader; bij slectt gedrag kan hij door den stadhouder worden teruggezonden. Buitendien werd deze vergezeld door
de zoogenaamde cohors praetoria (z. a.). Jaarlijks
moest hij zijne provincie rondreizen, om regtszitting te houden (verg. c o n v e n t u s) ; dit geschiedde
meestal in den winter, daar de zomer voor het voeren van oorlog bestemd was. Waarheen hij zelf niet
gaan kon, werden zijne legaten door hem gezonden;
echter was een hooger beroep op hem toegestaan.
Zijne beslissing was onherroeplijk, behalve wanneer
iemand zich in criminele zaken op zijn eigen romeinsch burgerregt beriep, in welk geval hij gebonden en naar Rome opgezonden werd. Daar
er in de povinciën niet, zoo als te Rome door de
intercessie, tegen misbruik van magt kon gewaakt
worden, was de inlandsche bevolking in dit opzigt
geheel en al aan de willekeur van den stadhouder
overgeleverd. Daarbij kwam, dat zij zich dikwijls
nog aan andere onderdrukkingen hunner onderdanen schuldig maakten. Wel waren de leveringen
der bevolking vastgesteld door de lex Julia de provinciis in 't jaar 63 v. C.; deze mogten, daar de
stadhouders overigens al het noodige uit Rome ontvingen, slechts bestaan in het leveren van fourage
voor het trekvee en van andere benoodigdheden
op hunne reizen door de provinciën, zooals huisvesting, lastdieren, enz.; doch het ontbrak hierbij,
ten gevolge van den meestal grooten afstand van
Rome, aan elke controle, terwijl er daarenboven in
dit opzigt, jegens de rorneinsche nobilitas, de grootste toegevendheid heerschte, daar al de nobiles het
bestuur eener provincie beschouwden en begeerden
als het beste middel ter verkrijging van rijkdom

en vermogen. Ten gevolge van dit alles was de
toestand der provinciën een zeer drukkende, vooral
werd die druk gevoeld door de talrijke leveringen
van graan (z. fr u m e n t u m). Daarenboven waren
ook de geschenken, die echter meestal afgedwongen werden, een rijke bron van inkomsten voor de
stadhouders, die nog vermeerderd werden door hunne
omkoopbaarheid bij het regtspreken enz. Daarentegen konden de inwoners der provinciën te Rome
de aanklagt repetundarum, van afpersingen, instellen, en ofschoon dit meermalen met goed gevolg geschiedde, werd het toch zeer bemoeilijkt,
zoowel door den grooten afstand der provinciën,
als door de zamenstelling van het geregtshof, dat
daarover vonnisde. Geen wonder dat de provinciën dus allengs verarmden ; hierin kwam echter,
ten tijde der keizers, eenige verbetering. Augustus verdeelde de provinciën tusschen zich en den
senaat, en hield diegene voor zich, waar nog een
legermagt noodig was om er de rust te handhaven;
die van den senaat werden proconsulaire genoemd,
die van den keizer propraetorische, dewijl derwaarts
legaten met de magt van propraetor gezonden werden (z. proconsul en propraetor.). Behalve
dat de keizers naauwkeurig toezagen op het bestuur der provinciën en door aan de stadhouders
een vast inkomen te geven, hun vele gelegenheden
tot onderdrukking en zelfverrijking ontnamen, en
de aanklagten van afpersingen streng vervolgd en

gestraft werden, werd er vooral eene belangrijke
verbetering in het lot der bevolking van de provinciën gebragt, door het bestuur van de stadhouders tot meer jaren te verlengen, zoodat derhalve
de onderdanen, zooals Tiberius zeide, wel geschoren maar niet gevild konden worden. Overigens
bleef het inwendig bestuur der provinciën hetzelfde
als vroeger, terwijl de keizer aan de stadhouders
eene instructie mee gaf. Allengs verdween ook
het onderscheid tusschen senatorische en keizerlijke
provinciën, en regeerde de keizer eigenlijk in alle.
I'rovoeatio, 1) z. npóxXiatc, onder
regtspleging, attische, 5. kol. -- 2) Ten
tijde der republiek was prov. bij de Romeinen een
beroep op het volk, tegen eene voor onregtvaardig gehouden regterlijke uitspraak in strafzaken
(zelfs kon men volgens Cicero (DE REP . 2, 21.) van
een uitspraak des konings bij het volk in hooger
beroep komen). Van deze provocatie na een
uitgesproken vonnis verschilt de appellatio, d. i.
het te hulp roepen eener overheid, opdat deze
door zijn veto tusschen beide kome (verg. app e 1la t jo) Onder de keizers gingen de vroegere
regten van het volk op den persoon des keizers
over, en kon men alleen bij hem in hooger beroep komen, in welk geval hij of zelf met zijn
consistorium besliste of dit regt opdroeg aan den
praefectus urbi en praetorio, of aan den senaat.
In de provinciën kon men eerst bij den stadhouder hooger beroep instellen, maar ook hier bleef
de keizer de laatste toevlugt.
Hpo^svIa en îcp6 vos, z. vos.
Proxenus, flpóssvoQ, 1) ó Boui rto^, leerling
van Gorgias en vriend van Xenophon, met wien
hij aan den togt der tien duizend deel nam. Op
den terugtogt werd hij door Tissaphernes gevangen genomen en, naar Artaxerxes gevoerd, ter
dood gebragt (xEN . ANAB . 1, 1, 11. 2, 6, 16.
(waar zijn karakter geschilderd wordt), 3, 1, 4.
5, 3, 5.). — 2) Uit Tegea, stond met Callibius
aan het hoofd der bestrijders van Sparta (XEN.
6, 5, 6.); bij bevorderde vooral het bouwen
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van Megalopolis, hoewel hij dit niet beleefde, daar
hij in een strijd der partijen in zijn vaderstad het
leven verloor. — 3) Uit Pellene (XEN. HELL . 7,
2, 16.). -- 4) Een Athener uit Aphidnae, veldheer in de laatste jaren van den heiligen oorlog
(347 v. C.). -- 5) Aanvoerder der thebaansche
hulptroepen der inwoners van Amphissa tegen
Philippus van Macedonië in 339 v. C. ; hij liet
zich door den atheenschen veldheer Chares ver
-schalken.
Prudentius, Aurelius Prudentïus
Clemens, afkomstig uit Spanje, omstreeks 348
n. C., legde zich eerst op de regtsgeleerdheid toe
en bekleedde verscheiden staatsambten; later begaf hij zich op 5 7 jarigen leeftijd in een klooster.
Op meer gevorderden leeftijd wijdde hij zich aan
de dichtkunst en zijne gedichten behooren tot de
belangrijkste voortbrengselen der Christelijke poësie. Daartoe behooren onder anderen een ver
gedichten voor daaglijksche gebeden,-zamelingv
liber cathemerinon, verder een boek 7tspi aTSC^avwv,
waarin hij de Christelijke martelaars bezingt, eene
apotheosis Christi, eene psychomachia, strijd der
deugden en ondeugden in den mensch, daarenboven eene haniartigenia, 2 boeken tegen Symmachus, de herstelling des heidendoms, en a. Wegens zijne naauwkeurigheid in vorm en uitdrukking werd hij met Horatius vergeleken.

Prusa --' VX0JAccv Teiov .
Pruss, of - s ITpouaa, -tus, 1) ad Hyppium,
stadje op de kust van Bithynië, vroeger C i e r u s. —
2) ad Olympum, aanzienlijke, eerst later gebouwde
stad van Bithynië, aan den voet van den berg
Olympus, ten Z. W. van de vorige, t. Proesa.
Prusian I., Hpovaía;, koning van Bithynië,
sedert 228 v. C., een werkzaam en krachtig vorst,
breidde de grenzen van zijn rijk aanmerklijk uit,
veroverde met behulp der Galatiërs het gebied
van Heraclea en in verbond met Philippus 1I.
van Macedonië verscheiden grieksche steden aan
de Propontis en den Hellespont. Het jaar van
zijn dood is onbekend, zoodat het twijfelachtig is
of de oorlog tusschen Bithynië en Pergamum, 185,
die na eenigen tijd op bevel der Romeinen geeindigd werd, alsmede het ontvangen bevel tot
uitlevering van Hannibal, die naar Bithynië gevlugt was, 183, nog onder zijne regering heeft
plaats gehad of eerst onder die van zijn opvolger
Prusias II. die in volkomen afhanklijkheid van
de Romeinen tot in 149 v. C. regeerde (JUSTIN .
32, 4.).

Ilpurraysia, z. regtspleging, attische,
3. kol.
[IputavaEa en itpuTaysiov, z. CouX , 2.
kol. o. — Atxaar jptov lv itpij raysíw, z. p Tat.
II p u T a v t S, beteekent in 't algemeen de voor
een collegie of vereeniging; in vele-zitervan
staten was liet de naam der hoogste overheid, na
de afschaffing van het koningschap, overeenkomstig de archonten te Athene. Over de prytanen
van den atheenschen raad, z. f3 o u A . Over de
ZCputávnt- TCov vauxpdptov, z. v a u x p a p ( a.
Peueum, z. C r e t a, 1. kol.
Psamáthe, Waµd4rj, 1) dochter van Nereus
en Doris, bij Aeacus, moeder van Phocus (HEsioD.
THEOG. 260, 1004. OVID. MET. 11, 381, u98.). ---

2) Dochter van Crotopus, koning in Argos, bij
Apollo moeder van Linus. -- 3) Z. Proteus.
Psammáthus , Taµµa&o►tn, stad en haven
van Laconië, digs bij Taenarum, t. porto Kaio.
Psammenitus, 1Fupvtro, zoon van Amasis, laatste koning van Aegypte, die na eene regering van slechts zes maanden en na bij Pelusium op de oostelijke grenzen van zijn rijk dapperen tegenstand geboden te hebben, zich benevens
zijn hoofdstad Memphis aan Cambyses moest
overgegeven. Nadat de veroveraar zijn zoon had
laten ter dood brengen, wilde hij den vader tot
stadhouder over Aegypte maken; doch ten gevolge van het uitbreken eens oproers, moest hij
zelf door het drinken van stierenbloed (?) een
einde aan zijn leven maken (JDT. 3, 10-15.).

I°summetichus,uµµ^TCxoy koning van
Aegypte 670-616. Na een lange regeringloos
gedurende welke deels Aethiopiërs, deels-heid,
inlandsche overweldigers den troon beklommen,
was Aegypte weder een weinig tot vastheid gekomen onder het bestuur van 12 onder elkander
verbonden vorsten (dodecarclhie). Een hunner
Psammetichus van Saïs, een afstammeling van het
oude koninklijke geslacht, maakte zich met behulp
van ionische huurlingen van de alleenheerschappij
meester. Hij behield Saïs tot zijn hoofdstad,
stond aan de Ioniërs een legerkamp bij Bubastis
af en noodigde over 't algemeen vreemden tot
zich, waardoor hij aan de afgeslotenheid van A egypte
en de strenge kastenverdeeling een einde maakte. Uit ontevredenheid hierover, verlieten 240000
man uit de kaste der krijgslieden het land en
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trokken naar Aethiopië. Een aanval van de Scythen sloeg hij af, breidde zijne heerschappij over
de grenzen van Aegypte uit, veroverde na een
vermoedlijk 29jar ig beleg Asdod en onderwierp
het land der Philistijnen (EDT . 1. 105. 2, 151.
en v.).
Psammis , káµµcc, opvolger van zijnen vader Necho op den aegyptischen troon, van 601---595
v. C. ; het merkwaardigste zijner regering was
een vruchtelooze togt tegen Aethiopië (IIDT . 2,
161.).

ri p í y E a it a t, beteekent in tegenstelling van
het stemmen door het opsteken der handen (z.
XEL p or o v i a), liet stemmen met steentjes (c^rjcpot),
die in een stembus (uapía) geworpen werden.
Bij het stemmen over de veldheeren na den slag
bij de arginusische eilanden worden twee stembussen
vermeld, een voor de vrijsprekende, en een voor
de veroordeelende stemmen (XEN. HELL . 1, 7. 9.).
Dit kan echter in den regel het geval niet geweest zijn, daar de stemming op die wijze niet geheim was. Het stemmen met c -ii yot had vooral
plaats, wanneer men de vrijheid daarvan door
geheimhouding verzekeren wilde, en het op een
naauwkeurige telling der stemmen aankwam, zooals bij privilegiën, b. v. het schenken van het burgerregt, voorstel ten gunste van een (TCµoy, om
met het volk te mogen handelen enz. Want ter
bekrachtiging van zulk een voorstel werden ten
minste 6000 wettige stemmen vereischt. Overigens maakte men meestal gebruik van de een
spoedigere wijze van stemmen door-voudigern
het opsteken der handen, b. v. bij het kiezen van
overheden, die niet door liet lot werden aangewezen. Echter zijn de ouden in het gebruik der
beide uitdrukkingen niet naauwkeurig; dikwijls
komt tip f Y s a a a t voor in de beteekenis van
XI!, o rov tv, om in 't algemeen elke wijze van
stemmen aan te duiden. Alleen c rlp(y^a^4nt wordt
verbonden met een accusativus, ter aanwijzing van
hetgeen men besluit, b. v. c . poiilEtay. -- Bij
regterlijke stemmingen slechts r1 cpi I Inc, bij verkiezi n ge n slechts XItporovsiv.
Ti?taµa, z. xxXrj aía, 3. kol. m.

r^ cp o s, 1) naam van de verschillende voor
gebruikt werden om eene geheime-werpndi
stemming uit te brengen, verschillend gekleurde
steentjes, boonen of schelpen, of ook metalen kogeltjes die doorboord of geheel waren. -- 2) Z
acp aTis.

E U 0XX1y Et2, z. regtspleging, attische,
2. kol.

svoµapTUpcwv Síxr^, z. als h. 6. kol.
1tXoí, z. exercitus, 3. kol. o.
I'sóphis, 'Vcocpís, stad en gebied in N. W.
van Arcadië, in het bovendal van de rivier Erymanthus. Zij had een sterke ligging en was in
den aetolisch-achaeïschen oorlog een belangrijk
steunpunt der Aetoliërs, dat echter later door de
Macedoniërs veroverd werd. De cyclopische gebouwde acropolis is waarschijnlijk I„yeta. Te
Psophis was een heiligdom van Aphrodite Erycie, benevens het graf van Alcmaeon.
kuxa ywy6;, c)uxonoµrós, z. Hermes.
]Psyche, Tu r1 (z. Eros), in de beeldende
kunst wordt zij voorgesteld als een meisje met
vlindervlerken of als een vlinder.
Yvxoii avtlov, cbuXo^oµztSiov, een droomof doodenorakel (z. d i v z n a t i o, 3. kol. m.), ook
een plaats waar men door den c uXóp.a' rte de
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Psyll i---Ptol emaeus.

zielen der afgestorvenen opdaagde om ze te onder- 2) Zijn neef stierf na eene korte regering over
vragen; talrijk waren zij in Griekenland, en in
Italië rondom het avernische meer.
Psylli, WuUot, volk in het binnenland van
Cyrenaïca, hetwelk volgens Herodotus (4, 173.)
geheel door het zand der woestijn begraven werd,
doch later bij andere schrijvers nog voorkomt.
Psyra, ra Tup^c, t. Ipsara, eiland in de
aegaeïsche zee ten N. W. van Chios, met een gelijknamige stad en een tempel van Dionysus.
Psyttalia,, TuTraXeta, z. Attica, 9. kol. o.
1 I t a f J. ó g, sternutatio of sternutanientum, het
niezen, bij de ouden tot de omina gerekend (z. di v in a t i o, 5. kol. m. en 10. kol. m.) misschien omdat het
een schadelijk bestanddeel uit het ligchaam scheen
te verwijderen; reeds in zeer ouden tijd riep men
den niezende toe: Zsu awaov. Vroeg in den morgen en zeer luid gold het voor ongelukkig; des
middags voor gelukkig. Links gehoord, was het
een teeken van afraden, regts van opwekken.
Zelfs bij de goden werd het voor een toestem mingsteeken gehouden.
L'teléuni, Hrekeóv, (HOM. IL. 2, 697.), havenstad van Thessalië in het landschap Phthiotis,
aan het Z. W. uiteinde van de pagasaeïsche golf,
moederstad van Pteleum in Triphylië (Elis) (HOM.
IL. 2, 594.); later door de Romeinen verwoest
(riv . 35, 43 .); t. Ftelia. Ook op den thracischen
Chersonesus lag een stad van dezen naam (DEMOSTH.
DE HALON. 39 .). Welke steden met dezen naam
door Thucydides (5, 18.) in Laconië (?) en (8,
24, 31 .) bij Erythrae in Ionië (?) bedoeld zijn, is
onzeker.
Pterelaus, z. A m p h i t r y o.
Pteria, IITrzpma; hoofdstad van een gelijknamig district in Cappadocië (HDT. 1, 76.), volgens
Steph. Byz. in Medië gelegen.
Ptolemaeus, IITroXsµncoS. Overal waar
Grieken woonden vinden wij dezen naam, vooral
in lateren tijd als naam van : A) V o r s t e n, I. in
Macedonië: 1) schoonzoon van Amyntas II. den
macedonischen koning, geraakte na den dood zijns
vaders in twist met Alexander II. De Thebanen
onder Pelopidas legden de twist wel bij, maar
spoedig matigde hij zich als voogd van Perdiccas
III. de regering aan, doch na 3 jaren in 385 v.
(j. werd hij er door dezen weder van beroofd en
verloor tevens het leven. -- 2) Zoon van Philippus, nam deel aan den slag bij den Granicus en
onderwierp vervolgens Carië. — 3) Zoon van
Seleucus, sneuvelde in den slag bij Issus. -- 4)
Neef van Antigonus, ondersteunde diens plannen
in Azië en Griekenland van 315-312, met goed
gevolg, doch knoopte later verraderlijke onderhandelingen aan met Ptolemaeus van Aegypte, die
hem door vergift om 't leven bragt, 309 v. C. —
5) Een der opstandelingen tegen Philippus III.
ten einde Aratus ten val te brengen ; hij ver
echter na de ontdekking der zamenzwering-lor
het leven. — II. In Thracië : P t o 1 e m., zoon
van Lysimachus, streed met Ptolemaeus Ceraunus
om de heerschappij over Thracië en Macedonië
(JUSTIN . 24, 2.). -- III. In Epirus: 1) zoon van
Pyrrhus, bestuurde het rijk gedurende de afwezigheid zijns vaders naar Italië, behaalde ter zee eene
schitterende overwinning bij Corcyra en veroverde
dientengevolge dit eiland, 274 v. C., versloeg
vervolgens Antigonus Gonatas, doch verloor op
den togt zijns vaders naar den Peloponnesus het
-

Epirus, op een krijgstogt, misschien door vergift. -Iv. In Aegypte : 1) P t o 1. I. S o t e r, zoon van
Lagos, van lage afkomst, is een der beroemdste
en gelukkigste veldheeren van Alexander den G.
Nadat hij als aanhanger van den jeugdigen Alexander de vlugt had moeten nemen, nam hem de
jonge koning na den dood van Philippus onder
zijn lijfwacht op. Na den slag bij Issus dien hij
bijwoonde, wordt zijn naam steeds met eer vermeld Hij bedwingt Bessus, onderwerpt het bergland Sogdiana, strijdt met roem tegen Porus en
later tegen de Cossaeërs, wordt door den koning,
wiens volle vertrouwen hij genoot, met eer overladen, terwijl hij ook wegens zijne geschiktheid en
zachtaardigheid algemeen bemind was. Na het
vroegtijdig overlijden van Alexander verklaarde de
krachtige, tot regent geboren veldheer zich in den
beginne tegen de kinderen van Alexander, die uit
perzische vrouwen geboren waren, gaf echter later
toe en dreef zoo de verdeeling der provinciën door,
waarvan hem het rijke, gunstig gelegen Aegypte
ten deel viel, welks bewoners hij in korten tijd
door wijze en gepaste behandeling voor zich won
en waarheen hij talrijke grieksche volkplanters wist
te lokken. Door het veroveren van Cyrene bevestigde hij zijne magt, knoopte onderhandelingen
met Antipater aan, maakte zich meester van het
lijk van Alexander, dat op weg naar Macedonië
was, en liet het te Alexandrië begraven, om daardoor het geloof aan zijne magt te versterken, en
weerde in 't jaar 321 een aanval van Perdiccas
met moed en beradenheid af. Tevens eerbiedigde
hij de zeden, gedenkteekens en godsdienstige instellingen der Aegyptenaren, waardoor hij niet weinig
bijdroeg ter bevestiging zijner heerschappij. De
verdeeling te Triparadisus verzekerde hem het bezit zijner provincie. Daarop vestigde hij het oog
op het naburige Syrië, bezette het land en verplaatste talrijke landverhuizers, vooral Joden, naar Aegypte. Daarna ondersteunde hij zijnen zwager

Cassander met eene vloot, sloot zich bij het verbond aan van Antigonus, Seleucus en anderen
tegen Eumenes, die na een hardnekkigen strijd in
't jaar 316 het leven verloor. Hierop volgde in
't jaar 315 een oorlog tegen den overmoedigen
Antigonus, waarin Ptolem. wel het eiland Cyprus
won, maar Syrië en Phoenicië verloor. Hij onderdrukte verscheiden opstanden (313), behaalde
in 312 bij Gaza een groote overwinning op Demetrius, zoon van Antigonus, onderwierp Phoenicië,
doch moest voor den aanrukkenden Antigonus naar
Aegypte terugtrekken. Kort hierop werd tusschen
de veldheeren een vrede gesloten, die echter niet
van duur was, zoodat in 309 de oorlog op nieuw
uitbrak. Hoewel Demetrius de Aegyptenaren in
Voor-Azië sloeg, behaalde Ptolemaeus weldra op
de grieksche eilanden groote voordeelen en onderwierp de kustlanden van Azië. Doch bij Cyprus
geslagen, moest hij naar Aegypte terugtrekken
(306). Toen Antigonus na deze overwinning den
koningstitel aannam, volgden Ptolem. en de overige
veldheeren dit voorbeeld. Een aanval van Antigonus op Aegypte (305) werd door Ptolemaeus
gelukkig en krachtig afgeslagen, waarop hij de
door Demetrius zeer in 't naauw gebragte Rho.
diërs ontzette en van daar den eernaam Soter verkreeg. Demetrius en Antigonus wendden hunne
wapens nu tegen Cassander van Macedonië, om
lever. in 't jaar 272 (JUSTIN. 18, 1. 25, 4.). -- hier hunne eerzuchtige plannen tot herstel van een
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Ptolemaeus.
macedonisch wereldgebied door te drijven, doch
bragten daardoor een hernieuwd verbond tusschen
Ptolemaeus, Seleucus en Cassander tot stand, waarna Antigonus in 't jaar 301 bij Ipsus in Phrygië
geslagen werd en in den strijd sneuvelde. Deze
gebeurtenis gaf aanleiding tot nieuwe verwikkelingen. In den beginne ontstond er oneenigheid tusschen Ptolem. en Seleucus, die echter spoedig werd
bijgelegd en Ptolemaens verloofde zelfs een zijner
dochters aan Demetrius. Deze echter van eer
plannen zwanger, geraakte met zijn toe--zuchtige
komstigen schoonvader in strijd (298) en weldra
waren Ptol., Seleucus en Lysimachus weder tegen
hem vereenigd. Demetrius bezweek en geraakte
in gevangenschap van Seleucus (288). Niet minder groot dan in den oorlog was Ptol. in den
vrede en in het wijs bestuur van zijn rijk. Zijne
heerschappij werd geschraagd door een sterke vloot
en een krachtig, wel geoefend leger van huurlingen. Zijn gewone residentie was Alexandrië, de door
Alexander den G. gestichte stad. Deze stad bloeide
door een uitgebreiden zeehandel, en werd door Ptol.
met prachtige gebouwen verfraaid. Met veel beleid vereenigde Ptolem. het wufte, veranderlijke
grieksche karakter met den stijven, ernstigen aard
der inboorlingen, betoonde veel ontzag voor hunne
godsdienstige gebruiken, zocht overigens grieksche
taal en beschaving door het uitlokken van talrijke
colonisten en door het stichten van grieksche
steden algemeen te verbreiden, zoodat, hoewel de
meerderheid der bevolking van aegyptischen oor
rijk toch den uiterlijken-sprongwa,hetl
stempel droeg van grieksche letterkunde en beschaving. Ptolem. gaf zelf het voorbeeld, daar hij
ook schriften vervaardigde. In den laatsten tijd
zijner regering werd het beroemde alexandrijnsche
museum en de bibliotheek aldaar aangelegd. De
vertaling der septuaginta behoort ook tot denzelfden tijd. De voornaamste dichters en geleerden
van zijnen leeftijd hielden te Alexandrië hun verblijf, b. V. Philetas van Cos, Zenodotus, Hecataeus,
Euclides. Niet minder dan de geleerdheid beschermde de wijze koning ook de schoone kunsten
die hem daarvoor openlijk hare dankbare hulde
bewezen. Ptol. stierf in 283, 84 jaren oud,
bemind (door zijn tijdgenooten en geprezen door
het nageslacht. Hij werd opgevolgd door zijnen
zoon bij Berenice, zijne vierde vrouw, zijn troetelkind 2) Ptol. II. Philadelphus. Geboren in
't jaar 309 op het eiland Cos, gedurende een veldtogt zijns vaders, onderwezen door den taalkundige
Zenodotus en den dichter Philetas, door zijn wijzen
vader in regeringszaken opgeleid, was hij een veel
vorst, wiens troonbeklimming zijne-zijdgontwkel
onderdanen met blijdschap begroetten, hoewel hij
niet vrij was van de ondeugden van zinlijkheid en
losbandigheid, gebreken die in zijne nakomelingen
tot de grofste dierlijkheid ontaardden. Hij behandelde Demetrius Phalereus, den gunsteling zijns
vaders, met onedele gestrengheid. Vervolgens huw
hij, volgens oud grieksche gewoonte, zijn-de
eigen zuster Arsinoë, na zijne wettige vrouw ver
te hebben, terwijl hij, ondanks zijn bij -stoen
zijn ouderen broeder alles be--namPhildepus,
halve broederlijk behandelde. Met zijn halfbroe.
der Magas van Cyrene geraakte hij in een oorlog
(270) die onbeslist bleef en Magas in het bezit
liet van Cyrene. Daarop viel bij Syrië aan, om
meester te blijven van Phoenicië, Coelesyrië en
Palaestina. In een tweeden oorlog van 258-248

veroverde hij de kustlanden van Azië door de
aegyptische vloot en stichtte daar verscheiden steden. Even als in Voor-Azië zocht hij zijn invloed ook te doen gelden in Griekenland en Macedonië, waarbij hij de cycladische eilanden in zijn
bezit bragt, doch tevens door Antigonus, koning
van Macedonië, bij Cos in een zeegevecht geslagen
werd. Over 't geheel gelukten zijne plannen omtrent Griekenland niet. Ter vergoeding daarvan
knoopte hij betrekkingen met Rome aan, die eens voor
zijne nakomelingen verderflijk zijn zouden. Niet
alleen naar Syrië, Griekenland en Italië, ook naar
Aethiopië wendde hij zijne blikken en spoorde zijne
onderdanen aan tot het drijven van handel met
deze rijke streken (THEOCR. 15.). Hij zelf onder
een togt derwaarts, zond een expeditie naar-nam
Indië en uit neiging voor de natuurkundige geschiedenis ondersteunde hij handels- en wetenschaplijke
ondernemingen naar de verstafgelegen landen in
het Zuiden. Hij beschermde kunsten en wetenschappen, vooral dichtkunst en geschiedenis, welke
dikwijls zijn somber neerslagtig gemoed opbeurden
en vervrolijkten, beloonde de uitstekende dichters,
Callimachus, Philetas en a., ondersteunde het museum, vergrootte de prachtige boekerij door talrijke aankoopen en afschriften van goede manuscripten, verfraaide Alexandrië met prachtige paleizen, tempels en gedenkteekens en gaf eene belangrijke uitbreiding aan het handelsverkeer van
zijn land. Zijne laatste jaren werden verbitterd
door den dood zijner gemalin Arsinoë, zijner lievelingsdochter Berenice, die hij tot haar ongeluk
uithuwelijkte an Antiochus II. van Syrië, en door
allerlei ligchaamslijden, dat hij zich door zijne uit
hals gehaald. Hij stierf in-spatingehdo
't jaar 246 v. C. -- Hij werd opgevolgd door 3)
Ptol. III. Euergetes I. Deze begon zijne regering met een oorlog tegen Syrië, dien hij met vastheid
en geluk voerde, waarbij hij Voor-Azië en de lanen van den Euphraat veroverde, tot aan den Indus doordrong en met grooten buit beladen terugkeerde. Wegens het terugvoeren der eens door
de Perzen geroofde godenbeelden gaven de dankbare Aegyptenaren hem den eernaam Euergetes
(weldoener). Talrijke gedenkteekenen hielden lang
de herinnering aan zijne krijgstogten levendig; zij
werden afgebroken door een opstand in Aegypte,
dien hij gelukkig onderdrukte. De in 't jaar 239
gesloten vrede stelde den koning in 't bezit van
Syrië en van de talrijke grieksche coloniën
langs de kusten van Azië. Reeds in 't jaar 243
was Euergetes op aansporing van Aratus door de
Achaeërs tot hun opperbevelhebber verkozen; daar
ontstonden vijandlijkheden met Macedonië en-dor
Antigonus Doson, die de aegyptische steden in Carië wegnam. Nadat echter Aratus zijn invloed
verloren had en Cleomenes van Sparta tegen Macedonië de wapens had opgevat, ondersteunde
Euergetes hem eerst, doch liet hem weldra in den
steek, om zich met Antigonus Doson te verzoenen,
221. Na den slag bij Sellasia nam hij den vlug
te Alexandrië vriendschaplijk-tendCloms
op en werd zoo zeer door hem gewonnen, dat hij
besloot hem krachtig te ondersteunen en hein met
een leger naar Europa terug te zenden. De dood
verhinderde hem in dit voornemen. In de aethiopische landen had Energetes talrijke coloniën gesticht tot uitbreiding van den handel; hierdoor
vermeerderde hij de inkomsten van Aegypte niet
weinig, doch tevens hadden daarbij dikwijls ge-
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strenge en harde maatregelen plaats. Op die wijze
was het hem echter mooglijk, niet alleen een sterke
vloot en een groot leger te onderhouden, maar
ook om, even als zijne voorgangers, kunsten en
wetenschappen te bevorderen en vooral natuur- en
aardrijkskundige ondernemingen te ondersteunen.
Eratosthenes, Apollonius, Phylarchus de geschiedschrijver en andere dichters en geleerden genoten
zijn gunst. Voor de groote boekerij liet hij kosthare aankoopen doen. Ook hij ontzag en eerbiedigde de godsdienstige begrippen der Aegyptenaren. De Joden werden zeer door hem begunstigd,
aan eenen Jood Josephus verpachtte hij zelfs de
openbare inkomsten, doch tot ongeluk van zijne
verdrukte onderdanen. Euergetes stierf in 221.
Met hem sluit de rij der uitstekende Ptolemaeussen. -- Zijn zoon 4) Ptol. IV. Philopator of
T r y p h o n volgde hem op ; hij liet terstond een
menigte hovelingen en naastbestaanden uit den
weg ruimen, ook Cleomenes van Sparta werd in
't jaar 220 om 't leven gebragt (JUSTIN. 28, 4.),
en gaf zich vervolgens ongestoord aan zijne booze
lusten over. Niet zonder ontwikkeling en geest
vervaardigde hij zelf een treurspel, was-beschaving,
zeer ingenomen met Homerus en stichtte hem
tempels. Doch dit alles werd overschaduwd door
vadzigheid, neiging tot dronkenschap en andere
uitspattingen, terwijl hij de regering in handen
liet van slechte raadslieden, vooral van Agathocles
en Sosibius. Van deze werkeloosheid des konings
maakte Antiochus van Syrië gebruik tot een hoewel vergeefschen aanval op Coelesyrië, dien hij
echter in 219 met gunstiger uitslag herhaalde, en
slechts met behulp der Grieken en vreemde huur
gelukte het Philopator om in 't jaar 217-troepn
op de Syriërs de groote overwinning bij Raphia
te behalen. Een wapenstilstand verzekerde hem
verder het rustig bezit van de aangrenzende deelen van Syrië. Daarentegen moest een opstand
van de zwaar gedrukte Aegyptenaren niet gestreng
bedwongen worden. Daarbij kwam nog een-heid
hardvochtige onverdraagzaainheid jegens de door
zijne voorgangers zoo begunstigde Joden, waardoor
Antiochus gelegenheid vond om hem Palaestina te
ontrukken in 208. Met Rome stond hij op vriend
voet, echter zocht hij door het aanknoo--schaplijken
pen van betrekkingen met Macedonië de uitbreiding
van Rome's magt tegen te werken. Hij stierf in
204. --- Zijn opvolger 5) Ptol. V. Epiphanes,
was eerst 4 jaren oud en aan de bescherming van
Rome aanbevolen. De minister Sosibius werd door
het verbitterde volk vermoord. Nadat verscheiden
ministers en voogden elkander spoedig waren opgevolgd, kwam de magt eindelijk in handen van
Aristomenes uit Acarnanië, die niet streng regeerde en in 't eerst door den jongen koning hartelijk bemind, echter later op diens bevel vergiftigd
werd. Hem volgde als minister Po►ycrates, die,
geholpen door den bekwamen Aristonicus, den
zwakken, wispelturigen koning wist te leiden. Aegypte verloor Phoenicië in 199 v. C. aan Syrië,
en Epiphanes zou nog grootere verliezen geleden
hebben, hadden de Romeinen zich zijner niet aan
Een opstand der inboorlingen, die reeds-getrokn.
lang geduurd had, werd in 't jaar 196 onderdrukt.
De jonge koning werd in 't huwelijk vereenigd
met Cleopatra, dochter van Antiochus den G.
Daarna werden de aegyptische priesters door geschenken en vrijdom van belasting weder gewon nen, verbonden met de Aetoliërs aangeknoopt te-

gen Antiochus, wiens dochter Cleopatra aan haar
nieuw vaderland, Aegypte, trouw bleef, verschillende opstanden gruwzaam gestraft en op nieuw
een oorlog tegen Syrië voorbereid, toen Epiphanes
in 't jaar 181 stierf. -- Hem volgde zijn zoon 6)
Ptol. V I. Phi1ometor op, onder voogdijschap
der moeder, daar hij bij den dood zijns vaders
nog maar 6 jaren oud was. Palaestina en Phoenicië gingen weder aan Syrië verloren ; na den
spoedig gevolgden lood van Cleopatra -naakten
gesnedenen zich van de regering meester en bragten het zwaar geschokte rijk in groote verdrukking. De syrische koning Antiochus drong in Aegypte binnen, doch werd, toen hij zich zelven de
kroon wilde opzetten, door de Aegyptenaren uit
het land verdreven, in 170, en de jongere broeder
van Philometor, Ptol. Euergetes II. Physcon, werd
tot mederegent aangenomen. Een nieuwe inval
van Antiochus bragt Aegypte in groot gevaar, en
slechts de krachtige tusschenkomst van Popilius
Laenas, den romeinschen gezant, redde het land,
in 168. Daarentegen werd Aegypte steeds meer en
meer geschokt door de twisten tusschen de koninklijke broeders, waarvan de oudste wel een wel
maar toch zachtaardig en standvastig was,-lusteing,
de jongste daarentegen wreed en gestreng. Philometor moest voor zijn broeder naar Rome vlugten, doch werd door den senaat in de regering
hersteld. Hij schonk zijnen broeder vergiffenis.
Intusschen stookten de Romeinen, om Aegypte te
verzwakken, den broedertwist aan, waarin Philometor schranderheid en vastheid betoonde en zelfs
tegenover de Romeinen de waardigheid zijner koninklijke magt handhaafde. In een oerlog tegen
Syrië sneuvelde Philometor in een slag niet ver
van Antiochië, in 't jaar 146 v. C. Onder de geleerden die in dien tijd te Alexandrië bloeiden,
zijn te vermelden de dichter Moschus en de grammaticus Aristarchus. -- Hij werd opgevolgd door
zijn broeder 7) Ptol. VII. Euergetes II. Phys c o n, die zijn broeders zoon ombrengen en een
schriklijk bloedbad onder de bij hem gehate Alexandriërs aanrigten liet. Eindelijk moest hij voor
de woede der door zijne gruwelen en wellust ver
naar Cyprus de vlugt nemen,-hiterdAlxanës
van waar hij evenwel terugkeerde en zijne tegen
streng tuchtigde. Overigens hield hij zich-stander
gaarne met geleerde studiën bezig, vooral met ver
Homerus en met het verzamelen-betringop
van merkwaardigheden over land- en volkenkunde.
Hij stierf in 117. Hij werd volgens zijne beschik king, opgevolgd door zijne vrouw Cleopatra, die
eerst 8) den oudsten zoon Ptol. VIII., Soter
L a t u r u s, tot mederegent aannam, doch na zijne
ras gevolgde verwijdering den jongeren 9) Ptol.
IX., A l e x a n der I. Op verlangen van het volk
moest zij echter Soter terugroepen en regeerde nu
tien jaren lang eensgezind met hem ; doch op
nieuw met hein in twist geraakt, noodzaakte zij
hem naar Cyprus te vlugten, van waar hij naar
Syrië de wijk nam en van daar den strijd tegen
zijne moeder voortzette, terwijl ook Alexander
zijne heerschznchtige moeder verliet en, om zijn
eigen leven te redden, haar liet ombrengen, terwijl
Soter door de Alexandriërs werd teruggeroepen.
Wel kwam Thebe tegen hem in opstand, dien het
hem echter gelukte te bedwingen. Het verzoek
der Romeinen, om hun de aegyptische vloot in
den oorlog tegen Mithridates te leenen, sloeg hij
af in 85 v. C. Hij stierf daarop in 81. -- Op
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hem volgde zijne dochter Berenice, gehuwd met
haren stiefzoon 10) Ptol. X. Alexander II.,
die op het eiland Cos opgevoed was. Sulla bragt
zijn huwelijk met Berenice tot stand. Na eene kortstondige vereeniging ruimde Alexander haar uit den
weg, terwijl hij zelf kort daarna als een offer der
volkswoede in Alexandrië viel. Nu volgen eenige,
die niet meer regtstreeks van het met Alexander
uitgestorven Ptolemaeusgeslacht afstammen ; vooreerst Ptol. XI., N o th u s, vader der beroemde
Cleopatra, bekend onder den bijnaam Auletes,
wegens zijne liefhebberij in het fluitspel. Gehaat bij zijne onderdanen, was hij tevens een
speelbal der romeinsche politiek, die toen reeds
Aegypte begon uit te zuigen, terwijl Auletes het
niet beter maakte. Verscheiden opstanden werden
met moeite onderdrukt, terwijl de Romeinen steeds
duidlijker hunne plannen verrieden, o:n Aegypte
aan zich te onderwerpen. Een broeder van Auletes werd door de Romeinen van het eiland Cyprus beroofd en benam zich zelven het leven, om
zijne vernedering niet te overleven. Het daarover
op Rome verbitterde aegyptische volk sloeg tot
een opstand over. De lafhartige Auletes, die weigerde zich aan het hoofil te plaatsen, nam de vlugt
en het volk riep zijne dochter Berenice tot koningin uit. Na 3 jaren werd echter Auletes door
den romeinschen proconsul Gabinius op den troon
hersteld, en de wreede vorst liet zijne eigene dochter ombrengen, in 't jaar 55. Auletes stierf in 51
en werd opgevolgd dour zijne dochter, de beroemde
Cleopatra en zijne zonen 12) Ptol. XII. en 13)
Ptol. XIII.(z. Cleopatra). — 14) Ptol. Ceraun u s, oudste zoon van Ptol. I. bij zijne eerste ver
vrouw, Eurydice ; daarover met zijn vader-stoen
in twist geraakt, vlugtte hij naar Thracië tot Lysimachus. Hier vermoordde hij in 't jaar 280 v. C.
Seleucus, die zich op een togt tegen Macedonië
daar bevond en hem, na zijns vaders dood, zijne
hulp beloofd had ter verkrijging van Aegypte.
Door zijne doortastende maatregelen (van daar zijn
bijnaam) won hij het leger van den verslagen vorst
en baande zich den weg tot het veroveren van Macedonië, waarvan hij na een gelukkigen strijd met
zijnen tegenstander meester bleef, echter sneuvelde
hij reeds na verloop van een jaar in den oorlog
tegen de Galliërs, die een inval in Macedonië
deden. — 15) Ptol. Philadelphus, een zoon
van Cleopatra en Antonius, ontving van zijn vader
Syrië en Voor-Azië ten geschenke en na diens
val schonk Octavianus hem genade. — V. Nog
andere Ptolemaei zijn : 1) P t o 1. M e n n a c u s, een
Syriër, voerde oorlog tegen Aretas, koning der
Nabataeërs en ontving van Ptolemaens tegen een
som gelds vergiffenis voor zijne strooptogten. —
2) P t o 1. koning van Mauritanië, zoon van Juba
II. en van Cleopatra, eene dochter der aegyptische
Cleopatra bij Antonius, gaf aanleiding tot een opstand
der Mauritaniërs, dien hij, door ííe Romeinen gehol pen, bedwong; daarvoor werd hem groote eer bewezen, en toen hij op uitnoodiging van Caligula
naar Rome kwam, werd hij door het volk met
achting en genegenheid behandeld, waardoor hij
den nijd en het wantrouwen van den keizer opwekte, zoodat deze hem ter dood liet brengen (TAC.
ANN. 4, 23, 26 . SUET . CAL. 26, 35.). -- B) S c h r ijv e r s 1) P t o 1., zoon van Agesarchus, uit Megalopolis,
waarschijnlijk een tijdgenoot van Ptol. Philopator,
wiens geschiedenis hij schreef in 3 boeken. — 2)
Uit Mendes in Aegypte, priester en schrijver eener
-
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geschiedenis van Aegypte, onder den titel Xpovot,
meermalen door Christen-schrijvers aangehaald. —
3) Met den bijnaam Xfvvoy, uit Alexandrië, een
grammaticus ten tijde van Nero tot Nerva. Onder
andere werken schreef hij ook tepl Tri; €ç
1M. &íav xatv^S íatoptas in 7 boeken, waarvan Phou uittreksels bewaard heeft, eene verzameling
van allerlei, deels mythische, deels historische overleveringen. — 4) Met den bijnaam Marathon,
een sophist uit de 2. eeuw n. C. en schrijver van
lofredenen, waarin hij bij voorkeur van de dappere strijders bij Marathon gewaagde, en waarmede
hij van stad tot stad rond trok. Hij stierf in hoogen ouderdom. -- 5) Met den bijnaam 'Errtd&Tres,
grammaticus uit de school van Aristarchus ; hij
schreef ittpi Tcuv 7tap' `Oµrjpw 7rk-ry uv en eene
verklaring op Ie Odyssea. — 6) Met den bijnaam
Pindarion, zoon van Oroander, insgelijks een grammaticus uit de school van Aristarchus, schreef
`Oµriptxx cízro^EíYµc(Ta. — 7) Nog een grammaticus
uit de alexandrijnsche school, nu eens vader, dan
zoon van Aristonicus geheeten. Hij gaf onderwijs
te Rome en de volgende schriften worden op zijn
naam gesteld : Tá óµoiw, Fiprlµ4va Toi; Tpu txoi;;
15 boeken over Homerus ; Tic 7ttpi Mouth' zat
Nr^prlawv en a. Al die werken zijn verloren. -- 8)
Claudius Ptolemaeus, IIToXEµaioc o Kkac$to;, een uitstekend aardrijks-, wis- en sterrekundige,
uit Ptolemaïb Hermii, een tijdgenoot van Antoninus Pius. Hij hield zich bij voortduring op in
het Serapeum te Alexandrië, deed daar zijne astronomische waarnemingen en schreef er een menigte
werken, vanwaar hij bij Suïdas een Alexandrijn
heet. Zijne astronomische en geographische onderzoekingen steunden werklijk op zijne mathematische kennis, zoodat hij voor een hervormer dier
wetenschappen mag gehouden worden (Over de
wijze waarop hij de aardrijkskunde behandelde, z.
g e o g r a p h i a, 4. periode.). Zijne nog bewaarde
geschriften zijn : a) Fewïpacptxr p•ri yï tc, 8 boeken;
de hoofdinhoud is wiskundige aardrijkskunde ; zij
is de voornaamste bron voor de kennis der oude
geographic ; de geometrische grondslag is er hoofd
bevat vooral eene opgave van-zakin,eht
namen en getallen. b) MsYáXrl aó'Taet; Tij; aarpovoµía;, 13 boeken, het voornaamste astronomische
werk van den schrijver, het bevat de leer van de
beweging der sterren en van den ganschen hemel
Zijn stelsel, volgens hetwelk de aarde het-bol.
middelpunt des heelals is, verwierf duurzamen bijval
en werd door P a p p u s en T h e o n in nog bestaande verhandelingen uiteengezet. Het werk
zelf is het eerst bekend geworden door eene ara
vertaling. c) 1'ETpá^3t^Aos a ►Svtu tc p.uD a--bische
TtxrI^, quadripartituna, van astrologischen inhoud.
d) Kup c6 , uittreksels uit zijne werken van 100
astrologische stellingen, daarom ook centiloquiur ge-

heeten. e) tpccast; d7Aavwv dardpwv xat auvoc7w)1
intarIV.aatuiv, een opgaaf van den op- en onder
sterren, benevens weerkundige waarne--gander
mingen (wordt als echt betwijfeld). f) `Y7toDi6ets
.xi 7tX uvwµEvwv pyaí. g) IIepi dvaXrj µµato , over
de zonnewijzers. h) "Anr wat; &rttpavda; acpalpa;.
Planisphaeriumn, bestaat slechts in het Latijn, naar
eene arabische vertaling bewerkt. i) `App.ovtxá in
3 boeken, een werk van veel waarde over muziek,
k) [IZpl xptTr
i pt'ou xl
arjYsµovtxo►^, de judicandi facultate et de animi principatu.1) Kuvwv Raatkeuuv,
een chronologisch register der koningen bij ver
volken, van Nabonassar tot op Antoni--scheidn
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nus Pius. De aegyptische tijdrekening is tot grond
gelegd.
-slag
Ptolem^Ys, [FroXeµak. Onder de talrijke
steden van dezen naam vooral in Aegypte, door
de Ptolemaeussen gesticht, zijn noemenswaardig:
1) stad van Phoenicië, wier eigenlijke inheemsche
naam Aca of liever Acco, was door Ptolem. I aan
vergroot en naar hem genoemd ; zij lag-merklij
32 m. ten Z. van Tyrus aan de zee, werd
wegens hare ligging en haren handel, vooral in
de kruistogten belangrijk; t. St. Jean d'Acre. —
2) Stad van Aegypte in Thebaïs aan den linker
Nijloever, met den bijnaam He r m i i; t. ruïnen bij
Mensieh. ---3) Stad op de oostkust van Aethiopië, met den bijnaam O^r pwv.
Ptóum, Il Ltuov, gebergte in Boeotië met 3
kruinen, hetwelk van den Z. Oostelijken oever van
het Copaïsmeer zuidwaarts naar de kust loopt;
t. Palea of Strutzina (HDT . 8, 138.).
Ptychia, llTruyt'a, eilandje tusschen het vaste
land van Epirus en Corcvra; t. Vido (THue. 4, 46.).
I'ubertas, de manbaarheid, tegenstelling impubertas, vroeger werd zij gerekend te beginnen
met de geslachtsrijpheid; de regtsgeleerden onder
de keizers verschilden hierin, daar de Proculianen
het 14. jaar als overgang aannamen, terwijl de
Sabinianen zich aan de oude bepaling hielden.
Bij de meisjes werd steeds het 13. jaar voor het
begin der mondigheid gehouden.
Publieáni, te Athene rekCovat, de pachters
der staatsinkomsten, waren wegens hun bedrijf, dat
slechts winstbejag ten doel had, zeer lastig en
weinig gezien, te Athene zelfs veracht en ver
Te Rome waren zij echter een klasse van-foeid.
veel invloed, daar slechts de rijke burgers, wegens
de groote sommen gelds, die contant moesten uit
staatsinkomsten konden pach--betaldworn,
ten. Nadat door de lax Claudia (z. a.) aan de
senatoren en ambtenaren verboden was (LIv. 21,
63.) daaraan deel te nemen, waren de publicani
slechts ridders, die de indirecte belastingen der
provinciën openlijk van de censors pachtten. Zij

vereenigden zich in societates, en vormden eene
magtige geldaristocratie, vooral nadat C. Gracchus
had ingesteld, dat uit de ridders de regters moesten gekozen worden. Dientengevolge was de stad
provinciën, die te Rome van afpersing-houder
beschuldigd werd, grootendeels aan hunne uitspraak
onderworpen, want niet alle ridders .varen publicani, en toch was de stadhouder de Benige steun
van de bevolking der provinciën, tegen de knevelarijen en verdrukkingen der publicani. Vandaar
gebeurde het dan ook meermalen, dat hij met de
publicani gemeene zaak maakte om de provincie
uit te zuigen. Ook in Italië namen zij dikwijls
van de censors het aanleggen van openbare werken aan. De vertegenwoordiger dezer vennoot
aanging en op wien de-schapen,di tg
staat verhaal had heette manceps of auctor, het
hoofd er van magister, terwijl er nog een menigte
commissarissen en ondergeschikten waren, die ieder
voor zich ook iets wenschten te verdienen.
Publicatie, verbeurdverklaring van goederen ten voordeele van de schatkist, later confi.
scatio geheeten, die allengs een gevolg werd van
elke capitale straf. Als een opzetlijke straf was zij
bedreigd tegen valsche aanklagers, tegen vrijgelatenen
die zich een hoogeren rang aanmatigden, en tegen hen
die wegens incestuin en stuprum veroordeeld waren.
I'ublicii, een latijnsch geslacht dat naar

Rome verhuisde, waartoe behooren: 1) twee broeders L. en M. Pub]. Malleoli, die de dienst
van Flora zochten te bevorderen (OVID. FAST . 5,
287 en v.), en daartoe o a. voor die godin een
tempel bouwden van boeten die zij als aedilen
aan veehoeders hadden opgelegd, waarschijnlijk in
't jaar 296 V. C. (TAC. ANN. 2,

49.); ook de

clivus Publicius was door hen aangelegd. — 2)

C. Publ. Bibulus, volkstribuun in 't jaar 209
V. C., een tegenstander der patriciërs (LIP. 27,
20.). — 3) Public. Malleolus, de eerste aan
wien wegens het vermoorden zijner moeder de
straf van het parricidium (het innaaijen in den
cultus (z. a.)), werd voltrokken, 101 v. C. — 4)
C. Pub 1. M a I I e o l u s, verwierf zich in 't jaar
80 als quaestor op Sicilië een groot vermogen,
hoewel op de onregtvaardigste wijze, en werd daar
waarschijnlijk vermoord (cie. vang. 1, 15.). — 5)
Pub 1. C e r t u s, voormalig praetor, was Domitianus behulpzaam in het plegen van een moord
aan Helvidius Priscus, waarover hij kort daarna
door den jongen Plinius aangeklaagd, plotseling
ziek werd en stier f (PL IN. EP. 9, 13.).

Publiro1a, z. V a l e r i i.
Publihii, plebejisch en patricisch geslacht.
1) V o l e r o Publilius, weigerde in 473 v. C.
de krijgsdienst, waarover hij met de consuls in
twist geraakte en werd in 472 en 471 tot volkstribuun verkozen. — 2) Q. Publilius P h i l o,
sloeg als consul in 't jaar 339 v. C. de Latijnen,
werd in 337 de eerste praetor uit de plebejers
en maakte zich in 't jaar 327 van de stad Palaeopolis meester (LIV . 8, 15, 16, 22 en v. 26.).
In 't jaar 320 streed hij met roem tegen Samnium
en Apulië (LIV . 9, 13 en 15.). — 3) P u b1 i 1 i a, de
tweede vrouw van Cicero, die veel jonger dan
hij niet gelukkig met hem was, zoodat een echt
plaats vond ia 't jaar 45 V. C. (cic. Al)-scheidng
ATT. 12, 32, 1.). — 1-Jaar broeder 4) Publilius
regelde met Atticus, den vriend van Cicero, de
zaken bij deze echtscheiding (cIC. AD ATT. 13,
34 . 16, 2.). --- 5) Publilius Optatianus Por p h y r i u s, omstreeks 330 n. C., een Christendichter, zond zijne gedichten aan Constantijn den
G. en kreeg daarvoor van hem verlof om uit zijn
ballingschap terug te keeren.
Pub1ius Syrus, een geboren Syriër, later
slaaf, vervolgens vrijgelaten, vervaardigde mimen
en liet ze vertoonen; zij verwierven zeer de goedkeuring van Cicero en andere Romeinen (cm. Al)
FAM. 12, 18 . SEN . EP. 94.). Wij bezitten er Bene
verzameling spreuken uit, die reeds voor den tijd
van Hieronymus voor het onderwijs waren ingerigt, en die door latere ontdekkingen nog aan
vermeerderd zijn.
-merklij
Pudieitia, romeinsche personificatie der
kuischheid. Zij werd door de patricische vrouwen
in een afzonderlijk heiligdom op de rundermarkt
als Pud. Patricia vereerd. Toen echter in 't jaar
297 v. C. de patricische Virginia, de eerste die
met een plebejer gehuwd was, door de patricische
vrouwen uit het heiligdom geweerd was, stichtte
zij voor de Pud. plebeja een afzonderlijken tempel
ten dienste van de plebejische vrouwen (LIV. 10,
23.). In lateren tijd verloor niet het toenemend zedenbederf ook de dienst der Pud. hare
zuiverheid en heiligheid. Gelijk aan haar is de
grieksche Aio ws, die te Athene een altaar had.
Pugil, de vuistvechter, een uit Etrurië afkomstige wedstrijd, waarin de vechters elkaar niet
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aanpakten, maar met de vuist zulke slagen zoch- schepen en 800 andere vaartuigen, liet zich door
ten toe te brengen dat een van beiden op den de auspiciën niet waarschuwen en verloor de gegrond viel. Daartoe werd de hand met een riem heele vloot door storm op de kust van Sicilië.
omwonden, waaraan lood of ijzer bevestigd was
Deze strijders waren te Rome
nimmer geheel naakt, hoewel zij in de zoogenaamde
gymnische wedstrijden optraden. Z. verder 7r u ' . r.
Pagilláres, (libri, tabulae), kleine schrijf
als een zakboekje bij zich droeg-bordjes,imn
en uit verscheiden riet was besmeerde plankjes
bestonden. Daarbij behoorde de stylus, graphiunz
(• pupsiov, yXupsiov), griffel, aan het eene einde
puntig, om mede te schrijven (exarare Uterus),
aan het andere einde plat om het geschrevene
weer glad te maken (litura).
Pu io (pungere) een kort wapen om te steken, een dolk; bij de keizers een korte degen,
dien zij als een teeken hunner magt over leven
en dood droegen; ook was het een militair eer
inzonderheid voor den praefectus praetorio.-tekn,
Pugna nav^lis. Wanneer er een zeeslag
op handen was, dan zocht men eerst, zoo de tijd
het nog toeliet, de schepen van den overbodiger
last, de proviant enz. te bevrijden en dien op de
transportschepen over te brengen Het sein tot den
slag was het hijschen van een roode vlag op het
admiraalschip (navis praetoria). Daarop werden
gewoonlijk de zeilen ingenomen, dewijl de vijand
anders de touwen door sikkels (falces navales) aan
lange staken (longurii) trachtte door te snijden en
zoo de bewegingen van het schip te belemmeren;
zoo mooglijk deed enen echter zijn best, om de
vijandlijke vloot nog voor zij slagvaardig was te
overrompelen. Zocht men, vertrouwende op de
dapperheid der soldaten, een beslissender strijd,
dan trachtte men zijn eigen schip zoo naauw met
het vijandlijke te verbinden, dat men er op over
kon springen en als op het land vechten. Daartoe dienden de e n t e r h a k e n (naanus ferreae,
harpagones). De beroemde enterbruggen van
Duilius (corvus, xopa^) heeft Polybius (1, 22.)
naauwkeurig beschreven. Buitendien zocht men
de vijandlijke schepen door vuur te vernielen, door
brandpijlen (nialleoli, z. a. onder b e 1 e g e r i n g,
4. kol. b.) er op af te werpen. De meest gewone
manoeuvres hadden echter ten doel om het vijandlijke schip te doen zinken, door niet ijzeren
vooruitstekende punten (rostrum) in de boorden
van het vijandlijke schip te varen en het zoo in
den grond te boren, hetwelk de tegenpartij door
een vlugge wending zocht te ontwijken; of om de
rijen roeiriemen af te breken, door zijn eigen
roeiriemen in te trekken en digt langs de vijand
boorden heen te varen. Hiertegen beveilig -lijke
zich de Peloponnesiërs door niet den voor--den
steven naar den vijand gekeerd te gaan liggen.
1'ulf io, Titus, diende als centurio in het
leger van Caesar in Gallië, doch ging later tot
Pompejus over, nadat hij het leger van den legaat
Antonius, die door Caesar naar Illyrië gezonden
was, verraden had, in 't jaar 48 (CAES. B. G. 5,
(cestus, z. a.).

44. B. C. 3, 6 7 .).

Pulliva, klaagde als volkstribuun in 't jaar
249 V. C. den consul P. Claudius Pulelier (z. a.),
een onbezonnen mensch, openlijk aan.
Pullus, L. J ti n i n s, (die reeds onder het art.
Ju n i i vermeld is) consul in 249 v. C., aanvoer
eersten punischen oorlog; na een reeks-derin
van ongelukkige gevechten benam hij zich zelven
het leven. Hij had het bevel over 120 oorlog-

Te land veroverde hij wel de bergvesting Eryx,
aan wier voet hij nog eene nieuwe versterking aan
doch ook deze werd door de Carthagers-legd,
stormenderhand hernomen (POL. 1, 52 en v.).
Fulss,z. maaltijden der Romeinen,4kol.
Pulvinar, eigenlijk een godenkussen, z.
l e c t i s t e r n i u m., werd vervolgens ook aan menschen toegekend, zoo als aan Romulus (OVID. MET.
14, 827.), aan Julius Caesar (cie PHIL . 2, 43.),
i ook werd het toegepast op de rustbanken der keizerinnen (oviD. EX PONT . 2, 2, 71. Juv. 6, 31.),
op de keizerlijke zitplaats in den circus (spectabat
.

ex pulvinari, SUET. AUG. 45.) en a. Soms wordt
liet ook gebruikt voor de plaats waar de godenkussens lagen, zoo als in het gezegde : supplicatio
ad o?nnia pulvinaria (cie CAT . 3, l0, 23.).
Punische oorlogen, z. Carthago.
Pupiénus, M. Clodius Pupienus Maximus, van lage afkomst, doch een uitstekend veldheer onder Caracalla en zijne opvolgers tegen de
Germanen en Illyriërs. Als senator stond hij zoowel
bij het volk als bij den senaat in hooge achting
en aanzien. In 't jaar 238 n. C. riep de senaat hem
met Balbinus tegenover Maximinus tot keizer uit,
hoewel hij zich door zijne gestrengheid als praeJectus urbi bij het volk gehaat had gemaakt. Na
zijne terugkomst uit den veldtogt tegen Maximinus, werd hij met gejuich en gejubel te Rome
ontvangen, maar nog in 't zelfde jaar 238 door de
praetorianen vermoord, die met zijne verkiezing
niet te vreden waren.
Pupái, een plebejisch geslacht. Melding ver
i u s, maker van de naar hem ge--dien1)Pup
noemde wet, waarbij verboden werd senaatsvergadering te houden op de dagen dat de comitia vergaderden. --- 2) L. P u p i u s, aedilis in 185 v.
C., bestuurde als praetor in 't jaar 183 Apulië
(LIV . 34, 45.). — 3) P u p i u s, romeinsch treur
Zijne treurspelen-spelnigramdcht.
worden door Horatius gegispt (EP. 1, 1, 67.), als
hij ze lacriinosa poëinata noemt.
Pura, fló ura, algemeene indische naam voor
stad; de bepaaldelijk aldus genoemde hoofdstad
der perzische provincie Gedrosië, heet nog t.
Poera (ARE. 6, 24, 1.).
Purpura. De kunst om kleedaren te verwen
moet stellig zeer oud zijn, want reeds bij Homerus worden rropcpuoa en yo& e als verwstoffen, het
laatste voor het verwen van ivoor, genoemd. 1)e
natuurlijke purper werd getrokken uit de zeetrompet of zeehoorn (xr^pu^, murex, buccinuna) en de
purperslak (7ropp pu, purpura, pelagia) in de daartoe bestemde werkplaatsen der purperverwers.
Het sap van de echte purperslak had 4 kleuren:
zwart, donkerblaauw, violet, rood. Weldra bereidde men buitendien verscheiden andere kun
purperkleuren, waartoe vooral de tyrische-stige
dubbel geverwde en het laconische purper behoorde (HOI EPOD . 12, 21.). Onder de stoffen die
geverwd werden, bleef wol de voornaamste, hoewel in tateren tijd ook zijde en linnen voorkomt;
de verwing geschiedde echter reeds aan de ruwe
stof en vervolgens werd zij gesponnen en geweven
(HOM . OD. 6, 306. il Xaxara arpwyCoa' dXcnóppupx).
Hoewel de Phoeniciërs deze verwerij het best
verstonden, gelijk hun dan ook de uitvinding er
van wordt toegeschreven, treffen wij die kunst,
.

-
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even als de purperslak, bijna langs al de kusten
van (le Middellandsche zee aan. De belangrijkste
verwerijen waren b. v. te Tyrus, Cos, Arriyclae,
Salona, Lissa, Tarentum, Ancona, . Ariininum,
Syracuse enz. Weldra zochten de romeinsche
keizers het purper alleen voor zich te houden, als
teeken hunner keizerlijke waardigheid, waardoor
aan den winstgevenden handel in purper groote
schade werd toegebragt. Purpere kleederen waren
reeds vroeg het onderscheidingsteeken der vorsten,
b. v. der grieksche tyrannerl (purpurei tyranni,
HOR. OD. 1, 36, 12.). Ook de attische archonten
droegen gedurende hun ambt purpere mantels;
het meest algemeen werd de purper gebruikt aan
den latus en angustus clavus der romeinsche praetexta; de zegepralende veldheeren droegen eene
toga pitta purpurea; ten tijde van Cato maakten
ook de aanzienlijke vrouwen reeds gebruik van
purper. De keizers hadden gewoonlijk purpere
mantels, buitendien rijk gestikte met purperstoffen
versierde toga's, weshalve purpuram sumere, zoo
veel beduidde als imperium sumere. -- Nasidienus
bij Horatius (SAT . 2, 8, 11,) weet zijn rijkdom
niet beter ten toon te spreiden, dan door zijn tafel
met purpere doeken te laten afwisschen.
Purpurea (factio), z. auriga en factiones.
Puteal, z. divinatio, 9. kol. b., domus,
2. kol. o. en Jupiter, onder Zeus.

Puteolanum, z. P u t e o l i.
Puteoll, IlourdoXoc, HouríoXot, een zeestad
van Campanië, die in 521 v. C. door de Cumaeërs
op een landtong aan de gelijknamige golf (golf
van Napels) onder den naam Atxacapxíu gesticht
werd; haar lateren naam kreeg zij na de bezetting door de Romeinen in den 2. punischen oorlog (Liv . 24, 7, 13.), 't zij wegens hare menigte
bronnen, 't zij wegens den verpestenden stank
der naburige mineraalbronnen. Haar schoone haven werd nog beschermd door een dam, gemaakt
uit de klei der nabijgelegen heuvels, de Pozzolaanaarde; hier was het middelpunt van bijna den
geheelen alexandrijnschen en spaanschen handel
met Italië. In 195 werd er eene colonie heen
gezonden, iets dat vervolgens meermalen herhaald werd, b. v. onder Nero (TAC. ANN. 14, 27.)

en later. Door Alaric (410 n. C.), Genseric (455),
Totilas (545) verwoest, werd Put. telkens herbouwd. Cicero had in de nabijheid een landgoed,
Puteolanum, waar hij de quaestiones Acadeinicae
schreef (AD ATT . 14, 7.) ; daar werd keizer Hadrianus begraven; ook Lucullus had hier een
prachtige villa; Caligula liet Put. en Bajae door
een schipbrug verbinden en Nero had een bijzondere voorkeur voor deze plaats. Het teg. Pozzuoli
levert nog vele oudheden op.
Pyanepsia, Iluavdcca, feest te Athene, Cyziens en Sparta, op den 7. der maand Pyanepsion
ter eere van Apollo en Artemis gevierd, een oogstfeest, waarop de eipeattuvi, een met wol (Eptov) omwonden olijftak of krans van olijftwijgen (anders
ook een kenmerk voor herauten en smeekelingen),
roet allerlei voortbrengsels van den herfst behangen, onder liet zingen van volksliedjes door knapen. werd rondgedragen en zoowel voor den tem
feestvierende godheid als van bijzondere-peldr
huizen werd opgehangen. Ook het daarbij gezongen lied heette Fipeatwvri, en daar de zangers tevens een aalmoes vroegen, kreeg het ook de beteekenis van een bedellied. Er bestaat nog zulk
eene eresione die door Homerus zou gemaakt zijn.

IIuaveC t(4v, z. jaar, grieksch. .. i
Pydna, HóBva, een stad van Macedonië in het
landschap Perzië tusschen Methone en Dion, door
Grieken gesticht aan den voet van den berg Olocrus, niet ver van de thermaïsche golf. Reeds
vroeg was zij aan de Macedoniërs onderworpen
(TRUC. 1, 61. 137.); Philippes van Macedonie ver
verfraaide haar en maakte haar tot-groten
een sterke vesting. Pydna is vooral merkwaardig
geworden door de overwinning van Aemilius Paulus op Perseus in 168 v. C., waarvan de onder
Macedonië het gevolg was. Volgens-werpingva
Strabo veranderde de meer en meer vervallen stad
haren naam in dien van Kirpov, Citrum. Volgens
Stephanus Byz. en Mela heette zij ook vroeger K 66va. Tegenw. zijn er geen sporen meer van over.
Pyg 1a, I1ó 1 Xa, of Phygela, stadje in Ionië
(Lydië), volgens de sage door Agamemnon gesticht, met een tempel van Artemis Munychia
(XEN. HELL . 1, 2, 2.).

Pygmaeï, lIuYµaiot, vuistelingen (zooals ons
duimpje, duimeling), een cu' (eene lengtemaat
van de elleboog tot aan de vuist) lang, een fabel
dwergvolk aan de oevers van den zuidelij--achtig
ken oceaan, tegen hetwelk de naar het Zuiden
trekkende kraanvogels ten strijde togen (HOM. IL.
3, 2 en v.). Later plaatste men ze aan de bronnen van den Nijl, waar zij met de kraanvogels om
het voedsel vochten (ARIST. HIST. AN. 8, 12. PLIN.
6, 35. 7, 2.). Ook in Indië zouden Pygmaeën
wonen, en in het Noorden in de streken van Thule
(PLIN. 4, 18. juv. 13, 167.), ook in Carië (PLIN.
5, 29.). De kunst bragt de Pygmaeën gaarne in
comische tegenstelling met Hercules. Verg. OVID.
FAST. 6, 176, MET. 6, 90.

Pygmalion, IluyµaXkwv, 1) z. Did o. —
2) Koning van Cyprus, vader van Metharme. Hij
werd verliefd op een ivoren vrouwenbeeld, dat hij
zelf gemaakt had; op zijne bede maakte Aphrodite het levend, waarna hij er mee huwde en Pa,

phus er bij verwekte (ovID. MET. 10, 243 en v.).

HjY ^I
sium, 6.

,

7r uYN

Xoc, 7C, 7ru-Tat, z. gymna-

Py1I des, z. Orestes.
Pylae, Hukac, z. T h e r m o p y l a e en onder de
bijgevoegde eigennamen.
y'ylaemenes, IluXacµt'vr^s, volgens Homerus (IL. 2, 851. 5, 576.) bondgenoot van Priamus,
werd door Menelaus gedood. Daar Pylaemenes
IL . 13, 643. het lijk van zijnen door Meriones gedooden zoon Harpalion volgt, terwijl hij IL. 5,
576 reeds zelf gesneuveld is, hebben nieuwere uitleggers hierin een bewijs meenen te vinden voor
de zamenstelling der llias uit verschillende deelen;
anderen nemen 2 helden van dien naam aan. Zonen van Pyl. en van de Zeenymph Gygaea waren
Antiphus en Mesthles (HOM. IL, 2, 864.).
II uXxyópat, z. Amphictyones.
P'yiéne, z. Proschium.
Pyles, -os, HvXos, naam van drie steden in
den Peloponnesus: 1) II. ó 'HXEtxxó; in het N.
van Elis aan den Peneus, op den weg van Olympia naar Elis, onaanzienlijk. — 2) II. TptcpuXtaxó;,
AsttrsaTCxó in Triphylië aan de rivier Mamaus,
bij het teg. Tsjorbádsji, ten Z. van den Alpheus. —
3) Stad in het Z. W. van Messenië aan den voet
van den Aegaleus, aan de kust (vandaar het z a nd i g e, HOM. IL. 2, 77. 9, 153 .). Na hare verwoes-

ting werd de stad herbouwd op het nabijgelegen
voorgebergte Coryphasium en beheerschte daar een

Pyramides rivee^%n.
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der schoonste havens, die beschermd werd door
het daarvoor liggende eiland Spacteria ; t. PaleoNavarino. Nadat de Atheners zich in 426 v. C.
gedurende den peloponn. oorlog van deze belángrijke, maar vervallen plaats hadden meester gemaakt, behielden zij haar 15 jaren lang, hoewel
hare uitlevering bij den vrede van Nicias, in 422, bedongen was (TRUC . 4, :3 en v. 5, 35.); ook later

Pyrasus, Ilvpxao;, eene ten tijde van Strabo
reeds verwoeste stad van Thessalië in het landschap Phthiotis, met een heilig bosch van Demeter (HOM . IL. 2, 695 ). Haar naam zou afkomstig
zijn van den grooten voorraad tarwe die hare omstreken opleverden.
Pyrenaei monter, z. Pyrene.
Pyrenaei portus of Veneris p. bij het
bleef Pyl. nog een belangrijke plaats (Liv. 27, voorgebergte Pyrene of Veneris, de Z. oostelijkste
30.). -- Onder de genoemde steden is het laatste punt der Pyrenaeën, t. kaap Creus, haven in het
allerwaarschijnlijkst (volgens P a u s a n i as, M a n- gebied der Indicaten in Hispania Tarraconensis; t.
nert, Sickler, Nitzsch, Forbiger) de stad van port de Vendre.
Nestor (HOM. IL. 2, 77. 9, 153.); volgens Strabo
Pyrén e, I1 u ipi i1, het hooge grensgebergte
en K. 0. M ii l l e r is het de triphylische stad.
tusschen Hispanië en Gallië, waarvan Herodotus
Pyramí ides, Huila i i z , zijn colossale steen reeds eene duistere kennis bezat, daar hij eene cel
een regthoekig vlak, waarvan de tegen -mas'op
stad Pyrene noemt, bij welke de Ister zou ont--tische
zijden gelijk zijn, opgerigt, die naar-overstand springen (2, 23.). Aan de zijde van Gallië loopt
boven met ongelijke helling spits toeloopen ; de het steil af, aan die van Spanje zacht glooijend,
vier zijden zijn steeds naar de vier hemelstreken het is met digt geboomte bedekt en met heerlijke
gekeerd. Deze bijna uitsluitend aan Aegypte dalen doorsneden. De westelijke voortzetting in
toebehoorende bouwwerken (volgens K. 0. M u l- Hispanië heet Saltus Vasconum, M. Via1 e r tusschen 30 0 2' en 29 0 16' N. br.) liggen in dies. Het was bijzonder rijk aan metalen. De Ro12 groepen verdeeld langs den westelijken oever meinen kenden drie over de Pyrenaeën voerende
van den Nijl; de grootste zijn dc Pyramiden bij bergpassen : bij Carasae (t. Garis) niet ver van de
Gizeh (9) ongeveer 541 eng. v. hoog, 9 bij Sakkara, cantabrische zee, de nog tegenwoordig bestaande
de middelste, bij Lischt (2) en el Kufa, de zui- weg over de Bidassoa bij Fuentarabia; een in het
delijkste. Nadat men de grondlagen had afgeme- midden van Caesaraugusta naar Beneharnum (t.
te
de kamers afgedeeld, vulde men de overige Barege); de zuidelijkste, zoo wel oudtijds als teruimte met aarde en steenen aan en schikte ver- genwoordig het meest gebruikt, nabij de kust van
volgens de rotsblokken bij lagen als trappen in de Middellandsche zee bij Juncaria (t. Junquera).
een, die meest door hunne eigene zwaarte vast
Pyrgi, Hupyoe, of -us, -o;, de zuidelijkste
lagen; evenwel zijn verscheiden pyramiden van stad van Triphylië (Elis) aan de grenzen van Mes
baksteen gebouwd; van buiten werden de pyrami(HDT . 4, 148. LIV.-senië, coldrMyes
den vervolgens met gehouwen steen bekleed, waar
27, 32.). P y r ; i heette ook de havenstad van
vorm, de hellende vlakte der-dorepyamil Caere in Etrurië, een zeer rijke plaats, door Diozijden ontstond. Bij de meeste pyramiden wordt nysius van Syracuse in 384 v. C. geplunderd. Van
deze bekleeding thans niet meer gevonden, zoodat de cyclopische muren, den tempel van Ilithyia enz.
men ze trapsgewijze kan beklimmen. Deze beklee- vindt men nog belangrijke bouwvallen (erc . DE OR .
dingen zijn vooral door de hebzuchtige Arabieren 2, 71. LIV. 36, 3. SUFT. NER. 5.).
weggenomen, die van boven in de pyraniiden
Pyrgotéles, Hup 'oT Xri y, een der beroemdtrachtten in te dringen. Volgens Herodotus (2, ste juweel- en stempelsnijders ten tijde van Alex125.) leefden de koningen die de grootste pyrami- ander den G., wied het alleen veroorloofd was het
den lieten bouwen, Cheops, Cephren en Myce- beeld van Alexander te snijden.
rinus, omstreeks 1 184, 1 109 en 1050 v. C. ; zij bePyriphle ton, z. onderwereld, 2. kol. m.
hooren echter tot een veel vroegeren tijd. De
Pyromachui, HupoliaXos, z. b e e 1 d hououdste der ons bekende pyramiden is die van wers, 7. kol. o.
Kokome. Over het doel dezer gebouwen loopen
UvpovxvTCEa, z. divinatio, 6. kol. b.
de gevoelens zeer uiteen. Sommigen houden ze
Pyrrha, l tippa, 1) z. Deucalion. — 2)
voor heiligdommen der goden, anderen (Plato) Stad in het W. van Lesbos in een hoek van den
voor astronomische observatoriën, nog anderen voor naar haar genoemdere pyrrhaeïschen Euripus (Time .
zinnebeelden der onsterfl ijkheid, weder anderen voor 3, 18, 25, 35. 8, 23.).
voorraadschuren of waterkomrnen. Het waarschijnPyrrhi Bastra, IIt ppo►u X pui, versterkte
lijkste en meest algemeene gevoelen is echter dat plaats in liet N. van Laconië, waar Pyrrhus zeker
de pyramiden begraafplaatsen waren voor het ge- bij zijnen inval in 272 v. C. zijn legerplaats opslacht der Pharao's, weshalve zij het meest in sloeg 'LIV . 35, 27.).
Milden- Aegypte gevonden worden ; want Memphis
TI v p p 1 X rj sc. ópXfiats, een wapendans, waarvan
bezat niet, zooals Thebe, hooge bergen, waarin de oudste vorm de Curetendans zal geweest zijn,
men de begraafplaatsen in de rotsen kon uithou gelijk ook de Cureten als de uitvinders er van
Behalve door de berigten der oude schrij--wen. vermeld worden. Anderen schrijven hare uitvinvers wordt dit gevoelen ook nog versterkt door ding aan Castor of de Dioscuren toe, nog andede beperkte ruimte der inwendige inrigting. Dat ren aap. Dionysus of Athene. Uit deze mythische
men er nog maar weinige mummiën in gevonden berigten over de uitvinders mag niet Benige zeker
heeft, laat zich daaruit verklaren dat men nog niet tot
worden opgemaakt, dat zij hoofdzaaklíjk te-heid
de hoogte der bedding van den Nijl is doorgedrongen. Creta en Sparta te huis behoorde. Plato (LEGG .
Pyramus, [1upap o;, 1) z. Thisbe. — 2) 7, p. 815. A) beschrijft haar als een mimischen
Aanzienlijke rivier van Cilicië die in Cataonië ont- oorlogsdans, waarbij men door ligchaamsbeweginspringt, door het Taurusgebergte zich een weg gen de wijze en manier zocht voor te stellen, hoe
baant en bij Mallus in zee valt. Hij was gemid- men in den strijd de vijandlijke aanvallen ontweek
deld 1 stadie breed (xEN. ANAB. 1, 4, 4. ARR. 2, of die tegen den vijand rigtte. Athenaeus (14,
5, 8.); t. Dsjechoen.
629. C) noemt de pyrrhiche der Spartanen een
ï
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TcpoTv fvaaELa ot ro?4p.ou. Afbeeldingen van dien
dans vertoonen ons twee rijen gewapende mannen,
die met afgemeten schreden en rythmische bewegingen tegen elkander oprukken, nu eens met voor
dan net achterwaartsche bewegingen.-wartsche,
De pyrrhiche was een voornaam gedeelte van de
viering der gymnopaediën te Sparta; insgelijks
werd zij te Athene door de Epheben vertoond op
de groote en kleine Panathenaeën; de zorg voor
de behoorlijke oefening en uitrusting daarvan behoorde tot de verpligtingen der choregie. Xenophon (ANAB . 5, 9, 5-13.) beschrijft eene danseres
die de pyrrhiche uitvoert. Deze wapendans was
ook in Azië inheemsch, en zelfs te Rome werd hij
onder Caligula, Nero en latere keizers door knapen vertoond en ging eindelijk in ruiteroeferingen over (SUET. CAES. 39. NER. 12.) . In Hellas
werd hij later meer voor het tooneel ingerigt dan
dat hij den strijd nabootste en stelde de daden en lotgevallen van Dionysus voor. Een aegyptisch koning
liet de pyrrhiche door afgerigte apen uitvoeren,
zooals Lucianus uitvoerig beschrijft (PISCAT. 36.).
Pyrrhon, IIuppwv, 1) uit Elis, stichter der
sceptische school, tijdgenoot van Aristoteles, zoon
van Plistarchus. Eerst zou hij schilder geweest
zijn, vervolgens woonde hij het onderwijs bij van
verscheiden voorname wijsgeeren en bezocht ook
de gymnnosophisten van Indië en de Magiërs. 1)aarna vestigde hij zijn vast verblijf in Elis, en in
hooge achting bij zijne medeburgers bereikte hij een
ouderdom van bijna 90 jaren. Hij liet zelf geen
geschriften na, doch droeg het opschrijven zijner
mededeelingen op aan zijne leerlingen Timon,
Aenesidemus, Numenius, Nausiphanes en a.; evenwel vermeldt men van hem een gedicht aan Alexander den G., waarvoor de koning hem rijklijk
beloonde. Zijn wijsgeerig stelsel kan slechts uit
losse aanwijzingen worden opgemaakt. Daaruit
ontwaart men dat het hoofd- en einddoel van al
het menschlijk streven bij hem de deugd is; daar-

ter van Ptolemaeus huwde, geld en troepen ver
naar Epirus terugkeerde, van den-kreg,ni296
troonoverweldiger Neoptolemus een gedeelte van
zijn rijk terugkreeg en na diens gewelddadigen
dood (•?95), beer werd van het gansche land.
Daarop zocht hij met gunstig gevolg zijne heer
naburige landen uit te breiden,-schapijoverd
geraakte in een oorlog met Demetrius, die koning
van Macedonië was geworden, sloeg na afwisselend
geluk een van diens veldheeren (PLUT. PYRRH . 7.),
verkreeg van zijn landgenooten den eernaam adelaar, terwijl zijn moed, zijn ridderlijke aard, kortom zijn gansche wezen de Macedoniërs levendig
Alexander den G. herinnerden (PLUT. PYRRH . 8
en 10.). Daarop heroverde Pyrrhus het verloren
Corcyra, drong Macedonië binnen, doch werd
geslagen. Echter kwam weldra tusschen hem en
Demetrius een vrede tot stand, die evenwel maar
kort duurde, ten gevolge van vrees voor den onrustigen, woelzieken geest van Demetrius, tegen
Wien Pyrrhus zich met Lysimachus, Seleucus en
t tolemaeus verbond, waarna hij in Macedonië viel,
dat hij met een legermagt bezette, toen de troepen
van Decnetrius tot hem waren overgeloopen, 287
V. C. (PLUT. PYRRH. 11. JUSTIN. 16, 2.). Spoedig
verloor hij het echter weer aan Lysimachus, tegen
Wien hij zelfs Epirus slechts met veel inspanning
kon verdedigen. Na den dood van Lysimachus in
't jaar 281, ontving Pyrrhus van de Tarentijnen het
verzoek, om hun tegen Rome te hulp te komen,
en Pyrrh. in de hoop zich voor het verloren Macedonië schadeloos te zullen stellen, sloeg hunne
bede niet af. Verg. PLUT. PYRRH. 13. JUSTIN. 18, 1.
Ook Ptolemaeus Ceraunus, die naar het bezit van
Macedonië streefde, wilde aan Pyrrhus alle mooglijke hulp bewijzen, en zoo scheepte hij zich in
280 v. C. in met meer dan 25000 man en 20 olifanten (PLUT. PYRRH. 15 .). Na een hevigen storm
doorgestaan te hebben, landde hij in Italië en trok

kennis der dingen, zooals zij werklijk zijn, en derhalve der waarheid, die wij noch door de zinnen,
noch door nadenken kunnen deelachtig worden.
Wel geraken op dien weg ook de zedelijke begrippen aan het wankelen, echter was zijn algemeene twijfel aan de waarheid meer tegen weten
onderzoek gerigt. De aanhangers zijner-schaplijk
leer worden [luppcuvstot, ááo rlrrco(, axsitrrtXo( (z.
a.), Ci r-ri Tcxof geheeten, in tegenstelling van de
^oy1 a rmoí. -- 2) Een Pythagoraeër, uit Metapontum.
Pyrrhus, fluppoS, 1) z. Neoptolemus. -2) Koning van Epirus, leidde den oorsprong van
zijn geslacht af van Neoptolemus, den zoon van
Achilles. Zijne ouders waren Aeacides en Phthia.
Zijn vader werd uit Cyprus verdreven, en de tweejarige knaap werd met moeite door trouwe dienaars gered, waarop Glaucius, de vorst der Taulantiërs, zich over den knaap met trouwe liefde
ontfermde. Na den dood zijns vaders, in 't jaar
313 v. C., kwam Epirus in andere handen ; eerst
in 't jaar 307 gelukte het aan Glaucius, den vol
zijn vaderlijk erfgoed te verzekeren-wasenPyrhu,
(JUSTIN . 17, 3.). Echter werd P. 5 jaren later
door een opstand der Molossiërs verdreven en begaf
hij zich tot Demetrius Poliorcetes, aan wiens zijde
hij dapper streed in den slag bij Issus, 301 (PLUT .
PYRRH . 4.), hierna ging hij naar Griekenland, van
daar naar Alexandrië, waar hij met een stiefdoch_

strengheid tegen de Tarentijnen, dwong de jonge
manschap van het verwijfde volk tot de krijgsdienst, en rukte toen te veld, nadat eene poging
van hem om de Romeinen tot een vrede met de
Tarentijnen over te halen, mislukt was (PLUT.
PYRRH . 16.). Daarop versloeg hij hen' bij Heraclea aan den Siris (I'LUT PYRRH. 16 en v.), doch
leed zelf belangrijke verliezen (PLUT. PYRRH . 21.)
en verkreeg weldra van de dapperheid en krijgstucht der Romeinen andere begrippen dan hij had
medegebragt, zelfs bewonderde hij aan hunne gesneuvelden hunne eervolle wonden, liet ze met
luister begraven en werd met nog grooter verbazing vervuld, toen de gevangenen weigerden in
zijn leger te dienen. Na deze eerste overwinning stroomden hoopen van Samniten en Lucaniërs hem toe ; hij rukte daarop door Campanië
tegen Rome op, trok echter voor de naderende
romeinsche legers weder terug en om zijne plannen met Sicilië te kunnen volvoeren, bood hij den
Romeinen vrede aan, door zijn gezant, den wel
Doch zijne voorstellen werden-sprekndCia.
in den romeinschen senaat, die vergadering van
„ koningen " afgewezen, en eene poging, om den
romeinschen gezant Fabricius voor zich te winnen, mislukte evenzeer. Zoo kwam het tot een
tweeden slag bij Asculum, waarin de Romeinen
wel geslagen werden, doch die tevens aan Pyrrhus, wiens leger na het verlies zijner dapperste

entegen v erwierp hij de mooglijkheid eener juiste
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Tarente binnen. Nadat hij zijn legermagt verzameld had, betoonde hij allengs eene groote ge-
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soldaten, in de nieuw geworven troepen van Italië van Argos. Pyrrhus trachtte Argos te bezetten,

geen genoegzaam herstel vond, de overtuiging schonk,
dat zijne hulpmiddelen tegen Rome te kort schoten. Toen nu de Romeinen door het sluiten van een
verdrag met Carthago zelfs het uitzigt kregen op
hulp van Bene vloot, en Pyrrhus te rept begreep,
dat beide staten het vooral daarop gemunt hadden om op Sicilië zijne plannen te verijdelen, stak
hij, terwijl hij de Tarentijnen aan zich zelve overliet, naar Sicilië over, waar de Syracusers door
de Carthagers bestookt werden (PLUT. PYRRH. 22.),
in den zomer van 278, terwijl hij in Tarente en eenige
andere steden slechts bezettingen achterliet (PLUT.
PYRRH. 22. JUSTIN. 18, 2.). Te Catana en elders
werd hij met gejuich ontvangen, dwong de Carthagers om voor Syracuse op te breken, versterkte
zijn leger van alle zijden en beperkte de Carthagers tot het bezit van Lilybaeum, op den westhoek
van het eiland (PLUT. PYRRH. 22, 23.). Toen nu
de Carthagers zich geneigd toonden tot den
vrede, zoo zij in 't bezit van Lilybaeum gelaten
werden, vorderde hij echter de geheele ontruiming
door hen van liet eiland. Hierin wilden de Carthagers niet treden. Nu belegerde Pyrrhus Lilybaeum en toen hij het door storm zocht te nemen,
verdedigden de Carthagers zich zoo dapper, dat
hij moest aftrekken. Zijn wensch, om door eene
landing in Africa Carthago tot toegevendheid te
dwingen, leed schipbreuk op de laauwheid der Siciliërs, die door de strenge en wreede maatregelen
van P., niet alleen tot een opstand gebragt werden,
maar nu zelfs ten deele de hulp der Carthagers tegen
hein inriepen (PLUT. PYRRH. 23.). Gelukkig deed
zich in dezen benarden toestand een uitkomst voor
hem op. De door de Romeinen zeer in 't naauw
gebragte Tarentijnen verlangden zijne hulp, en Pyrrhus, die nu zijne eerzuchtige plannen in Sicilië
opgaf, stak weder naar Beneden -Italië over, om
daar nog eens zijn geluk te beproeven, in 276 (JuSTIN. 23, 3.). Nadat zijn vloot door een aanval
der Carthagers veel geleden had, landde hij bij
Locri en trok naar Tarente, versterkte daar zijn
leger en trok vervolgens op tegen den consul M.'
Curius I)entatus, die zijn leger bij Beneventum had
opgeslagen, doch werd daar in 275 v. C. in een
bloedigen slag door hem overwonnen, en ontvlugtte,
slechts door een kleine schaar ruiters vergezeld,
ter naauwernood het bloedbad. Toen hij nu aldus
zijne pogingen mislukt zag, verzamelde hij de overblijfsels van zijn leger en keerde (PLUT. PYRRH. 26.
JUSTIN. 25, 3) in het begin van het jaar 274 naar
Epirus terug ; hij liet aan de Tarentijnen slechts
eerre bezetting onder Milo, die eerst in 't jaar 272
den burg ontruimde. — Zijn rustelooze aard wik
kort na zijne terugkomst in een-keldPyrhus
nieuwen oorlog met Antigonus van Macedonië, en
het gelukte hem een groot gedeelte van dat land onder zijne magt te brengen (PLUT. PYPRH. 26. JUSTIN.
25, 3.) ; maar in plaats van zich daarmede te ver
zich het veroverde te verzekeren, werd-geno
hij, even als een der Condottieri der middeleeuwen,
door zijn voorspoed aangespoord tot de verovering
van den Peloponnesus, 2 7 2 v. C. De Spartaan Cleonymus riep den koning te hulp tegen zijne vader
(PLUT. PYRRH. 27.); doch in plaats van-stadSpr
de verschrikte stad terstond aan te tasten, talmde hij,
zoodat de inwoners toebereidselen tot tegenweer konden maken en door eene heldhaftige verdediging Pyrrhus tot den aftogt noodzaakten. Op zijn terugtogt
ontmoette Pyrrhus Antigonus Gonatas in de vlakte

doch eensklaps rukten de Macedoniërs en de ter hulp
gesnelde Spartanen de stad binnen; een hevig gevecht werd in de straten geleverd, Pyrrhus zelf door
een Argiver gewond, wilde dien neerstooten, toen de
moeder van den bedreigde een dakpan van boven op
het hoofd des konings slingerde, zoodat hij neer
weldra door een der manschappen van-zonke
Antigonus werd afgemaakt, 272 v. C. (PLUT. PYRRH.
31 en V. JUSTIN. 25, 5.). Antigonus liet het lijk
eervol begraven. Nog vermeldt men, dat Pyrrhus
zeer uitstekende werken over de krijgskunst zou
geschreven hebben (PLUT. PYRRH. 8. Liv. 35, 14.).
Pythagoras, IIuauyópas. Onder de verschillende personen die dezen naam dragen, is de beroemdste : 1) de wijsgeer Pythagoras, wiens
geschiedenis reeds vroeg zoo zeer met de sage is
vermengd geworden, dat het hoogst moeilijk is,
beide naauwkeurig te scheiden. Zeer waarschijnlijk
is Pythagoras afkomstig van Samos, waar hij omstreeks 580--568 v. C. moet geboren zijn. Zijne
leermeesters zegt men dat Thales, Bias, Anaximander, alsmede Pherecydes geweest zijn ; vervolgens gewaagt men van zijne reizen, vooral naar
Aegypte (HDT. 2, 81, 123.) ; de nieuw-platonici
beweren dat hij zijne wijsheid uit de godsdienst en
de mysteriën van liet Oosten geput heeft. Op 40
jarigen leeftijd zou hij zich naar Groot-Griekenland begeven en zich daar, voornamelijk te C r ot o n, hebben opgehouden. Met groote kunde, vooral
ook in de mathematische wetenschappen en de
muziek, toegerust, stichtte hij daar een gezelschap,
dat zich nog bij zijn leven over de voornaamste
sneden van Groot- Griekenland uitbreidde. Latere
(nieuw-platonische) berigten bevatten veel wonderbaars over zijn vroegere leven, zijn afkomst, omgang met de goden, herinnering aan zijn eigen
vroeger voorbestaan. Volgens deze berigten was
de vereeniging der Pythagoraeërs als een geheime
orde georganiseerd, met vele inwijdingsgebruiken.
Na een proeftijd van 2-5 jaren zwijgens werd
men tot lid aangenomen ; de leden waren verdeeld
in Exoteric i of Acusmatici en E s o t e r i c i of
Mathematici, Sebastici. De eigenlijke Pythagoraeërs
leefden in gemeenschap van goederen, hadden
strenge leefregels, b. v. onthouding van het gebruik
van vleesch en boonen, lieten zich niet in wollen
kleederen begraven enz. Zooveel schijnt zeker,
dat deze vereeniging eene zedelijke, godsdienstige
hervorming van het grieksche leven bedoelde, en
zich door eene staatkunde. die de dorische aristocratie voorstond, invloed wist te verschaffen. Over
het uiteinde van Pythagoras bestaan verschillende
verhalen : volgens eenigen zou hij bij een oproer
der democratische partij te Croton met 300 zijner
aanhangers omgekomen zijn; volgens anderen zou
hij naar Metapontum ontkomen en daar 80 of 90
jaren oud gestorven zijn. I)e leer en de invloed
van Pyth. bleven in de steden van Groot-Griekenland nog lang van kracht, het laatst onder A rc h y t a s van Tarente. Wat lateren over de leerling en vrouw van Pythagoras, Theano, over zijne
dochter Damo en zijnen zoon 'relauges vertellen,
verdient geen geloof. Onder de Pythagoraeërs zijn
merkwaardig E m p e d o c l e s en P h i l o l a u s, alsmede Clinias, Eurytus en Archytas, tijdgenooten van Plato. De eenige zekere overblijfsels
van pythagoraeïsche geschriften zijn de fragmenten
van Philolaus ; de i€ psis Aóyos, de xpvaá Eisi en a.
zijn stellig onecht. De hoofdbron voor de kennis
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(Ier pythagoraeïsche philosophic zijn de fragmenten,
benevens de werken van Aristoteles. De hoofdstelling
(lezer wijsgeeren luidt : alles i s g e t a 1, d. i. de
dingen zijn niet enkel naar het getal geregeld,
maar bestaan ook in hun zelfstandig wezen uit
getallen. Als bestanddeelen van het getal worden
opgegeven het evene en onevene, liet oneindige
( ;aepav) en eindige ( roc tepoctvov rrc, ^o nEp7-,).
Diensvolgens nemen ze een in alles zich openbarend dualismus aan ; hiermede verbond men in 't
vervolg een vast schema en het heilige tiental,
door aan dat tweetal van begripsparen nog 8 andere toe te voegen, namelijk : eenheid -- veelheid,
regts — links, manlijk — vrouwlijk, rust — beweging, regt -- krom, licht — duisternis, goed —
kwaad, vierkant — rond. Het getal is harmonie
als eenheid van tegenstrijdige dingen, vandaar heet het
ook : alles is eene harmonie, eene verbinding van
tegenstrijdige dingen door maat en getal. Voor
de verdere toepassing van hunne getallentheorie
rigtten de Pythagoraeërs hunne aandacht op den
zamenstel van het heelal, waarbij zij de afstanden
en het getal der hetnelligchamen, naar het tien
stelsel bepaalden. In het midden van het-talig
bolvormig heelal plaatsten zij het centraalvuur, den
hoofdzetel der godlijke levenskracht, die liet geheel
doorstroomt. Om het aardsche leven bekommerden de Pythagoraeërs zich minder. Door middel
van de 5 regelmatige ligchamen (pyranmide, octaëdron, icosaëdron, cubus, dodeeaëdron) zochten zij
de elementen (vuur, water, lucht, aarde, aether) te
verklaren. Ook voor de ziel en de verschillende
trappen van het zieleleven wisten zij mathematische uitdrukkingen te vinden. De zielen van hemelschen oorsprong, waren in liet ligehaam als
een strafplaats afgedaald, de zielsverhuizing was een
loutering voor geneeslijke, de bestraffing in den tartarus voor ongeneeslijke zondaren. De godlijke geregtigheid eischt voor elke schuld eene daaraan
geëvenredigdestraf; hiermede verbindt zich bij hen het
geloof aan daemons en de zedekunde berust daarop.
In de toepassing daarvan op bijzondere gevallen
zijn in dit opzigt de ons medegedeelde leerstellingen zeer aphoristisch. -- Nadat de pythagoraeïsche leer sedert 2-300 jaren scheen verdwenen te
zijn, kwam zij in de 1. eeuw n. C. weder te voorschijn.
De bekendste dezer nieuw p y t h a g o r a e ë r
zijn; Apollonius van Tyana, Moderatos uit Gades,
Nicomachus uit Gerasa enz. --- Buitendien ver
-dienmlg:2)PythaorsvnZcu,
een toonkunstenaar, die liet pytliagoi-aeïsche avo;
cya. het eerst als spreekwoord zou gebruikt heb3)
ben (crc. N. D. 1, 5. QUINCT . 11, 1, 27.).
Lacedaemonisch vlootvoogd (XEN. ANAB. 1, 4, 2.).4) Bevelhebber te Milete (HDT. 5, 126.). 5) Uit
Ilhegium, beroemd beeldhouwer omstreeks 456 v.
C. die vooral uitmuntte in worstelaarsstandbeelden.
Onder zijne godenbeelden worden geroemd Apollo
ls Pythondooder (misschien het origineel van den
Apollo te Belvedere) en Apollo als (Jitharoedus.
Verg. beeldhouwers, 3. kol
Pytheas, Huaécca, 1) een redenaar en volks
te Athene, ten tijde van Philippus van-menr
Macedonië, tegenstander van Demosthenes. In den
3. brief van Demosthenes wordt hij geschilderd als
een vreemdeling, die zich juist niet door de eervolste
middelen tot rijkdom en aanzien had weten te
verheffen en het burgerregt te Athene verkregen
had. Zijn taal was onbeschaafd, doch hij wist het
volk door eene natuurlijke geestigheid te boeijen.
,

—

In den lamischen oorlog werd hij verdreven en
vlugtte tot Antipater (PLUT. DEM . 8. en 20.).
Tegen hem had de redenaar Dinarchus twee redevoeringen gehouden. — 2) Uit Massilia, een
koen zeeman en aardrijkskundige, leefde waar
eeuw v. C. Hij stevende langs-schijnlkde4.
de kusten van westelijk en noordelijk Europa, van
Lades tot aan Thule en den mond van den Tanaïs, en maakte de uitkomsten van dezen togt in
een of meer geschriften bekend. Zijn ongelooflijke, aan het fabelachtige grenzende berigten vonden bij de ouden ten deele geloof, doch ten dcele
ook hevige tegenspraak. Er worden van hem genoemd ta seal wzeuvob, y z ,repio^os en een
Pythia, IIó'thu, een der vier groote nationale
feesten der Hellenen ter eere van den pythischen
Apollo, werden op de c r is s a els c h e vlakte bij
Delphi gevierd, welk veld geheel aan de godheid
gewijd was en krachtens eene godspraak niet
mnogt bebouwd worden. Hier bevond zich de hippodromus, een stadium (1000 v. lang), een theater.
Apollo had, volgens de sage, na liet verslaan van
(den draak) Python, de spelen ingesteld; oorspronklijk was de wedstrijd muziekaal, overeenkomstig het
karakter van Apollo Musagetes, Citharoedus ; door
de strijders werd een hymnus op den god gezongen. De geschiedkundige tijd begint met het jaar
586 v. C. 01. 48, 3., toen de Amphictyonen na
het eindigen van den crissaeïschen oorlog zich de
spelen aantrokken; hiermede begint de 1. Pythiade. De muziekale agon omvatte nu wedstrijden
van citharoeden, auloeden en auleten; daarbij
kwamen nog, in navolging der olympische spelen,
de gymnische en hippische wedstrijden, en in
plaats van een werklijken prijs van waarde, á'cis'
Y pri µa tlrr., kwam nu, in Pyth. 2, een eenvoudige
laurierkrans ^c ^^ LC)v Trlc &((purl;, en werd het een
a1tuv atupaVLTT^S; soms bestonden de prijzen ook
in appels (LUcIAN . ANACH. 9.). Evenals in de olympische spelen vermeerderde ook hier allengs het
aantal wedstrijden. De pythiën vielen telkens in

het 3. jaar der olympiaden; zij waren dus ook
pentaëterisch. Niet zoo zeker is de tijd van het
jaar; het waarschijnlijkst werden zij in den herfst
gehouden, in de maand Boëdromion (September), hoewel anderen ze in de lente in de delphische maand Bucatius (= (Ie attische Munichion;
April—Mei) plaatsen. Vroeger waren de inwoners van Delphi de kampregters geweest, sedert
586 v. C. waren het de Amphictyonen. Het aan
toeschouwers was steeds buitengemeen groot —-tal
liet gold ook den pythischen god. Waarschijnlijk
hielden de pythiën omstreeks in denzelfden tijd
op als de olympische spelen, ongeveer 394 n. C. -Behalve deze groote Pythiën werden er in ver
steden kleine Pythiën gevierd. Uit op--scheidn
schriften kennen wij toch de namen van 24 steden
waar dit plaats had, meest in Azië gelegen.

Pythia, Hu!fa, z. delphisch.orakel, 2. kol.
Pythius, llótcoc, zoon van Atys van Celaenae, een Lydiër, , de rijkste man van zijnen tijd.
Hij zou zijne schatten gewonnen hebben door den
harden arbeid zijner onderhoorigen in de mijnwer-

ken. Hij onthaalde liet gansche leger van Xerxes
en hood aan dezen zijne schatten aan. Toen hij
echter verzocht, dat de oudste van zijne 5 zonen
van de krijgsdienst 'mogt vrijgesteld worden, liet
Xerxes dien in stukken hakken (HDT. 7, 27,
38.).
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Pytho, Hv4c6 Z. D e 1 p h i, onder P h o c i s, I.. aftogt gedwongen werden, werd Pyth. met zijne
kol. o. en Apollo, 2. kol. b.
medebevelhebbers aangeklaagd en verbannen (THIIC.
Pythoeles, Hub%x , 1) een Athener, va- 4, 65.). In 't jaar 414 V. C. verschijnt weder een
der van Phaedrus (PLAT . PHAEDR . p. 244.). — 2) Pyth. als legerhoofd aan de kust van Laconië
Zoon van Pythodorus, een atheensch redenaar, tot (THQC . 6, 105.). — 2) Buitendien komt een mede macedonische partij behoorende en met Pho- taalgieter van dien naam voor, waarschijnlijk vóór
cion ter dood gebragt (PLLT . PHOC . 35.).
Phidias, en nog 2 beeldhouwers, die in de 1. eeuw
Pythodórus, HuDóawpo--, 1) zoon van Iso- n. C. het keizerlijk paleis op den Palatines met
lochus, atheensch veldheer in den peloponn. oor beeldhouwwerk versierden.
echter als opvolger van Laches in Sicilië,-log,die
Python, 1I^thov, 1) z. Apollo, 2. kol. b. —
425 v. C. zich zeer ongeschikt toonde (Tiluc 3, 2) Uit Byzantium, uitstekend redenaar in dienst
115 en v. 4, 9.). Toen door de vereeniging der van Philippes van Macedonië en meermalen door
strijdende partijen op Sicilië de Atheners tot den hem naar Athene afgevaardigd. ~r
;

Q.
Quadi, Kovccdot, een suevische volkstam, wier
woonplaats gevonden werd in Z. oostelijk I)uitschland, ten N. van den Donau, in een gedeelte van
het tegenw. Bohemen en Moravië, en die gewoonlijk in vereeniging met de Marcomannen genoemd
worden. Een gedeelte van hen sloot zich bij Marbod aan, toen deze uit zijn land verdreven werd,
(TAC . ANN. 2, 63.), koos zich een eigen koning en
stond met Rome in vriendschaplijk verkeer. Doch
toen in liet jaar 167 n. C. onder de regering van
Marcus Aurelius de groote oorlog met de Marcomannen uitbrak, die tot aan zijn dood voortduurde,
sloten de Quadi zich weder bij hen aan en bragten
den Romeinen veel nadeel toe. Hoewel de keizer
later vrede met hen sloot gelukte het hem niet hun
vrijheidszin door het aanleggen van vestingen te bedwingen. Nog onder de latere keizers bestookten
zij dikwijls de romeinsche grensprovinciën. Ten tijde
van 'Theodosius verdwijnt hun naaai geheel. Zij
schijnen voortreflijke ruiters, welligt van sarmatische
af komst, geweest te zijn.
Quadrans, z. romeinsche munten, aan -

Quae, uio perpetua. Reeds vroeg waren er te Rome buitengewone commissiën van
onderzoek die in bijzondere criminele gevallen
in plaats van het volk of den senaat regt spraken. De regter aan when dit opgedragen werd
heette quczesitor (z. a.), welke naam zoo wel
voor de buitengewone gevallen, als voor de gewone judices quaestionis gebruikt werd. De trage
gang der volks- en senaatsregtspleging gaf aan
dat in zekere gevallen aan een consul,-leidng
praetor of ook dictator het onderzoek werd opgedragen (quaestioni praeficere, dit onderzoek instellen en leiden heette quaestionemn habere, exercere).
Uit deze buitengewone regtspraak ontstonden ver
gewone criminele regtbanken, quaestio--volgensd
nes perpetuae, hoewel ook nog na het invoeren
hiervan soms buitengewone quaestiën plaats hadden, tot een streng onderzoek in gewigtige zaken
ingesteld, 1(. V. door de lex Poinpeja de caede
Clodii tegen Milo. I)e invoering der gewone eriminele regtbanken (ordo judiciorum publicorwn) had
niet in eens plaats, maar begon in 't jaar 149 v.
hangsel.
C. met de lex Calpurnia, die de quaestio repetunQuadrigae, wagens met 4 paarden bespan - darum instelde ten nutte der verbonden en onder
lien, alle naast elkaar, wel niet voor daaglijksch
volken. Langzamerhand ontstonden er-worpen
gebruik, maar alleen bij het wagenrennen in de ook over andere misdaden zulke vaste regtbanken

circensische spelen (luili Circenses), bij zegepralen en voorschriften van onderzoek, zoodat er in Cien feestlijke optogten.
cero's tijd R quaestiones perpetuae waren : repetunQuadringenti, z. tE.Tpazoatot.
darum, nraajestatis, peculatus, ambitus, 1,1 Ie, sicarios,
Quadruplator, een openbaar aanklager, venefiz, vis, falsi. Iedere regtbank had een voorolie reeds ten tijde van de republiek het vierde zitter, die of praetor was of een judex quaestionis.
deel van het verbeurdverklaarde vermogen van den Met uitzondering van den praetor urbanus en paschuldig geoordeelde ontving; deze belooning bleef regions, die de civiele regtspraak bleven waarnemen,
door de lex Julia de majestate ook onder de kei
nam ieder der praetors volgens het lot (over hun aanbehouden, ofschoon de daarvan afkomstige-zers tal, z. a.) een quaestio op zich, ei zoo hun aantal
naam voor accusator, debtor in onbruik geraakte niet voldoende was deed dit een judex quaestio(TAC. ANN. 4, 20.).
nis. Een zeker aantal regters (gezworenen) stond
Quaesitor, (a quaerendo), hij die het onderzoek den praetor of den jud. quaest. ter zijde, oor
leidde eener criminele zaak. Bij den langzamen en
uit de senatoren gekozen, sedert de-spronklij
rnoeilijken gang der regtspleging voor het volk en den Gracchen bij afwisseling nit senatoren, ridders en
senaat, sleed zich de behoefte gevoelen, om aan bijzon - tribuni aerarii. Terwijl in vroegeren tijd voor elke
dere personen het onderzoek van enkele gevallen op quaestio een bijzonder aantal ridders was aangete dragen, aan welke dan gewoonlijk regters werden wezen, werden later algemeene registers van regters
toegevoegd. Toen bij het verval der republiek ede aangelegd, waaruit de regters voor de afzonderlijke
criminele zaken meer en meer toenamen, werden gevallen gekozen werden. Het aantal regters schijnt
vaste regtbanken ingesteld (quaestiones perpetuae in verschillende gevallen (en misschien ook in de
z. a.), het eerst door de lex Calpurnia (z a.), ver verschillende tijden) verschillend geweest te zijn,
inzonderheid door Sulla vermeerderd; even--volgens b. v. in het proces van Milo komen 51, tegen
wel bleef de benoeming van een buitengewonen quae- Piso 75, tegen Clodius 56 voor. Het regtsgeding
sitor in stand, zoo werd onder anderen door Pompe- begon voor het tribunal van den praetor met
jus eerre quaestio de caede Clodii tegen Milo verordend. het instellen van een verzoek (postulatio) aan den

812

Quaestor.

quaestor, om vergunning van een bepaald persoon
te mogen aanklagen (ut liceret nomen deferre) ; zoo
er verscheiden aanklagers waren, werd tusschen hen
door de divinatio (z. a. 2)) beslist. Na verkregen verlof, en zoo de beschuldigde mogt aangeklaagd worden
(z. r e u s), volgde de nominis delatio in tegenwoordigheid van den beklaagde, het rigten der vragen
aan hem (interrogatio) en eindelijk de aanneming
van de beschuldiging (noniinis receptio) door den
praetor. Na deze voorloopige maatregelen volgde
op den bepaalden dag (de termijnen waren verschillend en liepen soms wel tot 100 dagen, inzonderheid bij de repetundae, wanneer de middelen
van bewijs van verre moesten gehaald worden)
het onderzoek voor de regters (cognitio). Wie bij
de dagvaarding door den praeco wegbleef, werd
in contuntaciam (z. a.) veroordeeld; waren daarentegen beide partijen verschenen, dan werden de regters
gekozen, opgeschreven en beëedigd. De beschuldiging en verdediging werden in een aaneengeschakelde rede voorgedragen (oratio perpetua); voor
den aanklager voerden nog dikwijls de subscriptores het woord, die met hem de aanklagt hadden
ingesteld, voor den beklaagde verscheiden patronen. Menigmaal werd van de onbeperkte vrijheid
van spreken misbruik gemaakt, om de zaak op de
lange baan te schuiven. Eerst Pompejus beperkte
den tijd, in den beginne alleen in zaken de vi en
de ambitu. De wettige tijd, (tempus legitimur, justunt et debitum) werd door het wateruurwerk
bepaald; de duur daarvan was niet gelijk. Wanneer na het uitspreken der pleidooijen de praetor dixerunt geroepen had, dan volgde de altercatio, d. i. de korte vragen en antwoorden
der partijen. Dan ging men over tot het bijbrengen der bewijzen, probatio. Voor bewijs gold: bekentenis, verklaring van getuigen, oorkonden, aan
Daarop volgde het vonnis, sententia-wijznge.
judicur, waartegen, even als tegen een volksbesluit, geen hooger beroep was toegelaten. Door
een vrijspraak was de zaak voor altijd geeindigd.
De veroordeelde moest terstond zijn straf onderaan. Het veroordeelende vonnis kon later door
een volksbesluit opgeheven worden ; dit heette
restitutio.
Quaestor, zeker van quaerendo aldus genoemd = quaesitor, was oorspronklijk niets anders dan een regter in halszaken, onder de koningen in zaken van parricidiunz. Door de lex Valeria,
die aan de centuriën de criminele regtspleging
opdroeg, verloren de quaestors hunne eigenlijke beteekenis, en werden toen financiele ambtenaren, maar
traden toch ook wel als aanklagers op, quaestores
parricidii. Ten tijde der republiek maakte men
onderscheid tusschen de quaestores aerarii of urbani
en de militaire of provinciequaestors. Reeds onder Romulus en Numa had men 2 quaestors,
en Tacitus (ANN. 1l, 22.) zegt, dat de quaestors
door de republiek uit het koningschap werden
overgenomen ; in 't jaar 421 v. C. kwamen bij de
2 quaestors nog 2 bij, waarvan nu twee de zaken
der schatkist behandelden, quaestores urbani, en
twee den consul in den oorlog vergezelden, ad 7ninisteria belli (Liv. 4, 43. TAC. ANN. 11, 22.); in
287 v. C. klom het getal tot 8, Sulla vermeerderde hun aantal tot 20, Caesar, in 44 v. C.. bragt
het tot op 40 quaestors, later was het aantal wil
Terstond na het aanvaarden van hun-lekurig.
ambt (op de Nonae van December) werd om de
provinciae quaestoriae geloot; 2 quaestors bleven
,

als urbani te Rome, de andere bezorgden de financiele aangelegenheden in en buiten Italië, vol
Italië waren 3 quaesturen : te-genshtlo.I
Ostia (CIC. MUR. 8. SEST. 17.), in cisalpijnsch
Gallië, en te Cales aan den Vulturnus. Over de
verdeeling der quaesturen hield de lex Titia (die
slechts bij cie. MUR. 8 vermeld wordt) nadere bepalingen in. De quaestores urbani of aerarii waren gesteld over het aerarium dat, met den tempel van Saturnus in betrekking stond, en moesten
al de ontvangsten en uitgaven daarvan doen. Zij
zorgden voor de behoorlijke betaling van al de
in het aerarium te storten gelden (het tributum,
stipendium, opbrengst der verkochte akkers), insgelijks moesten zij op aanwijzingen van den
senaat de noodige uitbetalingen doen. Zij zorgden voor de voorwaarden van aanbesteding bij
het oprigten van openbare gebouwen, voor de
verpleging der gezanten; waarvan zij natuurlijk
rekening en verantwoording doen moesten. Ook
hadden zij de veldteekens, die in het aerarium
geplaatst waren, in bewaring. De quaestores provinciales. vergezelden volgens het lot de consuls
enz. in de provinciën, ieder stadhouder had 1
quaestor, slechts op Sicilië waren er 2, te Lilybaeum en Syracuse (cie. VERR. 2, 4.). Hunne
werkzaamheid was vooral van financielen aard, zij
beheerden de openbare kas (pecuniam publicam
tractare), en deden daaruit de noodige uitkeeringen aan het leger, de stadhouders en hun gevolg.
De quaestors moesten natuurlijk naauwkeurig rekening houden en doen (rationem referre) op
naam van hen zelven en den stadhouder. Het
overschot werd naar Rome overgemaakt. Daar
er tusschen den quaestor en den stadhouder een
band van vertrouwen bestond, die dikwijls ook
na afloop van hun dienstjaar niet werd verbroken (dc. DIV. 14, 18, 19, 20. VERR. 1, 4.), werden hem meermalen ook andere belangrijke werk
opgedragen. Sedert 421 v. C. mogten-zamhedn
ook plebejers tot quaestor verkozen worden, doch
dit gebeurde werklijk eerst 12 jaren later (LIV.
4, 43, 54.). De door de wet bepaalde ouderdom
was 27 jaren, of anders volgens Becker 30. Do
quaestors werden sedert 447 v. C. in de cornitia
tributa gekozen (cie. AD JAM. 7, 30. TAC. ANN.
11, 22. is niet juist). Na afloop van een jaar
legden zij hun ambt neder. De quaestors voerden
niet de onderscheidingsteekens der hoogere ambtenaren, evenwel noemt Tacitus (ANN. 11, 38. 16,
33.) insignia quaesloria. Gedurende hun ambtsjaar hadden zij toegang tot den senaat, en de censors
waren gewoon bij de lectio de gewezen quaest.
in den senaat op te nemen (Liv. 23, 23.). Ook
onder de keizers bleef het quaestorschap bestaan,
als de laagste trap der ambten (TAC. ANN. 13, 29.)
maar het oppertoezigt over het aerarium ging
over op den praefectus aerarii, de quaestors moes
bewaren en hadden het op--tendsablui
zigt over het onderhoud en het maken van straten
en wegen. Onder Claudius kregen zij het bestuur
van het aerarium terug, en hun ambt duurde toen
3 jaren. De provinciequaestors behielden hunne
functiëri, totdat zij door procuratores en rationales
vervangen werden. — Tevens ontstond er een
nieuw soort, de quaestores Caesaris, principis
(TAC. ANN. 16, 27.), door den keizer gekozen,
eenigermalve niet uitzigt op hoogere betrekkingen,
wat ook de naam candidati principis schijnt te
kennen te geven. Zij moesten de verordeningen
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van den keizer in den senaat voorlezen (SUET. pitolini behoorden, benevens de door de keizers na
eene vijfjarige regering gevierde spelen.
Constantijn de quaestor sacri Pallatii genomen,
Quinquertium, 7t&vTa&Xov, het discuswerde rijkskanselier, door wiens handen de geheele pen, zoo genoemd, omdat het de vijfde soort der
wetgeving en alle verzoeken gingen. --- Qua e- gymnische wedstrijden (vuistvechten, worstelen,

AUG. 65 . TIB . 6 . NEE . l5.) Uit hen werd onder

s t o r p a r r i c i d i i heette ten tijde der koningen de
regter over parricidium, en over elke andere soort
van moord, en dus de oudste regter in halszaken,
zoo lang het volk zelf de regterlijke magt niet
uitoefende. Ten tijde der republiek, toen het volk
zelf regter was, waren zij inzonderheid aanklagers
in plaats van regters. Later ontstonden daaruit,
zoo als wij zagen, de quaestores urbani of aerarii.
Qiaaestorium, z. c a s t r a, 4 kol.
Qu.asillária, van quasillurn, deminut. van
qualus (wolkorfje), de spinster, wier daaglijksche arbeid (pensum) dien zij als slavin verrigten moest,
door de spin-opzigtster (lanipendia), om de gering
aanleiding verzwaard en vergroot werd (etc.-ste
PHIL. 3, 4, 10. TIB. 4, 10, 3. PROP. 4, 7, 37.).
Quatuorviri, met de duurrvij-i de hoogste
ambtenaren in de municipiën en coloniën. Ook
eene uit 4 personen bestaande commissie over de
wegen (viarum curandarum) te Rome.
Queréla inoffaczosi testamenti werd ingesteld,
wanneer een erflater een van zijne naaste bloedverwanten in zijn testament had overgeslagen.
Een aldus voorbijgegaan bloedverwant had het
regt de geldigheid van het testament te bestrijden
met de bewering, dat de erflater uit toorn of haat
gehandeld had (PLIN . PAN . 43.). Meestal werd de
zaak door de 100 mannen behandeld, en moest
de aanklagt binnen een bepaalden termijn, ge
jaren, ingesteld worden (PLIN. EP. 5,-wonlijk5
1.). Allengs werd als regt aangenomen, dat de
aldus uitgesloten bloedverwant een bepaald (vierde)
gedeelte van de nalatenschap kon vorderen.
Quies, romeinsche personificatie der rust, die
aan den lavicaanschen weg voor Rome een hei.

ligdom had (I.iv. 4, 41.).
QuinCtii, z. Quintii.
Quinctiliãnus, Z. Q u i n t i l i a n u s.
Quinctilis, z. jaar, romeinsch.
Quincunx, 7zsv Lt7xtov, beteekent oorspronklijk een maat van 5 cyathi, en een munt van 5
unciae ( 5/i :t pond) (HOR. A. 1. 327 en v.), daarom
droeg het muntstuk op de eene zijde, naast de

J)ioscuren te paard, 5 punten op deze wijze :.:
Deze figuur en naam werden verder ook gebruikt
bij het planten van boorven en het plaatsen der
romeinsche slagorde (z. a c ie s).
Quindeciimviri., I) sacrorum of sacris,/'aciundis, z. sibyll. boek en, onder divinatio,
7. kol. o. — 2) Agris dividund is of damdis,
commissarissen aan wie de verdeeling van lande
gevolge eener akkerwet, of het voeren-rijen,t
eener colonie naar eene bepaalde plaats werd opgedragen.
Quinquatrus, z. Minerva, onder Pallas
Athene.

wedloop, wapendans en discuswerpen) was.
Quinqueviri, voor een bepaald doel aan
buitengewone commissie van 5 mannen,-gewzn
b. v. agris dandis, mnuris turribusque refi'ciendis.
Quintana, z. c a s t r a, 7. kol. b.
Quintïi (Quinctii), een patricisch geslacht,
waarvan verscheiden takken waren; A) Cap i t o1,ini: T. Quint. Capitolinus- Barbatus,.
voerde als consul in 't jaar 471 v. C. oorlog tegen de Aequers, in 468 tegen deze en de Volscen, in 446 tegen de naburige bergvolken (LIV.
2, 56, 60. 3, 2, 70.). In 't jaar 429 kozen de

Romeinen hem voor de zesde maal tot consul. —
B) Cincinnati (krulbollen) en Crispini: 1)
L. Quinctius Cincinnatus (z. Cincinnatus). — Zijn zoon 2) Caeso Quintius Cinc i n n a t u s, een jongeling van teugelloozen aard
en ligtzinnig in zijne uitdrukkingen, gaf aanleiding dat de tribuun Verginius hem aanklaagde,
waarna hij zich naar Etrurië in ballingschap begaf; zijn vader moest echter de boete waarin de
zoon verwezen was betalen (Liv. 3, t 1 en v.). —
3) T. Quint. Cincinnatus, ook met den bijnaam Pennus, consul in 't jaar 431 v. C., werd
vrijgesproken van eene tegen hem ingestelde aan
wegens het ongelukkig krijg voeren tegen-klagt
Veji ; in 't jaar 42S was hij voor de 2. maal con-

sul

(LIV . 4, 30, 40 en v) — 4) T. Quint.
Cincinn. Capitolinus, consul in 388 en 384

V. C., werd in 't jaar 380 dictator en veroverde
de stad Praeneste, waarna hij terstond zijn ambt
nederlegde (LIV . 6, 18, 29.). --- 5) T. Quint.
Pennus Capitol. Crispinus, vocht in 't jaar
361 v. C. als dictator tegen de Galliërs (Liv. 7,
22.). — 6) T. Quinct. Penn. Cap. Crispinus, diende in 't jaar 214 onder Marcellus op
Sicilië, vervolgens met roem in 212 voor Capua,
waar hij in 't jaar 209 praetor werd. Als consul
van het jaar 208 werd hij door Hannibal in een
hinderlaag gelokt en stierf niet lang daarna aan
de bekomen wonden (Liv. 25, 18. 27, 27.). -- 7)

L. Quint. Crispinus, genoot als praetor in 't
jaar 186 v. C. wegens zijne in Spanje behaalde
overwinning de eer eener zegepraal (LIV. 39, 30
en v. 42. — C) Flaminini: 1) T. Quint.
F l a m i n inns, deed zijn eerste krijgsdienst in 't
jaar 208 v. C. onder Marcellus, had vervolgens
het bevel te Tarente en klom spoedig in 't jaar
198 tot het consulaat Op (PI.UT. FLAM. 2. Liv. 32,
7.) nog geen 30 jaren oud. Hij verkreeg het opper
tegen Philippus van Macedonië, dien hij in-bevl
197 in den slag bij Cynoscephalae overwon (z.
lippus,
Phi
4. kol .) (LIV . 33, 24.). Hij overwinterde te Athene, verklaarde (l 96) de Grieken
op de isthmische spelen voor vrij en onafhanklijk
(LIV. 33, 32. PLUT. FLAM . 10.), betoonde in de
binnenlandsche oorlogen der Grieken veel beleid
en doorzigt, streed gelukkig, nadat hem zijn opperbevel verlengd was, tegen Nabis, tyran van
Sparta, en keerde, na de zaken in Griekenland
geregeld te hebben, in 't jaar 194 naar Rome

Quinquennáles zijn in de municipiën de
censors, gelijk zij ook in eenige steden genoemd
werden (PLIN. EP. 10, 84, 113.), die behalve het
houden van den census ook nog het opzigt hadden over de openbare gebouwen en naar hunne
om de 5 jaren plaats hebbende benoeming aldus
heetten. Om dezelfde reden werden de romein terug, waar hij een schitterende zegepraal hield
ook wel eens zoo genoemd. In 't-schenor (LIV. 34, 48, 52. PLUT. FLAM. 13.) . Maar 2 jaren
bijzonder zijn nog te vermelden de l u d i q u i n- later ging hij reeds weer als gezant naar Griekenq u e n n a l e s (7tsvTaF^rr^p(8t;), waartoe de Judi ca- land, om de nog hangende onderhandelingen met
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Quintilianus,

1-'hilippus en de Grieken te leiden (Liv. 35, 23.).
Overal toonde hij zich een vriend der Grieken,
zocht hen van een verbond niet Antiochus van
Syrië af te houden (PLUT. FLAM. 15 en v.) en
keerde in 't jaar 190 naar Rome terug, waar hij
in 't volgende jaar tot censor benoemd werd
(PLUT. FLAM. 18. LIV. 37, 58.). Nogmaals zond
de senaat hem tot Prusias, in 't jaar 183, oin de
uitlevering van Hannibal te eischen. Zijne laatste
jaren bragt hij in stille afzondering door. - Zijn
broeder 2) L. Quint. F 1 a m i n i n u s, praetor in 199
V. C.. ging in 't volgende jaar met zijn broeder als
legaat naar Griekenland (LIV. 35, 30.), en was daar
vlootvoogd; consul in 't jaar 192 (Liv. 35, 10.) ver
hij Gallië als provincie en werd in 't jaar 184-kreg
door den censor Cato uit den senaat geweerd (Luv.
39, 42. PLUT. FLAM. 18. CIC. DE SEN. 12, 42.). - D)
Hierbij komen nog de volgende Q u i n t i i, wier familiën plebejisch waren : 1) P. Q u i n t i u s, door
Cicero in een causa privata verdedigd (cic. QUINT.
31.). - 2) L. Quintius was in 't jaar 74 v. C.
volkstribuun en bestrijder van Lucullus in diens
consulaat (Cie. BRUT. 62.). In het regtsgeding
van Cluentius trad hij tegen Cicero op, daar hij
Oppianicus verdedigde (cie. CLUENT. 27, 74. -3) T. Q u i n t i u s S c a p u 1 a, verwekte in Hispanië den oorlog tegen Caesar (crc. AD FAM. 9,
13.). - 4) Quint. H i r p i n us, een vriend van
Horatius, aan wien een ode (1, 11.) door den
dichter gerigt werd. - 5) Quint. A t t i c u s, was
onder Vitellius in 't jaar 69 n. C. consul en
voegde zich later aan de zijde van Vespasianus
(TAC. RIST. 3, 73.).
Quintilianus, M. Fabius (beter zoo geschreven, dan in den meer ouderwetschen en gebruiklijken vorm Quinctilianus). schrijver uit de 2.
helft der 1. eeuw n. C., over wiens levensomstandigheden ons niet vele herigten zijn medegedeeld. I)at
Calagurris in Spanje en niet Rorie zijn geboorte
geweest is, valt wel niet meer te betwijfelen;-plats
minder zeker is liet jaar zijner geboorte te bepalen.
Vroeger nam men het jaar 42 v. C. aan ; het
is echter uit zijne eigene berigten, die hij ons van
Domitius Afer, die in 't jaar 59 stierf, mededeelt,
waarschijnlijk dat deze tijd eenige jaren te laat is, en
(lat neen daarvoor heter een jaar tusschen 36 en 40
neemt. Van zijn vader maakt hij (9, 3, 73.) melding,
waaruit blijkt dat deze rhetor geweest is. Hoewel
hij nu en dan van 't onderwijs zijner jeugd (1 , 2,
23 2, 4, 26.) gewaagt, noemt hij toch nergens
zijn leermeesters, hij meldt slechts de namen der
uitstekende redenaars, die hij gelegenheid had te
hooren, zooals Julius Africanus (10, 1, 118. 12,
1 1, 3.), Servilius Novianus (10, 1, 102.), Galerius
Trachalus, Vibius Crispus, Julius Secundus (12, 9,
1 l.). Nadat hij omstreeks het jaar 59 naar Spanje
was teruggekeerd, hield hij zich daar tot 68 op,
toen Galba hein weder met zich naar Rome nam.
Van dien tijd af trad hij te Rome op als pleitbezorger en leeraar in de rhetorica. Zelf zegt hij
(4, 2, 86.) dat hij te Rome pleidooijen gehouden
heeft en op eene andere plaats (7, 2, 24) beklaagt
hij zich over de onnaauwkeurigheid der snelschrijvers, die zijne redevoeringen geheel verminkt onder
liet publiek hadden gebragt. Hij zelf gaf slechts
Bene redevoering uit in causa Naevii Arpiniani,
wat hij deed ductus juvenili cupiditate • lQriae. Van
andere pleidooijen, zoo als pro regina Berenice
(4, 1, 19.) en in eene erfeniszaak(9, 2, 73.) maakt
hij ter loops melding. Als leeraar der welspre-

kendheid verwierf hij groot aanzien (MART. 2, 90.),
zoodat zijn naam als spreekwoord gebruikt werd
(Juv. 6, 75, 280. 7, 186, 189.). Toen Vespasianus den leeraars eene bezoldiging uit den fiscus
toestond (SUET. VESP. 18.), terwijl natuurlijk tevens
het schoolgeld der leerlingen bestaan bleef, was
Quintilianus de eerste, qui Romae publicans scholam et solarium e fisco accepit et claruit. Onder
zijne leerlingen zijn de beroemdste de jonge Plinius (EP. 2, 14, 10. 6, 6, 3.) en de kleinzonen der
zuster van Domitianus, Domitilla, die met Clemens gehuwd was (4, PROOEM. 3.). Uit dit onder
ontstonden de libri duo artis rhetoricae (PRO--wijs
OEM. 1, 7.), misschien ook de tegen zijn wil uitgegeven sermones (3, 6, 68.); een vrucht zijner studiën
was ook het geschrift de caussis corruptae eloquentiae (6, PROOEM. 3. 2, 4, 42. 10, 3. 5, 12, 23. 8,
6, 76.), hetwelk men ten onregte meende te herkennen in den dialoog van Tacitus de oratoribus.
Na het openbaar leeraarsambt 20 jaren bekleed te
hebben, legde hij het neer (PROOEM. 1, 1.), om
verkreeg kort daarna door Domi--strek91n.C,
tianus consularia ornamenta. In dezen tijd begon hij,
van vele zijden daartoe aangespoord, zijn uitvoerig
werk de institutinne oratoria, dat binnen 2 jaren vol
herhaaldelijk door hem herzien en verbeterd-toid,
werd. Ten minste moet er voor den (lood van Domitianus, die in 96 plaats had, de laatste hand aan
gelegd zijn; want slechts door dit aan te nemen, kan
men de overdreven vleijerijen jegens dezen keizer
(4, 1, 2. 10, 1, 91.) en zijne gereede geneigdheid
om de philosophie in verdenking te brengen, die
juist onder diens regering aan de hevigste vervolgingen bloot stond, wel eenigzins verklaren, maar
niet regtvaardigen Iiet werk wordt voorafgegaan
door een korte voorafspraak aan den beroemden, met
den schrijver bevrienden boekhandelaar Trypho,
waarop clan de opdragt volgt aan den rhetor Marcellus Victorius, wiens zoon door Quintilianus onderwezen was (1, PROOEM. 6. 4, PROOEM. 1.). Bij
Zijne vrouw, die op nog geen 19 jarigen leeftijd
hein door den dood ontviel, had hij 2 zonen, waarvan
de een reeds in zijn 5., de andere in zijn 10, jaar kwam
te sterven, zonder dat de verwachting, die de vader
van de ontwikkeling hunner uitstekende talenten
gekoesterd had, vervuld werd (6, PROOEM. 4.). Het
jaar van zijnen dood is niet zeker op te geven, 118
n. C. schijnt te laat te zijn. Quintilianus geeft zelf
(1, PROOEM. 21.) den inhoud der 12 boeken de institutiune oratoria aldus op : liber primus ea quae suet
ante officium rhetoris continebit. Secundo prima apud
rhetorem elementa et quae de ipsa rhetorices substantia quaeruntur tractabinius. Quinque deinceps
inventions, nam huic et dispositio subjungitur, quattuor elocutioni, in cujus partent meinoria ac pronuntiatio venient, dabuntur. Unus accedet, in quo nobis
orator ipse informandus est, ut, qui mores ejus, quae
in suscipiendi's, discendis, agendis caussis ratio, quod
eloquentiae. genus, quis agendi debeat esse finis, quae
post finem studia, quantum nostra valebit in, firmitas,
disseramus. Derhalve een volledig leerboek der
rhetorica, dat, van het eerste onderwijs der jeugd
tot aan het optreden van den gevormden redenaar
encyclopaedisch alles bevatten zou, wat zelfs in
een tijd die voor de openbare welsprekendheid niet
zeer gunstig was, kon vereischt worden. Hoewel
de welsprekendheid in den ruimsten zin bij hem
ook wel de scientia bene dicendi is, zoo vordert hij
in den redenaar, den vir bonus dicendi peritus,
toch nog iets hoogers en bouwt hij op zedelijke

Quintibi—Rabirii.
grondslagen zijn geheele systeem der rhetorische
wetenschap op. Minder heeft hij van de talrijke
werken der grieksche rhetors, dan van zijn grooten meester en voorbeeld Cicero gebruikt gemaakt,
aan wien hij zich naauw aansluit (dissentire vix
audeo a Cicerone, 7, 3, 8.). Van daar dat hij zich
zelden op grieksche bronnen beroept, en zelfs in
dat geval blijkt het niet zeker. of hij werklijk uit
de originele geput heeft ; althans maken eenige
onnaauwkeurigheden dit zeer twijfelachtig. Daar
levert hij overal duidelijke bewijzen van-entg
een diep doordringende studie van Cicero's werken,
welke ook op zijne zuiverheid en netheid van voor
een krachtigen invloed heeft uitgeoefend.-steling
Het is dan ook niet te verwonderen, dat dit leerboek met zijn rijken inhoud, ten -allen tijde op
hooge waarde geschat is en zelfs in de middel
veel gebruikt is. Sedert Poggi, ten tijde-euwn
van liet consilium van Constanz, in St. Gallen een
volledig handschrift gevonden heeft, is het werk
herhaaldelijk gedrukt, echter eerst in lateren tijd
meer critisch behandeld, met naauwkeurige toetsing
van de waarde der verschillende handschriftlijke
hulpmiddelen, waaronder een cod. Turicensis, Ambrosianus, Florentinus, Bambergensis de beste zijn.
Aan het 10. boek, als bevattende eene beoordeeling
van de den redenaar aan te bevelen schrijvers,
heeft men meer zorg in de verklaring besteed,
dan aan de overige. Buitendien bezitten wij op
naam van Quintilianus twee verzamelingen van declamatiën, waarvan de eene in 19 proeven dezer
schooloefeningen, zich met verzonnen, op geheel
andere tijden en omstandigheden toepaslijke onderwerpen bezig houdt, de andere, bevattende 145
proeven, slechts uittreksels eener grootere verzameling behelst. Van geen van beide kan men bewij zen, dat zij van de hand van Quintilianus zijn,
en wel het minst van de tweede. Of die grootere
van een anderen Quintilianus, of van den vader
afkomstig is, is niet uit te maken. Met dat al
hebben zij geen andere waarde dan dat zij ons
bekend maken met de smakelooze gewoonte der
rhetorenscholen, wier handelwijze Quintilianus (2,
10, 6.) uitdruklijk af keurt,
Quintihi, een patricisch geslacht. h)aartoe
behooren. 1) P. Quintilius Yarns, die in 't

jaar 203 v. C. als praetor zegevierend tegen Mago,
Hannibals broeder, in Insubrië streed (Liv. 30, 1
en 18.). --2) P. Quintilius, romeinsch regtsgeleerde (cie. QUINT. 17, 54.). — 3) Sext. Quint.
Var u s, streed onder i)omitius Ahenobarbus tegen
Caesar, die hem gevangen nam, naar weer vrij
liet (cAES. B. C. 1, 23.). — Zijn zoon 4) P. Quint.
V a r u s, in 't jaar 13 v. C. consul, vervolgens
stadhouder van Syrië, van waar hij in 't jaar 5
n. C. naar Duitschland gezonden werd. Door zijne
doordrijvende maatregelen om romeinsche zeden
en taal daar in te voeren en door zijne onverstandigen ijver veroorzaakte hij een opstand, waarin hij
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door Arminius in het Teutoburgerwoud verslagen
werd, in 't jaar 9 n. C. (TAC. HJST. 5, 9.) --- 5)
Een Qu. Yarns wordt vermeld als vriend van
Virgilius en Horatius

(OD.

1, 18 en 24.

A. F.

4 38.),

hij stierf in 't ja lr 23 v. C. — 6) Sext. Quint.
Cordianus en 7) Sext. Quint. Maximus,
bestuurden te zamen Griekenland, onder de regering van Marcus Aurelius, in 't jaar 173 n. C. en
streden gemeenschaplijk in 't jaar 178 tegen de
Germanen. Onder Commodes verloren beiden het
leven. — 8) Sext. Quint. Cordianus werd
met de geheele familie van Quintilius door Commodus om 't leven gebragt.
Quintus Smyrnaeus, z. epos, 4. kol. iii.
Quirinaha, z. Quirinus.
Quirinalis 1) z. f l a vi e a. -- 2) z. Roma,
;

1. kol.
Quirinus, adjectivuiu, gewoonlijk afgeleid van
het sabijnsche woord curls, romeinsch quiris, de
lans, of van de sabijnsche stad Cures, een sabijnache bijnaam van Mars, als deii lansdragenden
krijgsgod. D)e naam is echter spoedig een zelf
woord geworden, en wel nog voor (lat hij-standig
door de Sabijnen naar Rome gebragt werd, waar
Quirinus als zelfstandig persoon Mars ter zijde gesteld werd. Bij de Sabijnen was Quirinus de Vader van heul stamvader Medius Fidius, den stichter van Cures ; de Romeinen hielden dien god
voor hunnen vergoden stamvader Romulus, den
zoon van Mars (VIRG. AEN. 1, 292. OVID. FAST.
2, 475 en V. 4, 56, 808.). Hij had te Rome een
eigen flamen Qu:rinalis (LIv. 1, 20. OVID FAST. 4,
910.) en zijne offerplaats op den moos Quirinalis
en bij de Aorta Collina (later Quirinalis) Ter
eere van Quirinus werd te home den 17. Febr. het
feest der Quirinalia (OVID. FAST. 2, 473 en v.) gevierd, waarop hem door zijnen flansen offers gebragt en zijne ;wapens gezalfd werden. Numa zou
dit feest ingesteld hebben (TAC. ANN. 4, 38. 151ST.
4, 58.). Ook Janus (SUET. AUG. 2 2.) en Augustus
(vnsc . G. 3, 27.) droegen den bijnaam Quirinus.
Quirites (ver;. Quirinus), beteekent wel
de Romeinen als krijgslieden, in zoo verre zij vol
oud gebruik steeds wapens droegen, doch-gens
tevens ook als zulke burgers, die deze wapens ook
gedurende de bezigheden van den vrede droegen,
van daar dat de Romeinen in engeren zin Quirites
heetten, in tegenstelling van krijgslieden Na de
zaniensmelting der Rorrieinen met een sabijnschen
stam, onder T. Tatius, heetten heiden volken populus .Domanus Quiritium, of soms ook vopul s
Romanus Quirites (LIV. 1, 24. S, 6. 22, 10. verg.
26, 2.). Van daar dat redenaars en geschiedschrijvers
deze uitdrukking gaarne gebruiken als een plegtige,
verheven toespraak. In de vereeniging van bovengenoemde zegswijze ligt derhalve de aanduiding van
den krijgsrnan en den vreedzamen burger, gelijk ook
dikwijls het woord milites juist tegenover quirites
gebruikt wordt (SUET. CANS. 70. TAC. ANN. 1, 42.).

R.
ltabirii, 1) C. R a b i r i u s, romeinsch senator ( ninus en andere daden van geweld. De nobilitas
in 't jaar 63 v. C., werd door de redenaars Cicero redde hem door onder aanvoering van Metellus
en Hortensius verdedigd, tegen de beschuldiging Celer, de comitia uiteen te doen gaan, en later
van gewijde plaatsen ontheiligd en deel genomen werd de aanklagt niet verder doorgezet. -- 2) C.
te hebben aan den moord van den tribuun Satur- R a b i r. P 0 s t u m u s, aangenomen zoon van den
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Rabonius---. Ravenna.

vorigen, eigenlijk zoon van C. Curius (dc. RAB.
17.), werd bij het proces van Gabinius, wegens omkooping mede aangeklaagd en door Cicero
verdedigd, wiens terugroeping uit de ballingschap
hij bevorderd had. Rabirius had zich in Aegpyte
tegen koning Ptolemaeus Auletes zulke daden van
geweld en tegen het volk zulke afpersingen ver
dat hij voor de woede der Alexandriërs-orlfd,
de vlugt moest nemen (cie. RAB. POST. 14.). Hij
zou daarom de schade die hij veroorzaakt had,
gedeeltlijk mee vergoeden. Cicero's verdediging
bleef, naar het schijnt, zonder gevolg. Rabirius
ging in ballingschap, doch keerde onder het dietatorschap van Caesar terug (SUET . CAES. 12.) en
diende in 't jaar 46 onder hem in Africa. — 3)
C. Rabirius, episch dichter, door de ouden op
POST .

hoogen

prijs gesteld (VELLET. 2, 36. OVID. EX PONT.

4, 16, 5.). Een te llerculanum gevonden fragment van een gedicht over den oorlog van Actium
wordt aan hem toegeschreven.
Rabonius, L., een der voogden van P. Junius, die in 74 v. C. door den praetor Verres erg
mishandeld werden (crc. VERR. 1, 50.).
Rabuléjus, C., was in 't jaar 86 v. C. consul en verzette zich met anderen tegen de door
den consul Sp. Cassius voorgestelde wetten.
Racnlius, L., was in 't jaar 57 v. C. volks
verdediger van Cicero tegen Clodius-tribune
(CIC. AD Q. FR. 2, 1, 2. AD FAM. 1, 7, 2.), mis-

schien dezelfde L. Racilius die in 't jaar 46 v. C.
in Spanje het leven verloor.
Racótes, `Paxwrrl s of — tc, oude stad van
Beneden-Aegypte, op de plaats waar later Alexandrië gebouwd is (TAC . RIST. 4, 84.).
Raecius, M., aan hem werd in 't jaar 208
v. C. opgedragen, om in Massilia naauwkeurig te
letten op den togt van den punischen veldheer
Hasdrubal en hiervan naar Rome berigt te zenden
(LIV . 27, 36.).
Raetia, beter dan Rhaetia, Patrrka, het westelijkste van de landen ten Z. van den Donau,
grensde ten N. aan Vindelicië (dat sedert het einde
der 1. eeuw n. C. er mede vereenigd was), ten W.
aan het land der Helvetiërs in Gallië, ten Z. aan
de Alpen (van den m. Adula -- St. Golhard -- tot
aan den m. Ocra -- Terglou) en daardoor aan
cisalpijnsch Gallië, ten 0. aan het gebied der Veneti
en Noricum — het bevatte alzoo het tegenw. Graauwbunderland, Tyrol en een gedeelte van Lombardije.
Het land werd doorsneden door een tak der Alpen,
de r a e t is c h e. Onder de rivieren zijn te vermelden: Aenus (Inn), de oostelijke grensrivier, Athesis
(Etsch) en cle van de Alpen stroomende bijrivieren van den Padus: Ticinus, Addua, Sarius, 011ius,
Mincius enz. Het land was meer geschikt voor
veeteelt dan landbouw, doch leverde ook voor
wijn. De bewoners Raeti, `Pcwroí, d. i.-treflikn
bergbewoners (van het celtische rait), schijnen
oorspronklijk stamgenooten van de waarschijnlijk
van hier naar Italië verhuisde Rasena of Etruscers geweest te zijn ; in den tijd, dat wij hen leeren kennen, waren echter celtische stammen in
't bezit van het land gekomen. Onder de afzonderlijke stammen zijn te noemen : de L e p o n t ii,
aan de Z. helling van den St. Gotthard, van oud
stam, de Mesiates, Vennones, Sarunetes,-raetischn
Brixentes, Genauni, T r i d e n t i n i (bij Trient aan
de Etsch) en de niet celtische E u g a n e i (tusschen Patavium en Verona), de Camoni en Triumpili. Er waren weinig steden : de voornaamste

was T r i d e n t u m, t. Trient; andere waren Curia
(Chur), Clavenna (Chiavenna), Bauzanum (Botzen)
en a.
Rammius, L., uit Brundusium, was zoo
rijk dat hij vreemde gezanten en romeinsche legerhoofden gastvrij onthaalde. Perseus zocht hem
over te halen om aanzienlijke Romeinen te ver
zond hem ten dien einde vergift;-morden
doch Rammius deed hiervan aangifte aan de l<omeinen, 172 v. C. (Liv. 42. 17.).
Ramnes, z. tribus.

Ramses, de groote, koning van Aegypte,
omstreeks 1450 v. C. Onder dezen koning, dien
Herodotus (2, 102.) jec;waTpt;, anderen Y.Eaówat;
en 4hoç, Tacitus (ANN . 2, 60.) en de opschriften
Ramses of Ramesses noemen, onder welken naam
echter ook verscheiden elkander opvolgende koningen (1445---1328 v. C.) kunnen begrepen zijn,
geraakte Aegypte tot haar hoogste magt. Hij
maakte veroveringen langs de roode zee en nog
verder oostwaarts, in Nubië, Phoenicië en VoorAzië, waar gedenkteekenen zijner overwinningen
werden opgerigt; verder worden hem verscheidene
inrigtingen in het binnenlandsch bestuur toegeschreven : dammen en dijken tegen de overstroomingen van den Nijl, een muur van Pelusium
naar Heliopolis, alsmede vele gebouwen te Thebe,
op den westelijken oever van den Nijl en in Nubië, wier opschriften zijne daden vermelden. —
Behalve dezen grooten Ramnes werden nog meer
koningen van dezen naam genoemd.
Raphia, Pdyeta o f -ía, stad op de kust van
Palaestina, ten Z. W. van Gaza, met een weinig
bezochte haven, nog teg. Rezha (LIV. 35, 13.).
Rapïna, roof, oorspronklijk als diefstal
(f.crturn) gestraft, later werd er door den praetor
M. Lucullus ten tijde der burgeroorlogen eene afzonderlijke aanklagt • tegen ingevoerd, en zij kon
onder verzwarende omstandigheden zelf als crimen
publicu^n gestraft worden.
Rationariurn imperii, heette het register, waarin de berekening der ontvangsten en
uitgaven van de staatskas, ten tijde van het romeinsche keizerrijk, vervat was.
Rau.dll campi, z. Verona.
Riauraci, `Pavp axof, volk in belgisch Gallië,
ten N. van de Helvetiërs, tusschen deze, de Sequaners, Triboccers en den Rijn, van den mond
van de Aar tot aan Basel, later aan Breisach;
23000 man van hen trokken met de Helvetiërs op
(CAES. E. G. 1, 5, 29. 7, 75.). De voornaamste
stad was Augusta, t. Augst, ten 0. van Basel.
Ravenna, 'Paovavva of PáÇ3svva, stad in
Umbrië, aan den Bedesis, een mijl van de adriatische zee verwijderd, sterk door hare ligging
tusschen poelen en moerassen. Zij zou gesticht
zijn door grieksche coloristen uit Thessalië ; tot
op Augustus bleef zij vrij onbeduidend. Deze
koos haar tot ligplaats van een gedeelte der romeinsche vloot, weshalve hij op de naburige kust
een groote haven liet aanleggen. Daardoor kwam
de stad in korten tijd tot grooten bloei (SUET.
AUG. 49. TAC. ANN. 4, 5.) en werd aanzienlijk ver
Natuur en kunst maakten haar tot een-grot.
sterke vesting, en zij werd beschouwd als een
voormuur van Italië. Met kanalen doorsneden
kan zij het Venetië van den tijd der romeinsche
keizers genoemd worden. Hier werd de duitsche
held Arminius opgevoed, en de romeinsche keizers
na Honorius kozen haar tot hunne residentie

Rea Silvia---Regeringsvormen
Na den val van Odoacer maakte Theodorik de
de G. haar tot hoofdstad van zijn nieuw rijk.
Rea Silvia (Rea, de aangeklaagde, betere
schrijfwijze dan Rhea), ook Ilia geheeten, moeder
van Romulus en Remus (I.IV. 1, 3 en v.). Volgens hen die de stichting van Rome korten tijd
na Aeneas plaatsen, was zij de dochter van Aeneas,
doch alleen onder den naam Ilia, en was RomuIns alzoo een kleinzoon van Aeneas; volgens de
gewone, later meer algemeene sage, is zij de dochter van den albaanschen koning Numitor, die door
zijn broeder Amulius van den troon werd gestooten. Om haar de hoop op nakomelingschap te
benemen en zijn troon daardoor te bevestigen,
maakte Amulius haar tot priesteres van Vesta; doch
bij Mars werd zij moeder van de tweelingen Romulus
en Remus, wes!ialve zij door Amulius in de gevangenis geworpen en gedood, of volgens anderen na diens dood weer in vrijheid gesteld werd.
Bij dichters vindt men de sage, dat zij in den
Tiber geworpen werd of zich zelve er in stortte,
maar door den riviergod gered, zijne vrouw werd.
Reáte, ` garo;, overoude stad der Aborigines of Pelasgen, later door de Sabijnen veroverd, in
Midden-Italië aan het neer Velinus en den salarischen weg. Zij was de hoofdvergaderplaats der
Sabijnen, eerst eene romeinsche praefectuur en
eindelijk municipium (cie. CAT. 3, 2, 5. DIV. 2, 2.
SUET. vrsP. 1.). De omstreken waren bekoorlijk,
met een tempel (ciC. AD ATT. 4, 15.) en een
prachtigen waterval, ontstaan door het doorgraven
van een berg door M'. Curius Dentatus ; t. Rieti.
(Verg. nog LIV. 25, 7. 26, 11, 23. 28, 45. TAC.
ANN. 1, 79.).
Reeitatiónes, voorlezingen van geschriften
voordat zij werden uitgegeven. In het begin van
het keizerrijk ontstond deze gewoonte en werd
door Augustus zeer bevorderd, eerst slechts in
een kleinen kring, doch weldra voor grootere vergaderingen, in het theater, op het forum, in tempels, tuinen en badplaatsen. In het eerst gebeurde dit met het nuttige doel om het oordeel
te vernemen der toehoorders en daarmede winst
te doen bij de aanstaande uitgave, weldra echter
uit eerzucht en ijdelheid. Allengs kon geen
schrijver zich aan deze gewoonte onttrekken, hoewel de toebereidselen voor zulk eene voorlezing
den schrijver vele kosten (het huren en in orde
brengen van een lokaal) veroorzaakten. De uit
daartoe geschiedde door een eigenhan -nodig
schrijven, of bij openbare aankondiging en-dig
oproeping in de nieuwsbladen.
Reeaperatio (misschien juister, naar de
beste handschriften reciperatio geschreven), een
uitspraak in regten over het eigendom of de teruggave daarvan tussehen vreemdelingen en Romeinen; de regters in zulk eene zaak heetten
recuperatores en werden waarschijnlijk uit heide
volken gekozen ; langzamerhand kwam hierin deze
verandering dat men zich vergenoegde met regters
te nemen uit de plaats waar de aanklagt werd
ingesteld. Inzonderheid werden de klagten van
de inwoners der provinciën, wegens knevelarijen
der stadhouders, te Rome bij recuperatores aan
voor 't eerst in 17 3 v. C. (t.iv. 43, 2.),-gebrat,
hetwelk ook nog onder de keizers plaats had
(TAC. ANN. 1, 74.), hoewel intusschen voor deze
aanklagt ook een afzonderlijke regtbank (z. qua es t i o p e r p e t u a) ingesteld was. De zaken werden
voor de recuperatores met spoed behandeld; bin-
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nen de 10 dagen moest de beslissing volgen,
daarom zochten ook de Romeinen hunne twistgedingen voor die regtbank te brengen, zoodat zij
sedert 77 v. C. dikwijls zuiver romeinsche zaken
behandelde en onder de keizers steeds meerdere
uitbreiding kreeg (SUET. NER. 17. vESP. 4. DOM. 8.).
De naam dezer regters kont in 't enkelvoud niet
voor, zij moeten dus steeds als collegie werkzaam
geweest zijn, hun aantal was 3 of 5, zij werden
door den praetor onverschillig uit eiken stand
gekozen.
Redemptor heette 1) hij die de uitvoering
van bepaalde werkzaamheden voor een bepaalde
som bij openbare uitbesteding op zich nam, een
aannemer (dc. PHIL. 9, 7.). --- 2) Hij die openbare
inkomsten voor eene bepaalde belastingsom pachtte.

Rediculus (deus et) Tu1anus, romeinsche beschermgod der tern; keerenden, die
een tempel voor de capenische poort had en zijn
naam van daar zou gekregen hebben, dat hij Hannibal door vreemde gezigten voor deze poort tot
den terugtogt zou bewogen hebben.
Redenaars, z. rhetores.
Hedónes, volk in Gallia Lugdunensis, behoorende tot Armorica, met de hoofdstad Condate,
t. Rennes (CAES. B. G. 2, 34.).
Regeringsvormen, g r i e k s c h e. Aristoteles, de groote grieksche staatkundige, die het
wezen van den griekschen staat, zoo als die eeuwen
door bestond, het best begrepen en het helderst
en duidelijkst heeft uiteengezet, gaat, wanneer hij
eene bepaling geeft van den staat, van het denkbeeld uit, dat hij naar zijn aard eerder aanwezig
is dan de familie en de enkele burger. Van daar
dat het individu zijne bestemming slechts in den
staat bereiken kan. De staat is de vereeniging
der vrijen (xotvwvfa 'rwv i?.sv}dpwv); hij alleen is
zich zelven genoegzaam (avrapz."1 ;) en schenkt aan
zijne deelgenooten de middelen tot een zelfgenoegzaam leven. Gelijk nu de enkele burger al
zijne regten als mensch en burger aan den
staat te danken heeft, zoo is hij ook voor den
staat tot elk offer verpligt, dat deze van hem
eischt. Hij houdt op zich zelven doel te zijn, hij
lost zich op in den staat, die, om zijn eigen doel
te bereiken, aanspraak maakt op de geheele werk
-zamheidvn tobrednug.
I)e strengheid van dit staatsalvermogen wordt
echter bij de Grieken vooreerst daardoor wat ver
dat de enkele burgers, waaruit de staat-zacht,
bestaat, als werkzame leden aan de uitoefening
der staatsmagt deel nemen. Vervolgens kan de regering in de uitoefening harer magt niet hare willekeur volgen, maar zij is aan bepalingen gebonden, die niet van haren wil afhanklijk maar veeleer beperkingen daarvan zijn. Dit is de wet (vo
,verg. dc'papot Moge-µo
nu ook in de verschillende staten de vastheid en
onveranderlijkheid der wet verschillen, dit staat
toch vast, dat de enkele wil der oppermagt. hetzij
deze zich in handen bevindt van een enkelen
persoon, of van weinigen of van het geheele volk,
niet geregtigd is de wet te veranderen. Waar de
oppermagt zich dit regt aanmatigt, daar houdt
volgens het begrip der Grieken de ware staat op
te bestaan, en zulk een toestand wordt, onverschillig waar de zetel is der oppermagt, als eene
ontaarding van den wettigen regeringsvorm beschouwd. -- I)e oppermagt (soevereiniteit) splitst
zich in de uitoefening in verschillende takken, en
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de wijze hoe en waarin deze verdeeld zijn vormt
juist het belangrijkste onderscheid in het wezen
van den staat. Deze deelen zijn de wetgevende
of beraadslagende, de uitvoerende of regerende
en de regterlijke bevoegdheid. Die regerings.
vorm, waarin de souvereine magt, al is deze ook
beperkt door een beraadslagend ligehaam, zich in
handen van een enkelen regent bevindt, is de
monarchie, eenhoofdige regeringsvorm (PaatAs(a).
I)e beperking van het koningschap (in de meeste
grieksche staten sluit zich de historische loop
van de ontwikkeling van den staatsvorm vrij
naauwkeurig aan onze uiteenzetting van het staatsbegrip aan) door de geslachten die tot de beraadslagende vergadering behooren, brengt de
aristocratie (pt ro,cpcc rta) te weeg, waaruit zich
vervolgens door beperking van den aristocratischen
raad en verplaatsing der souvereiniteit naar de
gezamenlijke volksvereeniging, de democratie ($rj^.oxpaT(a) ontwikkeld heeft. In welke verhouding
in deze drie regeringsvormen de verschillende
deelen der souvereiniteit tot elkander gekomen zijn, en welke afwijkingen bij deze drie
grondvormen van den staat hebben plaats gehad, zal uit de beschouwing van de afzonderlijke regeringsvormen genoegzaam blijken. Hierbij moet
men niet uit het oog verliezen, dat de afzonderlijke vormen in werklijkheid niet altijd volkomen
zuiver en onvermengd bestaan hebben, maar dat men
niet zelden een overgang van den eenen vorm tot
den anderen aantreft, wat des te gemoklijker gebeuren kon, omdat een onbeperkte regeringsvorm,
waarin de oppermagt door geene banden belemmerd werd, hij de ouden bijna algemeen voor gebrekkig gold en beschouwd werd als eene ontaarding van een op zich zelven wettigen regeringsvorm. --In den gang der geschiedkundige ontwikkeling neemt bij de Grieken het koningschap
(Pc(tXsíx) de eerste plaats in, terwijl de ontaarding
daarvan, de tyrannie, tot eene latere ontwikkelingsperiode behoort, en niet den overgang aanduidt
van de monarchie tot de aristocratie, maar in
't algemeen dien van de aristocratie tot de democratie. Het oudhelleensche koningschap uit het
heldentijdvak, de ,raap xnci paal?,fiat e wij kunnen hier
den nog vroegeren toestand van dat volk, waarin
het waarschijnlijk naar Bene verdeeling van kasten
georganiseerd was, niet in aanmerking nemen),
zooals het in de gedichten van Homerus voorkomt,
vereenigt in zich de hoofdbestanddeelen der souvereiniteit, zooals die voor de behoeften van dien
eenvoudigen tijd noodzaaklijk waren. De koningen
zijn van godlijk geslacht (&x AcóS, óto; evEeg, &orpscp S,
8iot). Uit kracht van deze verwantschap met den
hoogsten god bezitten zij de kennis van het regt.
Deze dypa7ttx xaaya.X voucµa zijn de beperkingen hunner magt, die reeds hierdoor van
het oostersch despotismus verschilt, al mag men
voor dien tijd ook nog niet denken aan eene
scherp afgebakende beperking der koninklijke magt
door andere daarnaast staande bevoegde magten.
De koning is regter (het zinnebeeld der regterlijke
magt, het axrjttrpov is hem door Zeus afgestaan),
aanvoerder der legers en opperpriester, d. i. de
vertegenwoordiger van het volk hij de godheid.
De opbrengsten door het volk geschieden volgens
overeenkomst, piryr '44,a (THUC. l , 13.), of zijn
vrijwillige geschenken ((wrfvac, Mopa); daarbij komen dan nog de koninklijke domeinen (Er).
Hij was omringd door dienaren (ftEpa7rovre;),

waarvan de herauten (xrjpuxes, z. a.) de voor
waren. De vergaderingen des volks yo -namste
pcti), hebben geene bepaalde bevoegdheid, zij booren meer, dan zij besluiten. Het was echter niet
zonder voorbeeld, dat ingeval van gestrengheid en
ongeregtigheid, de onwil des volks tot geweld oversloeg (verg. nota. OD. 16, 424.). Slechts de edelen, de rlYrj rop rjas 4 o'ires, de yépovre,„ stonden
den koning als een raad ter zijde. — In de han
edelen gaat dan ook, na liet verval of-denr
het uitsterven der koninklijke geslachten, de heer
als van zelf over. l)e koninklijke magt-schapij
wordt beperkt, gedeeld, van de regelmatige erfopvolging wordt afgeweken, de naam PaaO óy afgeschaft (waarvoor rfp wv of .rpóTavcs), en eindelijk is
met het invoeren der verantwoordelijkheid de aristocratie voltooid, zoodat de oi;jyov e; de ambtenaren
der heerschende geslachten worden. Een treffend
voorbeeld van dezen overgang levert de afschaffing van het koningschap en de invoering van
archonten en de steeds voortgaande vermindering hun
te Athene (z. a p x w v). Daar de edelen-nermagt
echter tevens de rijke en in de krijgsdienst vooral
als ruiters, geoefende burgers waren, vinden wij
ook hier die elementen der aristocratie, waarin zij
ten allen tijde den grootsten steun en duurzaamheid
gevonden heeft, namelijk rijkdom en de met de
krijgsdienst verbonden voorstelling van persoonlijke
geschiktheid, de doer j. Zij zijn de DUWT t, tevens
de sv'zvstQ ('i y euy9vscc &art.s ap ottos ;*Xotvro xai
-

ipad1, ARIST. POLIT. 4, 6, 5.), de xrct%oi wFYa&ol,

de yvwpq. ot enz., deugd en beschaving (zatta)
planten zich, evenals uiterlijke eigenschappen, bij
erfenis over. Aldus aaneengesloten onder elkander (want eensgezindheid was de voorwaarde van
hun bestaan, daar gevaar slechts van anderen
dreigde, of ook van een enkelen uitstekende boven hen), allen dezelfde regten en bevoegdheden
bezittende stonden zij tegenover het gezamenlijke
volk, als heereii van de geheele staatsinrigting;
hetzij dat ze nu eens als eene wel georganiseerde mas sa tegen de andere overstaan, hetzij dat ze, zooals
dit ten opzigte van Athene waarschijnlijk is (verg.
Draconische wetgeving en vaux^^c^íac),
zich voordoen als de hoofden en tevens beheer
oude volksindeeling naar geslachten. In-scherd
het laatste geval doet zich de verbastering der oude
inrigting en de vorming van een a.os als zelf
kennen als het begin van een-standigevolkm
andere rigting en inwendige ontbinding. De aristocratie ontaardt in eene heerschappij van geweld,
in oligarchie, de strijd met de democratie begint, en niet zelden voert de eerzucht van eenige
weinigen uit de aristocratie den ar^uoS de overwinfling in handen. --Men kon het reeds van te voren als een zeer hedenklijke gebeurtenis beschouwen,
wanneer de aristocratie niet uit het oude koningschap
was voortgekomen, maar door verhuizing en overheersching zich gevestigd had, in welk geval van den
beginne af de eene massa de andere verdrukte. De
overwinnaars vormen dan, zooals in Sparta, den
eigenlijken staat, de overwonnenen (Tspiorxoc) worden schntpligtig en van de deelneming aan den staat
uitgesloten, ja, zij worden zelfs deels lijfeigenen,
zoo als de heloten te Sparta, de claroten of aphamioten op Creta enz. (z. He l o t e s); en de verdruk king werd nog te meer gevoeld, omdat zij zich
in het oog (ier onderdrukten niet kon beroepen op
een regt van oude herkomsten. Het verzet tegen
die verdrukking werd vooral daar gevaarlijk, waar
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de bodem voor landbouw en paardenfokkerij on
gunstig was, en waar de noodzaaklijkheid van zeevaart en handel een te zamen wonen (avvonuaµó;) in
een grootere, vooral voor het handelsverkeer gunstig
gelegen stad, ten gevolge had, waar de afzonderlijke personen niet aan den grond bevestigd (cx r&
xuhlpe;, xwurj^ov) konden gehouden worden. Reeds
Aristoteles maakte de opmerking hoe een voor
landbouw geschikt land, dat ruiterij en zwaargewapenden leveren kon, voor de oligarchie gunstig
is, terwijl ligt voetvolk en zeemagt een democratisch karakter heeft. In den nu volgenden strijd
tusschen oligarchie en democratie levert de oude
tyrannie (de latere zoogenaamde tyrannie, een
gevolg van het latere verval van alle zedelijke en
maatschaplijke banden behoort hier niet te huis)
eene verschijning op van een merkwaardigen tusschenvorm. Onverschillig wat de naaste aanleiding tot het uitbreken van den strijd was, — 't zij
oneensgeziiidheid onder de voornamen zelve, zoodat enkelen den 8rjµo, als werktuig tegen stamgenooten wilden gebruiken, 't zij dat de last van het
ondraaglijke juk weldra eene geweldige uitbarsting
der volkswoede te weeg bragt, --bijna overal
vinden wij een edele aan het hoofd des volks als
partijleider. De overwinning van het volk kenmerkt zich dan allereerst door verbetering van zijnen
stoflijken toestand, door akkerverdeeIing en schuldvermindering (Yirj, civrx^aóy, yPEwv 7toxo7trj), zoo
als toch ook te Athene de eerste voorbereidende
maatregel van Solon om zijne staatsregeling in te
voeren de seisachthie was (z. y u A rj, 3. kol.).
Daarbij komt dan gewoonlijk nog epigamie en
gelijkheid van burgerlijke regten. De demos beschouwt de eigenlijke staatkundige regten, vooral
in landbouwende streken, nog als bijzaak, en niet
zelden wordt eerst later door demagogen in het
volk liet verlangen raar staatkundige heerschappij
opgewekt. Voor het oogenblik blijft de oppermagt na het toestaan der bovengenoemde regten
of in de handen der oligarchie, of het gelukt aan
den leider des demos of aan een ander eerzuchtig
adellijk persoon, zich van den demos te bedienen,
ter verkrijging der tyrannie. Zoo vinden wij gedurende de 6. en 7. eeuw v. C. eerre geheele reeks
van tyrannen, veelvuldig onder elkander vermaagschapt en verbonden, over een groot gedeelte van
Griekenland verspreid. Op Samos heerschte Polycrates, te Sicyon de Orthagoriden, te Corinthe
de Cypseliden, te Athene de Pisistratiden enz
Omringd door een lijfwacht (z o p u p o p o t), die zij
uit de schatkist bezoldigden, regeerden zij den
staat naar eigen willekeur, zonder verantwoordelijkheid, onderdrukten of verjoegen de rijken en
maakten aldus met geweld een einde aan de hevige partijtwisten die den staat inwendig verscheurden. Het kan niet geloochend worden, dat vele
tyrannen op edele wijze hunne heerschappij tot
welzijn van den staat gebruikten. 1)e wetenschappen werden beschermd (men denke slechts aan
Pisistratus), groote bouwwerken verrezen (wier oprigting aan de groote menigte werk verschafte, en
de rijken door zware belastingen drukte). De troebele en verwarde toestand, die op het heroïsche tijdvak gevolgd was, wordt verhelderd en geordend, en
het licht eener nieuwe geestbeschaving dringt
onder de rust hunner heerschappij door. Zelden
had deze hervorming op vreedzame wijze plaats,
zoo als zulks het geval was, waar men vrijwillig
voor zekeren tijd aan een aesymneet (z. a i a u- '
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N. v j T rj c) de hoogste magt toevertrouwde ter herstelling van orde en wet. Een beeld van zulk eene
hervorming levert de atheensche geschiedenis. Het
inwendig verval van de staatsregeling leidt tot
de proef om door de uiterste gestrengheid de
oude banden te herstellen (draconische wetgeving). Echter is het noodzaaklíjk om inrigtingen,
die nog wortelen in den vermolmden bodem van
de oude staatsindeeling in geslachten, maar die
naar hunnen aard met de hervorming in strijd zijn,
te behouden, ten einde het verval te voorkomen
(naucrariën, z. a.). De massa's sluiten zich aaneen
en roeren zich, Cylon zoekt van hen gebruik te
maken ter bereiking van eerzuchtige plannen, doch
dit mislukt door den tegenstand der Alcmaeoniden, die in dien tijd de vertegenwoordigers zijn
der strenge aristocratie. Het voortduren der woelingen noodzaakte de aristocratie, om toe te geven aan de wenschen des volks en aan een bij
het volk geliefden man uit hun midden de taak
op te dragen, om door nieuwe wetten en instellingen den vrede in den staat te herstellen. Solon,
wiens roeping veel overeenkomst had met de
aesymnetie, begint zijne verzoeningsrol met den
voorbereidender maatregel der seisachthie. Door
het invoeren der classenverdeeling naar het vermogen (TLµ%µotTa) ondermijnt hij het beginsel van
geslachtsonderscheid en baant daardoor den weg
tot de zuivere democratie. Pisistratus gelukt het,
na een langen en herhaalden strijd aan het hoofd
der volkspartij, om de vijandige partijen te onderdrukken, doch slechts om zich van de oppermagt
in den staat meester te maken. Zoowel zijne over
't geheel zachte en gematigde tyrannie, als die
zijner zonen bevordert door het onderdrukken der
oligarchische partijen niet weinig de ontwikkeling
der democratie en wordt tevens door bevordering van geestbeschaving, eene leermeesteres en
opvoedster van het volk. Zoo schiet onder de
hand de democratische geest wortel. De magtige
Alcmaeoniden, niet Clisthenes aan het hoofd, die
tegenover Pisistratus als aanvoerder der tusschenpartij gestaan hadden, maken van de tijdsomstandigheden gebruik; Clisthenes keert uit de ballingschap terug met behulp van Sparta, plaatst zich, in
strijd met den aristocratischgezinden Isagoras, aan
het hoofd der democratische partij, verdrijft Hippias en
weet zich te handhaven tegenover zijne tegenstanders,
die thans door den krachtigen invloed van Sparta
ondersteund worden. De oude phylen (z ep u X rj,
3. kol. o.) worden afgeschaft, tien nieuwe plaatslijke
phylen ingevoerd, en daarmede is de zege der democratie bevestigd. -- Maar ook de ontwikkeling
hiervan moet verscheiden banen doorloopen. Het
gelijke regt van allen om deel te nemen aan de
regering (iarvTop a en laovouia, van gelijke beteekenis alswas het eigenlijke kenmerk
der democratie. Deze gelijkheid kan echter of
rat' dicev zijn, d. i. dat de regten en verpligtingen
in een gelijke verhouding staan, zoodat b. v. een
grooter vermogen, dat grootere verpligtingen oplegt, en waarvan * de staat grootere diensten vordert, ook aanspraak geeft op meer regten, dan een
geringer vermogen. De democratie aldus gewijzigd door een aristocratisch of, zoo het onderscheid . vooral steunt op verschil van vermogen,
plutocratisch beginse l wordt iroXrrii genoemd, zoodat het begrip van politie naauw aan dat van timocratie verwant is. Zulk eerre timocratie had Solon
door de invoering zijner Ttµrj p.a rc ingesteld, (z.
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p v X rj). Het valt echter niet te ontkenners dat de
overgang van dezen getemperden regeringsvorm
tot de zuivere democratie, waarin het rcpt#µw ïaov
heerscht, d. i. waarin allen, zonder aanzien van geboorte, bezit of persoonlijke bekwaamheden. volkomen dezelfde regten hebben, zeer gemaklijk is.
Want het verschil tusschen timocratie ent democratie bestaat eigenlijk slechts in het aantal, terwijl het onderscheid tusschen aristocratie en elken anderen regeringsvorm in de soort bestaat,
zoodat ook de overgang van de strenge aristocratie tot de timocratie steeds een geweldige
maatregel is en de omkeering der geheele staatsinrigting ten gevolge heeft. -- Indien wij nu de
zuivere democratie beschouwen, gelijk zij te Athene door Clisthenes gegrondvest, door Aristides
verder ontwikkeld en door de maatregelen van
Pericles, inzonderheid door het verzwakken van de
magt van den Areopagus, van alle beperkingen
bevrijd werd , dan kan men niet ontkennen,
dat zij den staat tot eene buitengewone krachtsontwikkeling in staat stelde, maar tevens door de
teugelloosheid der door het geheele volk uitgeoefende souvereine magt, ten snellen en zekeren ver
leidde. In het volle genot der onbegrensde-derv
magt, vergat het volk, dat de aard der democratie
medebrengt, dat het de wet is, die moet heerschen. Weldra verhief het zich door zijne besluiten boven de wet. Het maakte van zijne magt
gebruik tot onderdrukking van de rijken of van
hen die op eenige andere wijze uitmuntten (ostracismus; over de verdrukking der rijken door staatslasten, z. Xstroup7(a en Tcposo6ot; over hetbesteden der staatsinkomsten ten nutte van enkelen,
z. 7r p ó s o o o t, 2 kol. 4, 5, 6.); de democratie ontaardde
in óyXoxparia, in eene heerschappij der armen over
de rijken. De magt der overheden werd beperkt,
daar het volk in zijne vergaderingen (z. i x xA r^ a É a)
zoo veel mooglijk zelf wilde regeren ; in plaats van
keuze werd het democratische lot ingevoerd, het

te behoeden en tot edele vaderlandslievende daden
op te wekken. En zoo werden de staten deels
de prooi van wreede tyrannen, deels sleepten zij in
eene zieklijke vrijheid hun bestaan voort, tot dat zij
allen voor de heerschappij van den macedonischen
veroveraar bezweken.
Regie heette voornamelijk de koninklijke zetel van Numa op liet forum aan de sacra via, naast
den tempel van Vesta en den Fornix Fabianus
(PLUT. NUM. 14. ROM. 1 á. CIC. MIL . 14. . In dit
oude middelpunt der romeinsche eerdienst werden
ook de heilige lansen van Mars bewaard ; of dit
ook met de ancilia het geval was, is onzeker.
Hier werden vele offers verrigt, b. v. door den
pontifex maximus, die er zijn ambtswoning had:
hier werden de arvaalsche broeders gekozen en
ingewijd. --- Buitendien waren er nog andere regiae, b. v. van Tulles Hostilius, Ancus Martins,
Tarquinius (r.iv. 1, 41.)
Regifugium. 1)e 24. Februarij zou de gedenkwaardige dag geweest zijn, waarop in 509
V. C. de koningen verdreven waren geworden ;
evenwel vinden wij hieromtrent bij geen schrijver
voor Ausonius eenig berigt. Waarschijnlijk had
de 24. Febr., even als de 24. Maart en de 24.
Mei, op een godsdienstige plegtigheid betrekking,
aangeduid door Q. R. C. F. (quando rex co7mtitiavit
Jas, VAR. 6, 4.), namelijk op het offer van den
rex sacrificulus (LIV. 2, 2.), dat elke maand op
het comitium verrigt werd, en waarna deze zich
in aller ijl naar huis terug moest begeven; dit
schijnt etruscisch gebruik geweest te zijn.
Regill.0 lacht, + Prj ytkXri Xíµvf, meertje
in Latium, ten 0. van Rome, tusschen Gabii en
Labicum, echter weet men het tegenw. niet meer
naauwkeurig aan te wijzen ; men houdt het thans
meestal voor den sago dells Cava aan den Algidus,
doch met meer regt zeker voor het thans droog
liggende dal van Isidoro. Het is merkwaardig geworden door den daar geleverden slag tegen de

aantal ambtenaren werd vermeerderd, om zoo velen mooglijk aan het bestuur te doen deel nemen:

Latijnen, in 496 V. C.

-

de raad werd aangevuld met het uitschot der
volksmenigte, de leiding van het volk ging van de
overheden op de redenaars over, die het volk voor
zich wisten te winnen, en een behendig demagoog, zoo als Cleon, die de kunst verstond om de
neigingen des volks te vleijen, oefende eene even
onbeperkte heerschappij uit, als weinige jaren voor
hem de groote Pericles, in wien zich alles, wat in
het oog des volks schitterde, vereenigd had. Maar
daar de onderdrukking der rijken door volksbesluiten nog niet voldoende was, verschenen voor
de regtbanken, die slechts uit de heffe des volks
zamengesteld waren, de sycophanten, wien door de
omkoopbaarheid en partijdigheid der regters, vrij
spel gelaten werd (verg. a v x o of a v T i c) — Het was
natuurlijk dat deze ondraaglijke verdrukking reactie
te weeg bragt. De rijken vereenigden zich in geheime genootschappen, synomosiën of hetaeriën
geheeten (z. & t a t p f a t), die slechts op de gelegenheid wachtten, om, vooral in hoop op ondersteuning van Sparta, een bloedige wraak te nemen.
Ook zij werden door hunne toomelooze heerschzucht en geweldadige maatregelen ten val gebragt,
zoo als de dertig te Athene. I)och het inwendig
verderf openbaarde zich op nieuw ; en zelfs was
de invloed van den krachtigen en volhardenden Demosthenes niet toereikende om het volk op den
duur in zijne zwakheid en ontaarding voor verderf

(LIv . 2, 19 3, 20. 6, 2.).

Regtum Lepicli of Lepidum, `Prj1tov
7tt&ov, plaats der Bojers, tusschen Mutina en
Tanetum in cispadaansch Gallië, later waarschijnlijk door den consul M. Aemiliuus Lepidus tot coIonic verheven ; t . Reggio (CIC. AD FAM 1 1, 9.
12. 5. TAC. RIST. 2, 0.)

Regtepleging. a t t i s c h e. I)e afzonder
vormen en onderwerpen der aanklagten, de-lijke
bevoegde regters, de regtbanken en geregtshoven zijn
in afzonderlijke artikels behandeld geworden (verg.
b. v. Tpayij, F-iaaTTeXia, d7raywyr1,
dtxaattxí, rj1sµovla, oípXcuv, alsmede de wijze
van behandeling der aanklagt volgens het onderwerp der klagt, b. v. á ' p a p Lu v ( p a p rj, x axwat;, xaxwasw; yp., aixia; a'xri en a.). her
moet het aanhangig maken der aanklagt, de inleiding van het geding, de behandeling voor
den regter, de regtsmiddclen, kortom de geheele regtspleging behandeld worden. -- Vooreerst
komt hier de vraag in aanmerking : van welke
natuurlijke ot' door de wet gevorde rde voorwaarden was het regt om een aanklagt in te stellen
afhanklijk? Bij elke aanklagt wordt gevorderd, dat
de aanklager meerderjarig is, van het manlijk geslacht en in het bezit van zijn gezond verstand,
verder dat hij een vrij man is en, zoo hij burger
is, dat hij in het bezit is zijner burgerregten (inG
Ttµo;). Voor vrouwen en minderjarigen treedt in
dit geval hun natuurlijke vertegenwoordiger, xuptoc,
.
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op, derhalve de man of de voogd ; voor slaven de
meester. Alleen zijn hiervan uitgezonderd de slaven uit een vreemden staat, die te Athene als
vreemden een eigen bedrijf uitoefenden, en die als
vrije vreemde ingezetenen behandeld werden. Deze
hadden ook het regt van aanklagt. Of ook de
staatsslaven dit regt hadden is onzeker. Vreemdelingen hadden onvoorwaardelijk het regt om bij
te stellen, openbare aanklagten-zonderklagti
alleen in zoo ver zij zelve beleedigd waren. Zij
werden daarbij bijgestaan door hun gastheer of
7rp'eevoc. De vreemde ingezetenen hadden tot het
doen eener aanklagt waarschijnlijk de hulp van
hunnen npoatdtri; noodig, al konden zij de zaak
verder ook alleen behandelen. he isotelen ('ca(fTSXst) hadden volkomen regtsbevoegdheid en dus
ook het regt om aanklagten in te dienen (verg.
e hoc). -- Deze volstrekt of voorwaardelijk bevoegde personen, konden nu, met inachtneming
der opgegeven beperkingen, in alle gevallen waarin de staat of onmiddellijk, of door liet toebrengen
eener beleediging aan een bijzonderen persoon,
waardoor de openbare veiligheid bedreigd werd,
middellijk beleedigd was, een aanklagt (yPx prj ) instellen (aanklagen kon o Ç3ovX6µsvoc, ot ï^sc rt' ),
terwijl in zuiver private regtszaken, 8lxcc, slechts
de beleedigde partij een klagt kon indienen (verg.
y p a tr r1 en 8 (xi). -- Het regt van aanklagt ging
geheel verloren door de d ttp.ta To awµaro; en tob
a áµaT xoai tcuv XpriµcTwv, gedeeltelijk door de dort
µ xa a irpoc rc ttc (z. i T e µ c a). Ook zedelijke
personen, zoo als de demen, phratriën, de 'pavoc (z. a.)
hadden het regt van aanklagt. Voor den staat zelf
kon ieder (ó (3ouX6 i zw ^) optreden, of in zekere gevallen kon het regt van aanklagen aan bijzondere
ambtenaren, ook soms aan den Areopagus, of aan
eigenlijke ambtenaren van instructie (rTrTctf)
worden opgedragen, die dan werden bijgestaan
door openbare aanklagers (au' yopoc of xcTrl opoe)
om in regten op te treden. — De regtsvordering
begon met 7tp6;xXriac; (xAriaes), d. i. hij die een
ander wilde aanklagen, riep hem in tegenwoordigheid van getuigen (xXri r jp, XAdJTOpSS, werkwoord
xX►j -rsvecv) op (;rpo^wcXsia4ac, xaXtia»ac) om voor
die overheid te verschijnen, die in het gegeven
geval de hegemonie van het geregt had. Was mien
persoonlijk beleedigd, dan beproefde men vooraf nog
eene minlijke schikking, door van de tegenpartij
in tegenwoordigheid van getuigen te vorderen (& 'xaAsïv), om de bestaande moeilijkheid uit den weg
te ruimen. Bleef deze poging zonder gevolg, dan
eerst sloeg men den aangewezen weg van regten
in. Zonder xA^ r pe; kon men, wanneer de gedaagde niet verscheen, niets tegen hem aanvar-gen, en dus ook niet in coniumacia n tegen hem
handelen, daar juist het bijroepen van ge tuigen
ten doel had de dagvaarding te bewijzen. Tegen
hem die valschlijk beweerde als getuige geroepen
te zijn, kon eene ypacpri e^suao%krf 'rekt; ingesteld
worden. In de meeste gevallen kon de aanklagt
op eiken dag worden ingesteld, met uitzondering
van de rµ
► pct
P lno
cPP ^cag en de feestd a ggen. Sommige aanklagten moesten op bepaalde dagen der
maand, eenige b. v. de afxocc &µ7ropma' (z. ï r o
p o;) in zekere jaargetijden ingesteld worden. -De verschijning voor den regter volgde waarschijnlijk in den regel op den vijfden dag. Tegen
vreemden was de ;rpóyxXiats hetzelfde als de in
jus vocatio bij de Romeinen, d. i. de gedaagde kon
terstond, zelfs met geweld, gedwongen worden om
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voor den regter te verschijnen. Burgers mogten
noch gevat, noch tot borgstelling genoodzaakt
worden, behalve in de gevallen der thtaywT ^,
&prj yrl mit;, lvastSt , slya7yekia (z. a.), waarin de gedaagde zich slechts door borgstelling tegen oogenbliklijke inhechtenisneming kon vrijwaren. (Over
de r i ^
t bij de $ca$cxaaia róu xXpou, verg. erfregt, a t t i s c h). Na de dagvaarding werd het
proces geopend door eene schriftlijke aanklagt,
Xrl^c^, ITXArlµa, bij openbare zaken worden daarvoor echter steeds de vaste uitdrukkingen gebezigd ypacprj , eclat-, sisafltA(u, iv^se^t;, xha cuy4.
Bij bijzondere aanklagten werd algemeen uc,
bij gewone gevallen ook gyxXrj µa gebruikt. De
uitdrukkingbeteekent eigenlijk verkrijging,
inzonderheid door het lot ; X^ t 'ris 8fxrlc is dus
eigenlijk de verkrijging van een proces, d. i. van
eene handeling, waardoor tusschen aanklager en
beklaagde , regt zal gesproken worden. Dus is
Xn ^tv
r gUw nottialat of $cxrly ),aXsiv eene han deling instellen, waardoor zulk eene regtsbeslissing zal verkregen worden, d. i. derhalve een proces aanhangig maken. Nu was het de taak der
overheid om de aanklagt aan te nemen en de
verdere behandeling voor te bereiden, of haar des
gevorderd, indien het proces niet was,
zonder meer af te wijzen. De gronden voor de niet
ontvanklijkheid der aanklagt konden gelegen zijn in
den persoon van den aanklager , wanneer hij om
zijn burgerlijken of natuurlijken staat niet tot het
instellen der aanklagt bevoegd was ; of in niet
behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij (verg.
wat boven over de xXiyTnps; gezegd is) ; of in gebrekkigen vorm der aanklagt of in een verkeerd
gekozen soort van aanklagt ; of daarin dat op
den tijd der dagvaarding over het onderwerplijk
geval niet beslist mogt worden (verg. b. v. onder ' µ7topo;, fxat iµ7topcxal); of dadelijk daarin dat
de overheid zich voor onbevoegd in die zaak ver
Natuurlijk was die overheidspersoon voor-klarde.
het niet ontvanklijk verklaren verantwoordelijk, en
kon door eene 7tcoÇ3oA! of na het einde van zijn
ambtsjaar in de sul1ut tot verantwoording geroepen worden. -- Daarop werden in bijzondere
zaken, die boven de 100 drachmen gewaardeerd
-

werden, met uitzondering der aixíxs, door
beide partijen een zekere som (npuTaveïa, van
daar 7tpuTavria lsïvac, aanklagen) gedeponeerd (van
100-1000 drachmen 3

dr., van 1000-10000 drach-

men 30 dr en verder naar evenredigheid), welke na
de beslissing van liet proces de verliezende partij
aan de andere moest teruggeven. In openbare
zaken (op enkele uitzonderingen na, waarin de
aanklager, behalve het belang van den staat, ook
zijn eigen voordeel bedoelde) werd geene prytanie
gestort, daarentegen meestal de zoogenaamde ;ta
waarschijnlijk ddne drachme, door den-pdaTey,
aanklager, als het ware een zinnebeeldig onder
deze voor het regt ge--panderklgt.V
deponeerde gelden verschilt de rapaxuTc43o?ri (beteekent vooreerst de daad van nederleggen, vervolgens de nedergelegde som zelve), een zekere
som die door den aanklager, in zeker opzigt als
waarborg, dat hij de aanklagt niet ligtvaardig instelde, moest gedeponeerd worden, en die in geval
de aanklager de zaak verloor, aan de staatskas
of aan de tegenpartij verviel, won hij ze, dan werd
zij hem teruggegeven. Twee gevallen zijn bekend, waarin zij neergelegd werd : 1) wanneer
men een aanklagt tegen den staat instelde wegens
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verbeurdverklaarde goederen, 2) wanneer men een
erfenis eischte die reeds aan een ander bij regtsuitspraak was toegekend. In het eerste geval bedroeg zij het 5., in het tweede het 10. deel van
de betwiste zaak. Bij zaken in appel (&p^aEt;)
werd een 7rapotpoXov (itxP^,cE36Xtov) gedeponeerd.
Daarop werd de aanklagt, bevattende in den aan
als datum den naam van den archont,-hef
de maand en den dag, den naam van aanklager en beklaagde, vervolgens het onderwerp der
aanklagt, de waardering der zaak en de namen
der xXr1TripE„ openlijk op een bord (aavf;, XE^Sxwu.a) in de nabijheid van het lokaal waar de regter
zitting had, bekend gemaakt, en nu begon de eigenlijke instructie dcvtcxotat-, caussae cognitio,
dva -zp vsty roi; tt&xot T%v 6txrv, civnxp&VEty Tou;

dv-rtSíxovc; van de partijen heet het dv7xpívz6Dat
(Med.) Tfj van de zaak cvxxptDyjvat). Wanneer hierbij na opgeroepen te zijn (xcXEw rtvct Ei,
riv xptaty) de aanklager wegblijft, dan kwam de
aanklagt daardoor van zelf te vervallen, en de
aanklager verviel bij eene openbare aanklagt ook
nog in eene boete van 1000 drachmen en eene
tTtµEa xctá ?LPov V, waardoor hij het regt verloor om in 't vervolg, dergelijke aanklagten in te
stellen; bleef de beklaagde weg, dan werd hij in
contumaciaifl (&Prj ;ur^v %a rraatxt rav) veroordeeld, tenzij
er een wettige reden van uitstel aanwezig was, waarover later. Indien de aanklager de zaak niet eerst
door diaeteten onderzocht, maar terstond door een
regtbank van heliasten wilde beslist hebben, dan
moest de aanklager zijne aanklagt, de beklaagde
zijne tegenspraak (rivtrtyp nplj; deze uitdrukking
wordt soms van aanklagt en tegenspraak te zamen
gebruikt) terstond bezweren (&cwµoak, dvtwµoaía
de eerste uitdrukking bevat eigenlijk beider eeden,
maar wordt dikwijls voor een van beide gebruikt,
de laatste ook wel van den eed des aanklagers.
Bij de grammatici komen ook de uitdrukkingen
dµcp(opxía en rd.µc^wµoaíu voor). Ontkende de bebeklaagde eenvoudig de bewering van den aan
dan heette het proces, dat nu zijn regel -klager,
-matigenlophd,Eu#&txía(vnebklaagde sv u&x EistEvat, Of T7i v E0Elav statuut).
De beklaagde kon echter ook op verschillende
gronden de ontvanklijkheid der aanklagt bestrijden
(Tri v &&xri v µirj Ei c Tth cµov Eivac), 't zij omdat de
klager in 't algemeen, of tot deze aanklagt in
't bijzonder niet geregtigd was, of omdat er geen
wet was op grond waarvan de aanklagt kon ingesteld worden, of omdat door eene voorafgegane
schikking de aanklager van zijn regt van aanklagt
afstand had gedaan (ricpatvat xai thrakUaSat), of dat
de zaak reeds door regterlijke uitspraak beslist
was, of omdat zij verjaard was (voor voogdijzaken
en schuidvorderin;en b. v. bestond een termijn van
vijf jaren 7rPoaeaµia, na verloop waarvan het regt
van aanklagt ophield), of omdat de soort van
aanklagt ongepast, of de overheid, bij wie zij ingesteld werd, incompetent was. Ter bewering
van de niet ontvanklijkheid der aanklagt waren er
twee regtsmiddelen: l) de ótaµutprupía. Aanklager
en beklaagde konden namelijk door het bijbrengen
van getuigen (&aµaptópE61}ac -= &aµaprup iv, eigenlijk van de getuigen gebruikt, maar ook van hem,
die de getuigen bijbrengt) de ontvanklijkheid of
niet ontvanklijkheid der aanklagt blijven volhouden, de beklaagde slechts dan, wanneer de aan.
klager van dit regt afstand deed. Vervolgens kon
tegen de getuigen een actie van valsche getuigenis
i-

worden ingesteld, gedurende welken tijd de hoofdzaak geschorscht werd, en waarvan het verlies voor
den aanklager het intrekken van de hoofdaanklagt
ten gevolge had, terwijl in het tegenovergesteld
geval bij veroordeeling van des beklaagden getuigen, de zaak eenvoudig voortgang had; 2) de
7ccpcTPaPrl, die daarin van de &pTUPfx verschilt, (lat de beklaagde zijn beweren van de niet
ontvanklijkheid der aanklagt niet door getuigen
bewijst, maar zelf die bewering adstrueert en verdedigt. (Bij erfenisprocessen heeft ook in dit geval de & 2gXUPT ►uptx plaats, die dan van de -rapxYPryPri alleen hierin verschilt, dat tegen hem die
de exceptie opwierp eene klagt eu6o IcCPTUptWY
kon ingesteld worden). Bleef de aanklager in
weerwil van de bewering des beklaagden zijne aan
volhouden, dan besliste de regterlijke uit--klagt
spraak, en de verliezende partij moest, zoo zij ten
minste geen vijfde deel der stemmen voor zich
had, aan de tegenpartij de inuipEXía betalen, het
zesde gedeelte van de waarde waarop het hoofdproces geschat werd, en zoo de aanklager de ver
partij was, dan kon deze de zaak niet-lieznd
verder vervolgen. Een ander middel om de tegenpartij te bestrijden was de dv rr'Poccprj in engeren
zin, tegenklagt (boven zagen wij dat deze uit
algemeen van elke tegenspraak des-druking't
beklaagden gebruikt werd), wanneer iemand den
aanklager over dezelfde zaak, of over eene daar
zaak aanspreekt (ccvTutpos--medzanhg
xxXsta at, vrCX^cYxc etv). Het verlies van dit
tweede proces had in bijzondere zaken voor de
verliezende partij altijd de betaling der epobelie
ten gevolge. Voorbeelden daarvan DEMOSTH. ADV.
EUERG. p. 1150, 3 en v. ADV. BOEOT.; ADV.
SPUD . — I)aarop ging men in de dvdxptac; over
tot het opnemen der middelen van bewijs. Hiertoe
behooren wetten, schriftlijke documenten, verklaringen van getuigen, van slaven, eedera (vóµot, µ4P-

Tupe , 6u\4 xut, pdSc ot, 0'pxOC, ARIST. RHET. 1,

44.). Natuurlijk moesten de wetten, waarop men
zich bij de regtszitting wilde beroepen, bij de acten tegenwoordig zijn; zoo ook de schriftlijke bewijsstukken, waarvan eene soort, in de aangehaalde
plaats, contracten en overeenkomsten genoemd
wordt. Daartoe behooren echter ook nog schuldbekentenissen (auTYPuPat), testamenten, de rekeningboeken der trapeziten (wisselaars) enz. Waren
dergelijke documenten in bezit van derden, dan
werden deze door een uitnoodiging (ztpóxXr^att)
verzocht, ze tot het maken van een afschrift af te
staan. Bij weigering volgde er eene &íxri Etc &µpuvwv x7rvl roaty . Ook van de tegenpartij kou
men op deze wijze afschriften van stukken vorderen, een eisch dien hij echter niet behoefde in
te willigen, maar welks weigering strekte om zijne
zaak reeds van voren in een slecht licht te doen
plaatsen ; weshalve deze vordering ook in tegen
getuigen geschiedde, om zich voor-wordighevan
den regter er op te kunnen beroepen. -- Van
groot gewigt waren de verklaringen der getuigen,
waarom men ook gewoon was, bij het verrigten
eener handeling, die een proces ten gevolge kon
hebben (b. v, srµ^dTEUat en eywp , d. i. het in
bezit nemen of de opeisching eener roerende zaak),
getuigen mede te nemen, of ook, zooals bij eene
beleediging, die er bij te roepen (&aµupTUPEaDac, int
zij aan deze oproeping gehoor-µaPTÓpEdt).Zo
gaven, namen zij de verpligting op zich om in het
geregt getuigenis af te leggen, en konden, zoo zij

Regtspleging.
zich daaraan onttrokken, door eene x^ rviat;
(eene plegtige oproeping, die voor hem die daaraan geen gehoor gaf, eene boete van 1000 drachmen ten gevolge had), of door eene &xi XstTouapmupiov of Ç3?4 ilc vervolgd worden. Getuige kon
ieder meerderjarige vrije man, ook een vreemdeling
wezen (een burger moest natuurlijk brtrtµo; zijn),
die, zonder zelf belanghebbende te zijn, door zijne
tegenwoordigheid van de zaak kennis droeg (een
getuigenis van hooren zeggen, ^^iC07Y uxp rup iv, was
slechts geoorloofd wanneer de personen, van wie
men iets gehoord had, gestorven waren). Was de
getuige door ziekte of afwezigheid verhinderd om
in persoon te verschijnen, dan moest iemand in
tegenwoordigheid van geloofwaardige personen zijne
verklaring (&xµxpr►uptx, &xµaprupeiy) schriftlijk afnemen (&xµapTVpEav rrotsia4 of &xµxpTuPsiaDca
rp6c Tra), en zij die daarbij tegenwoordig geweest
waren moesten de verklaring voor den regter bevestigen (µaptupety Tri v xµctp rupkcv). De xµxpTupwv was er verantwoordelijk voor, of wanneer
hij de verklaring loochende (en niet van het tegendeel kon overtuigd worden) de ^x►^xpTVr^o ►SuEVOC.
Tegen beiden kon alzoo naar omstandigheden eene
6Exr1 eu o i.np rupcwv ingesteld worden. leder die
tot het geven van getuigenis opgeroepen, daaraan
niet voldeed, moest toch nog voor het geregt ver
&ewµoa(x bezweren, dat hij-schijnedor
van de zaak niets wist, terwijl hij daarenboven gevaar liep van de zijde van den oproeper met eene
ó(xi Rká l3r1S (van schadevergoeding) vervolgd te
worden. De getuigenissen werden schriftlijk afgelegd, in den regel bezworen (bij de ávt^xptat;, doch
ook wel bij de regtszitting, waarbij de getuigen
bij de voorlezing hunner verklaring tegenwoordig
moesten zijn) en bij de acten neergelegd om op
de regtszitting te kunnen dienen. — Slaven konden
geen getuigenis afleggen, echter golden hunne op
de pijnbank afgenomen verklaringen meestal voor
een krachtiger middel van bewijs, dan de dikwijls
weinig geloofwaardige getuigenissen der vrijen.
(Zie hierover uitvoeriger onder 3 ot a a v t a T i c ). —
Waren de overige bewijsmiddelen niet voldoende,
dan kon men den eed aanbieden of op de tegenpartij overdragen (dpxov óovvat; de uitdrukking
beteekent ook hem die den eed aanbiedt laten
zweren; den opgedragen eed aannemen: ópxov ó9exaDac). Zulk een eed, die plegtiger was dan een
getuigeneed, kon door de tegenpartij niet, zooals een
verklaring van getuigen, door een ^Exi^ ► u o;iapTuptwv vervolgd worden. Een aldus opgedragen
eed moest aangenomen of teruggewezen worden;
anders gold de weigering als toestemming. Ook
vrouwen konden tot zulk een eed toegelaten worden. -- Al de bijgebragte bewijsmiddelen werden
in de dvcbxpt6c, bijeenverzameld, door een staats beambte (ztrptr•( ;) in een kistje (&ytvo;) gelegd,
verzegeld en tot op de regtszitting door de overheid in bewaring genomen. Hiermede. was de
instructie van het proces afgeloopen, en de overheid moest de zaak nu ter beslissing hij de regtbank aanbrengen (ELS y tv sis -ri v rlXtat'av). Deze
dag, xup&x, was gewoonlijk de 30. na dien waarop de aanklagt was ingesteld, een termijn, die,
met uitzondering van geheel onverwachte beletselen, bij de &Exut ïµµrivot (z. a.) moest ingekort
worden. Het verzoek om uitstel werd gewoonlijk
op den dag der regtszitting zelven uit naam van
de niet verschijnende partij door een gevolmagtigde ingesteld. De reden van het niet verschijnen
,
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(b. v. ziekte, noodzaaklijke afwezigheid buitens
moest door een eed (v;twµo^(r2) bekrachtigd-lands)
worden, waartegen de partij een dvTh ttoµoal.x kon
overstellen, dat de niet verschijning ongewettigd
was. Vonden de regters de laatste bewering gegrond, dan werd de zaak in contunaacia,n behandeld, zoodat bij wegblijving van den beklaagde
deze veroordeeld, terwijl hij vrijgesproken werd bij niet
verschijning van den aanklager. Werd de regtszitting door eene hypomosie verlaagd, dan was
het de zaak des aanklagers voor het vaststellen van
een nieuwen termijn te zorgen. -- Nog op den
dag der regtszitting, gelijk ook reeds voor of gedurende de instructie, kon in private zaken eene
schikking plaats hebben, gewoonlijk door bij wijze
van compromis (í?r^trpotrl) de zaak aan zelfgekozen
scheidsregters op te dragen, van welker uitspraak
geen appel kon plaats hebben (verg t a t T ri T r^ c
aan het einde), of door, voor het opnemen van
alle bewijsmiddelen, de beslissing van een bepaald
bewijs afhanklijk te maken. Natuurlijk werd in
dit geval de gedeponeerde som, xpxx'xru t7,
terugbetaald. In openbare aanklagten daarentegen
had het intrekken der aanklagt eene boete van
1000 drachmen ten gevolge, benevens eene wrtC ila
xaT& itp6;ru r , het verbod namelijk om dergelijke klagten meer te mogen instellen ; eene
wet, die echter later niet meer streng gehandhaafd schijnt te zijn. Nadat nu, zoo er geen
schikking had plaats gevonden, op den bepaalden regtsdag de heliasten, die uit de 6000 door
het lot waren aangewezen, in het locaal der regtszitting vergaderd, en de partijen opgeroepen waren, werden eerst de aanklagt en tegenspraak door
der, griffier, ypup .wrau;, voorgelezen. Aanklager
en beklaagde zaten elk in een afzonderlijk gestoelte, door vrienden en helpers omringd. 1)aarop
hielden aanklager en na hem de beklaagde, van
hunne zitplaats opstaande, pleidooijen, die niet zelden door anderen bewerkt waren. Hoewel volgens
de wet ieder zijn zaak zelf moest behandelen, ver
toch dikwijls aan het slot zijne rede aan-zochtmen
de regters de vergunning om door eerien avvr^Yo^n^
nog het woord (wive 1opEu) te mogen laten voeren,
.

wat dan ook toegestaan werd, doch dat dikwijls daarin
ontaardde, dat de uvr^yopo; (die overigens onder
bedreiging van straf voor geene geldlijke belooning mogt aangenomen zijn) in plaits van een
een izrtdXoro, uit te spreken, de hoofd--voudig

redevoering hield. Ook gebeurde het dat ver
woord voerden (sTSpoXo 'l ,-scheidnuvryopt
tptroX o ia). In verscheiden gevallen, vooral in

private zaken, gebeurde het dat na den beklaagde
de aanklager nog eens sprak (A6yot ;tp6TSnot en ia epot), waarop dan natuurlijk ook weer mogt geantwoord worden. — In vele processen was de tijd voor
spreken toegestaan door het wateruurwerk (xXsvv
cpu) bepaald (ó►xut rp%; Sócop, in tegenstelling der
ófxut zu of wpi; duro ;; vandaar de uitdruk-

king iv T({) & J Aj; uTt, &r1 TO &µo^) u To). In
verschillende processen was de hoeveelheid water
verschillend, b. v. in de ypxcp^^ ^tupu r s^3sEx; elf
amphoren, in erfenisprocessen één amphoreus en
bij de tweede redevoering de helft voor iedere
partij. Hoe veel tijd een amphorens aangaf, is
niet bekend. Traden er meer redenaars in dezelfde
zaak --- 't zij aanklagers, 't zij verdedigers -op, dan moesten zij den voor de aanklagt of de
verdediging toegestanen tijd onder elkander verdeden (itapaócóóvut To 'awri TOLD r.(7lA ot xx ri ï6pocç,
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d. i. het water afstaan aan de andere aanklagers). diaeteten spraken regt in eerste instantie, waarvan
Wilde de spreker gedurende zijne rede getuige- appel(pt) geoorloofd was, echter kon ieder
nissen of andere bewijsstukken (verg. wat hierbo- aanklager dit voorkomen, door de zaak terstond

ven over de bewijsmiddelen bij de &vávptaec gezegd is) aanhalen en door den griffier laten voorlezen, dan zeide hij tot den beambte, die daarmede belast was (ó icy' S wp, door het lot geko
zen): i7tOOa4E ro i wp, houd het water in. De
spreker mogt door de tegenpartij niet in de rede
worden gevallen, maar deze was verpligt op elke
door den spreker aan hem gerigte vraag te antwoorden. De regters daarentegen konden den
redenaar bij ongepaste uitdrukkingen in de rede
vallen, insgelijks wanneer zij over eenig punt inlichting verlangden of iets niet goed verstaan hadden, een magt waarvan zij dikwijls ten nadeele
van de eene partij misbruik maakten, in strijd
met hunnen regterseed van aan beide partijen
gelijk gehoor te schenken. Behalve hetgeen regtstreeks tot het orderwerp behoorde, behelsden de
redevoeringen dikwijls ook veel dat daaraan vreemd
was, dat op het gevoel en de hartstogten der
regters berekend was (vandaarw rot 7tpdyµaro;
? ysty, wat alleen voor den Areopagus niet gedoogd werd) b. v. beleedigingen van de tegenpartij,
en vooral aan het slot der rede, dringende beden,
die dikwijls nog door vrouwen, kinderen, bloedverwanten en vrienden ondersteund werden. Nu
volgde de stemming die in 't geheim geschiedde
pE^aaac). Ieder regter ontving twee
(xpvp8riv
steentjes (cpoc) een wit, dat vrijsprak, een zwart,
dat veroordeelde; ook wel heele (7tXrjpr^C) of doorboorde (TETp u7trjµ^v1) steentjes, schelpen, boonen,
metalen kogeltjes (airóv8uXoc) geheel of doorboord,
werden tot dat einde gebruikt; zij werden den
regter ter vermijding van bedrog openlijk ter
hand gesteld. Van deze steentjes wierp hij het
een in een metalen bus, waarin de oordeelvellende
ptoc), het
t1rjpoc werden opgenomen (xx6Caxo;
andere in een houten bus (x. xupoc), zoodat men
niet zien kon welken steen hij in elk van beiden
wierp. Vervolgens werden de stemmen in de
eerste bus geteld, en de meerderheid van stemmen besliste dan de uitspraak. Staking van stemmen was ten gunste van den aangeklaagde. Een
andere wijze van stemming was, dat er slechts
eene stembus geplaatst was, zoodat ieder regter
een sternsteentje terughield. Wanneer bij éene
zaak verscheiden partijen belang hadden (b. v.
wanneer 3 personen aanspraak maakten op het
bezit van dezelfde zaak, o. a. eene erfenis) was
er voor elke partij een xc&caxoc geplaatst, waarin
de voor ieder stemmende regter de witte c ilyot
wierpen. — Indien het proces een &Ywv rtµ ró,.
was (verg. dat art.), dan had daarop de tweede
stemming over de bepaling der straf plaats, vooraf
werd nog weder door de partijen het woord gevoerd naar aanwijzing van de x4E4ó6pa. Eene in
sommige gevallen buitengewoon toegevoegde straf
door de regters heet tpocrEµrjµx. Na het uitspreken van het vonnis der regters door de voorzittende overheid, was het eigenlijke proces geeindigd
en het vonnis kon voltrokken worden, zoo de verliezende partij niet meer bevoegd was om nog
andere regtsmiddelen aan te wenden ter bestrijding van de geldigheid van het vonnis. Wel gold
in Athene het vonnis van een heliastenregtbank
in 't algemeen voor onherroeplijk ; het proces dat
door zulk een uitspraak beslist was, was voor
goed geëindigd (BExrj cc To rtX ç) , en slechts de
,

-

bij de gewone gezworenen aan te brengen. Ofschoon dit nu als regtsregel vaststond, kon het
toch gebeuren, dat er een vonnis geveld werd,
zonder dat voor zulk een vonnis de vereischte
wettige voorwaarden aanwezig waren. Tegen
zulk een misbruik kon de veroordeelde gebruik
maken van het regtsmiddel der aanklagt van nietigheid of herstel. Een regtsgeding ten gevolge
van appel van de uitspraak der diaeteten of van
het aanwenden der zoo even genoemde regtsmiddelen heet eene tva&cx(a (ook ztaXcv&extra, van
dit regtsmiddel gebruik maken : dvaacxd:Ea#ac,
7raXMimr.iv). Zulk een regtsmiddel was dan aan
te wenden, wanneer de beklaagde volhield, dat
er wederregtlijk tegen hem in contumaciant was
geprocedeerd, d. i. dat op een door hem ingesteld
wettig verzoek om uitstel (unwµoaíu, z. boven)
niet gelet was, of dat het misschien ook zonder zijne
schuld niet gedaan was, of dat hij door zijne tegenpartij geenszins door de •rtpósxAr^acs was gedagvaarti. Dit regtsmiddel te baat nemen heet rr^v
pr^µov (ófxr^v) dcvrtX siv, of ookrri v &v avrt 1taxscv, overeenkomstig het T7jv µrj ouaxv cvTtXaXéty van de diaeteten (z. 9 t a c T rl r rj y). Ook de aanklager kon er gebruik van maken, indien ten gevolge van zijn wegblijven de beklaagde was vrijgesproken. De verdere behandeling was geheel
dezelfde, als bij de gedurende het proces ingestelde untwµoa&a, die door de tegenpartij door eene
d' uicwµoaEa kou bestreden worden. Het vonnis
bleef intusschen hangende. Werd de un:wµoa(a
geldig bevonden, dan bleef het natuurlijk van
kracht, in het tegenovergestelde geval moest de
zaak ten principale op nieuw behandeld worden
(de $íxi dupe&eios). Of nu nog eerre schikking
tusschcn partijen kon plaats hebben, is niet uitgemaakt. Een andere grond voor eene actie tot
vernietiging van het vonnis was de door de &xrA
vsv^oµap. vpcwv te bewijzen bewering, dat de
partij het proces gewonnen had door het bijbrengen van valsche getuigen, in welk geval de tegenpartij tevens vervolgd kon worden door een
xxxotsxvewv, welke laatste waarschijnlijk niet noodzaaklijk eene vernietiging van het vonnis ten
gevolge had. Van deze soort van dva&JCxíx weten
wij, dat zij kon plaats hebben in de 6. ^sv(acS,
zU^O^.uptupC(1WY, xXlipwv. — Een appel op de
regters, waarbij de apaxaTaÇ3o).r moest gedeponeerd worden had plaats: van de uitspraak der
diaeteten (verg. dat art. alsmede ï cp s a t S); verder
van de incÇ3oXrj eener overheid (z. a.), ook nog van
de demoten bij de $cab jcpcacs (z. Sriµ o t), en eindelijk
in de $Exxc ^xnó auµ^3ó^wv (z. 9 x x A rl r o S rokt;). -De voltrekking van het vonnis was in alle openbare processen aan de overheden opgedragen.
De veroordeeling strekte om Of iets te lijden, Of
iets te betalen (7ta»siv Yj c.btotlaac, 'algemeene uitdrukking voor boete : th &irrrlµna). De straffen waren: dood, gevangenis, slavernij, verbanning (pul,
( atimie, verbeurdverklaring van goederen, geld1 boeten ; ook kon men tot verscheiden straffen te
gelijk veroordeeld worden. Voor de voltrekking
der doodstraf (door den giftbeker, zwvscov, of
door verwurging a rpoffi?^rj, of door neerstorting
in een afgrond,dpal}pov enz.) en van gevangenisstraf moesten de elfmannen (z. g v s x a) zorgen,
aan wie derhalve de veroordeelde werd overge,
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Regulus--Repetumdarurn.
geven (rcapxóo4rivac, door de elfmaniaeu zapacIxsiv). -- De straf van verkooping in slavernij, sedert Solon slechts op vreemden toegepast,
werd door de poleten (itwl,ryrat) uitgeoefend.
Ballingschap (iECwv7fx) die met het verlies van
vermogen gepaard ging, werd den veroordeelde
eenvoudig aangekondigd. Zoo hij het land niet
v erliet of zonder verlof er in terugkeerde, dan
werd de doodstraf op hem toegepast. Ook bij
atimie was bekendmaking voldoende. (Welke de
gevolgen waren, wanneer de re,..o; zich aan de
uitoefening van burgerlijke regten schuldig maakte,
z. r t p. o ; en v S t c ;). -- . Bij de verbeurdverklaring der goederen werd gewoonlijk door den
demarch een inventaris van de goederen des ver
gemaakt, en deze den poleten ter hand-ordeln
gesteld, die dan voor den verkoop zorg droegen,
nadat vooraf door voorlezing der inventaris in de
eerste gewone volksvergadering aan ieder die
meende daartoe geregtigd te zijn gelegenheid was
gegeven, om zijne aanspraken op eenig der daarop
voorkomende goederen te doen gelden. Voor de
inning der boeten die aan den staat vervielen
moesten de ;rpdz-rops;, voor die aan de goden of
stamheroën toekwamen, de verschillende ,cq iac
zorg dragen. De staatsschuldenaar was, zoolang
hij niet betaald had wrtµo - welke atimie ook op
de nakomelingen kon overgaan. Was er op den
bepaalden termijn niet betaald, dan werd de straf
verdubbeld, hielp ook dit niet, dan nam enen zijn
toevlugt tot de verbeurdverklaring der goederen,
waarvan echter het overschot aan den veroordeelde werd teruggegeven. Voor hetgeen er nog
aan mogt ontbreken, bleef hij schuldenaar van den
staat. --- Uitgezonderd in die gevallen, waarin de
regter, zoo als in de a. xXo7rj c, behalve de schade
ook nog een straf kon uitspreken, of-vergodin
waarin dezelfde boete die aan de tegenpartij werd
toegewezen, ook- aan dein staat moest betaald
worden, of waarin de staat uit hoofde van den
bijzonderen aard der zaak den winner van het
proces zijn bijstand verleende (in de ^. ip nopcx7E,
z. s l^. T o p o ;), moest in bijzondere processen alleen
de winnende partij voor de ten uitvoerlegging van
,

het vonnis zorg dragen. Aan den veroordeelde
werd een termijn gesteld (pol}tp i. rh) binnen wel
hij betalen moest. Deze termijn kon met-ken
onderling goedvinden der partijen in tegenwoordigheid van getuigen verleng l worden. Werd de
veroordeelde u;tspytepcJ , d. i. liet hij den dag van
voldoening zijner schuld zonder te betalen voor
dan was in den regel het eerste dwang -bijgan.
dat men aanwendde, het leggen van beslag-midel
op de goederen des schuldenaars (sy'Jpx^c7, z. a.).
Werd men hierin belet, dan nam men de $íxr1
;oua,rA; (z. a.) te baat, waarvan men ook terstond
gebruik kon maken. Was de soin zoo groot dat
deze door de roerende goederen van den schul.
denaar niet kon gedekt worden, dan kon men
zich in het bezit der onroerende goederen trachten te stellen door de zríx, en in geval van
verhindering ook nog de . o'Ari aanwenden. Was

aan den schuldeischer een grondeigendom toegekend, dan kon, in plaats van de vsxvp -.c^ícc en j
4L3c, rsí.c, ook de &íxrr zao-„o i of àvocxío'j ingesteld j
worden, waarover uitvoeriger te vergelijken is j
!
&votxfr,'j 8íxr1 en &yo .SXiy 6íxri .
Regulus z. Atti1.ii.
Relegatio. Volgens romeinsch gebruik had
de huisvader het regt, zijne kinderen en slaven i
,

,

naar het land te verbannen, waar hen hardere
arbeid en strenger behandeling wachtten (LIV 7,
4. SUET . AUG. 65.). Als straf van wege den staat
komt de relegatie gedurende de republiek niet
voor, doch stond het aan den senaat en de
hoogere overheden vrij, personen die voor den
staat gevaarlijk waren, door een edict uit de
stad te doen verwijderen (LIV. 40, 41. cie. BEST.
12 en V. AD PAM. 11, 16. I2, 29.). Augustus

maakte het eerst gebruik van de relegatio als een
.achteren vorm der verbanning (aquae et ignis
interdictio, (leportatio), die niet eerloos was en
ook gewoonlijk het vermogen van den veroordeelde onaangeroerd liet, en hem ook niet verkortte in zijne burgerregten. De volgende keizers
pastten dikwijls deze straf toe, vooral wegens
adulteriuni, stuprum, calumnia, repetundarunn, enz.
Hiervan verschilde de interdictio certurum locoruin,
volgens welke aan den veroordeelde enkele plaat
provinciën verboden werden (TAC. ANN.-sen
2, 50. 6, 49. 12, 8. 14, 28 en op m. p.).

Religto, z. godsdienst.
Religfóei dies, dagen van gewigtige, hei
waarop te Rome geen belangrijke-ligebtkns,
zaken noch door bijzondere personen, noch van
wege den staat verrigt werden : quibus nisi quod
necesse eat ni f'as habetur facere, PEST. s. t'. ; reliyiosi dies dicuntur tristi omine ánfames impeditique,
dc. AD ATT . 9, 5. Daartoe hehooren 1) de vol
drie dagen, waarop volgens-gendtrufs;
het geloof der Romeinen de mundus, de onder
openstaat en de dooden weder op aarde-werld,
komen, d. i. den 24 . August. (dag na de Volcanaliën), den 4. (5.?) October en den 8. (11. November); verder den 9. 11. 13. Mei, waarop de
spoken, de geesten, lemures, rond waren, verder
de twee dagen na de feriae latinae (dc . AD Q. FR .
2, 4.) en de Larentaliën, den 23. December; buitendien de dagen, waarop de Saliërs door de
stad trokken en de Vestaliën. -- 2) I)e dagen
van ongelukkige veldslagen en ondernemingen,
z. a. de dagen van den slag bij de Cremera en
de Alia, en omdat deze op, of onmiddellijk na de
Idus voorvielen, elke dag na de Idus, verder ook
de dag volgende op de Calendae en de Nonae. Deze
dagen heeten postriduani en wegens het ongeluk
atri (albi zijn gelukkige dagen, HOR SAT. 2, 3. 246.).
De religiosi dies behooren tot de nef asti, z. dies.
Remancipatio, z. davortzur..
Rémi , P sot,
.
een der magtigste belgische
volkstaminen aan de Matrones (CAES. B. G. 2, 1.
3, 11.); langs hunne noordelijke grenzen stroomde
de Axona, t. Aisne (CAES. B. G. 2, 3, 5 ). Zij
waren naburen der Nerviërs, Veromanduers, Sues-

sionen en Bellovacers (B. G. 7, 90.) en clienten
der Carnuten (aid. 6, 40.). Daar zij zich spoedig onderwierpen. werden zij door Caesar begunstigd. Onder
de steden waren de voornaamste: I)urocortorum (t.
Rheims) en Durocatalauni (t. Chalons sur Marne).
Remmiiux Palaemau Qr., z. gra7n7natici, 3. kol. o.
Remus, z. Romulus.
Renuneiatio, l) opzegging van een aangegane overeenkomst, inzonderheid van het huwelijk, met de formule : tuas res tibi habeto. Verg.
r ep u di u m. ---- 2) De openbare bekendmaking van
den naam des candidates die tot een ambt gekozen was, zonder welke niemand zijne betrekking
wettig kon aanvaarden.
Repetandaruan, se. pecuniaruin crimen, be-
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teekent eigenlijk de misdaad van den ambtenaar,
die zich tegen romeinsche onderdanen en socii aan
geldafpersingen schuldig maakt, waarvan de terugvordering (res repetere) te verwachten was; ten
tijde van de keizers werd elke slechte ambtswaarneming aldus genoemd (TAC. ANN . 6, 29.). In
weerwil van de lex Porcia (omstreeks 196 v. C.),
welke de leveringen aan de stadhouders bepaalde,
werden toch vele klagten ingediend, die dan aan den
senaat voorgesteld of door dit ligchaam zelf onderzocht, ofaan een commissie opgedragen werden, totdat
er eene afzonderlijke quaestio perpetua voor ingesteld
werd door de lex Calpurnia van L. Calpurnius
Piso Frugi, 149 v. C. (Cic . OFF . 2, 21 . CLIIENT .
53.). Zij behelsde de verboden handelingen, de
wijze van procederen en de strafbepalingen. Nog
andere bepalingen bevatte de lex Servilia 105 V. C.
en Aeilia. Na den bondgenootenoorlog werd de
toestand der provinciën steeds erger, weshalve
Sella in 81 v. C. als dictator de strenge lex Cornelia invoerde. De verdorvenheid van de tijden en
der stadhouders maakte eerie wet noodzaaklijk, die
alle knevelarijen bepaald opnoemde en met straf
bedreigde; zulk eerie was de lex Julia 59 V. C.,
een strenge, uitmuntende, regtvaardige wet (acerrima, cie. VAT. 12. optima, SEST . 64. justissima, ris.
12, 37.), later nog uitgebreid en aangevuld door
verscheiden keizerlijke bepalingen. Bene gewone
bepaling was vier dubbele vergoeding van het geroofde, en tevens trof den veroordeelde Bene zekere
soort'van infarnia, b. v. hij mogt geen getuige wezen,
werd uit den senaat verwezen, ja soms verbannen.
Repud;urn , de ontbinding des huwelijks van
eene zijde, integenstellingvan divortiu ►n (z. a.)
dat met wederzijdsch goedvinden plaats had.
Oorspronklijk had slechts de man het regt het
huwelijk door repudium te ontbinden, later ook ,
de vrouw. Zelfs de ontbinding der verloving
heette repudium.
Res, beteekent in de taal van het rorn. regt,
elk voorwerp, waarop de inensch als regthebbend
wezen, regten uitoefent; in engeren zin verstaat men
er echter de stoflijke, zigthare regtsvoorwerpen door,
dus geese regten, verpligtingen, handelingen enz.
Verschillend is de verdeeling van res : of res divini
en re e hu'narai juris (of publicae en privatae) volgens
Gajus; of privatae (quae in nostro patriinonio sunt)
en res quae extra patrimoniunz sunt, deze laatste
weder res divini , juris coninnunesomnium(b. v. 1
lucht, water enz.), res pubiicae, zaken van den
staaat), res universitatis (zaken van eerie gemeen schap). De zaken zijn corporales en incorporales,
tot welke laatste alle regten, servituten enz. behooren; volgens eerie andere verdeeling zijn zij nog
)
mobiles en ñnmobiles.
Rest inn, `P xcvx, `Pgatvx, stad van Osrhoe- ^
ne in Mesopotamië, nabij de bronnen van den
Chaboras. In 't jaar 380 n. C. door Theodosius
den G. vergroot en versterkt, kreeg zij den naam
Theorlosiopolis, t. Ras el Ain.
Rescriptum, een schriftlijk antwoord des
keizers op vragen die door bijzondere personen,
ambtenaren of collegiën gedaan werden omtrent
betwiste en twijfelachtige regtspunten. Zoo zij
wat uitvoerig waren, dan heetten zij epistolae, en
aan geheele corporatiën gerigt, pragmaticac sanetiones. Zij werden uitgevaardigd door den quaestor sacri palatii, en door den keizer onderteekend
niet rooie inkt.
Reseriptu s codex, z .p a l i m p s e s t u s.

Resiidnae, se. pecuniae, waren gelden aan den
staat verschuldigd, die teruggehouden werden. Wanneer dus een ambtenaar uit de staatskas geld voor
zich behouden of gebruikt had, werd er een aanklagt tegen hem ingesteld, crimen de residuis. De
lex Julia de peculatu bepaalde daarvoor straffen,
die niet alleen bestonden in het betalen van liet
terug gehoudene, maar ook in een geldboete, gelijk
aan het derde deel van de te betalen som.
Restitutio (in inlegrum rest.) het herstellen
in vorigèn toestand, vond plaats door den praetor,
om zekere nadeelen, die iemand door de wet kon
lijden, weg te nemen. Zoo konden door de restitutio
de gevolgen van een regterlijk vonnis worden opgeheven. In den oudsten tijd sprak het volk haar
uit, wanneer aan iemand, dien water en vuur was
ontzegd geworden, zijne vroegere regten zouden
worden teruggegeven, b. v. aan Camillus (t.uv.
5, 46.), In binnenlandsche oorlogen matigden zich
de magthebbers meestal in dit opzigt de regten
van het volk aan (b. v. Caesar, CAES. n. c. 3, 1
cic. AD' ATT . 10, 4. 14, 13 .), en zoo kregen vooral
zij die uit ballingschap teruggeroepen werden, alle
vroegere verloren regten volkomen terug. Onder
(Ie keizers hadden deze, en niet meer het volk, het
regt van restitutio, die ook allengs meer de algemeene beteekenis van gratie verkreeg, echter dikwijls slechts gedeeltelijk, zonder volkomen herstel
in alle regten, geschonken werd (TAC . RIST. 1,
90.). -- Grond voor restitutio werd nu eens gevonden in wettige afwezigheid, dan eens in minuerjarigheid, of in vrees en dwang, of in andere omstandigheden.
Retiarius, z. g l a d i a t o r e s, 4. kol. m.
Reticulum, een net, waarmede de vrouwen
het hoofdhaar bedekten.
Retina , vlek in Campanië op de kust, t. Resing, ten 0. van Portici.
Reemdigni, volk in het N. van Germanië,
ten N. van de Longobarden, aan den regter oever
van den Allis, hun naam hangt waarschijnlijk zamen met riet, biezen (TAC. GERM . 20.). Naauwkeuriger opgaven ontbreken.
Reus heet hij die van een misdaad aangeklaagd was, oudtij(ls heetten ineen civielproces
bekte partijen rei (cie. DE OR. 2, 29.). Zoodra er
erne criminele aanklagt tegen iemand ingesteld
was, trok deze, even als zijn vrienden en clienten,
rouwkleederen aan (vestis sordida) (LIV. 2, 61. 3,
58 en opM. p. cie. VERR. 1. 58 enz.). Aangeklaagd konden niet worden: 1) de hoogere magistraten gedurende hun diensttijd; 2) zij die reipublicae causa absunt. Andere afwezigen konden
aangeklaagd worden, zoo er eerst eene oproeping
had plaats gehad; 3) overledenen; slechts bij het
estatis en repetundarum vond in dit opcrimen majestatis
zigt eene uitzondering plaats. Tegen slaven kon
natuurlijk geen straf in geld of verkorting van vrijbeid geeischt worden, voor hen werd een hijzondere straf gevorderd. Wat de persoon van den
aanklager betreft, geen vrouwen, onmondigen, sla ven, eerloozen (infantes) en de zoodauige tnsschen
welke eenige pieteitsbetrekking bestond, konden
aanklagten instellen, alzoo geen ouders tegen kinderen, patronen tegen clienten en omgekeerd.
Rea. De aard van het g r i e k s c h e koningschap blijkt uit de bekende woorden van Homerus : si; xo(puvo; gas rw, si Ç3xatXsvc waardoor in tegenstelling der regering van Velen het monarchale
beginsel d.uidelUk is uitgesproken (IL. 2, 204.)

Rex bibendi--Rhampsinitus.
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Rlha, `Pá, stroom in aziatisch Sarmatië, die
Daarmede hangt de godlijke oorsprong der koninklijke magt zamen (HOM. IL. 9, 3$.), die van in het land der Hyperboreërs uit twee bronnen
den vader op den zoon of naasten bloedverwant ontspringt en na vereeniging dezer twee armen
overging, terwijl de verdeeling van het vaderlijk (t. Wolga en Kama), meermalen de rigting van
erfgoed onder de zonen zelden plaats had. Zoo zijn loop verandert en eindelijk zich in de kaspier geen zonen of manlijke erven aanwezig waren, sehe zee ontlast; t Wolga.
Riad amantliys, `Pxµavl?v;, zoon van
dan ging de heerschappij ook wel op de vrouwen
over. De koningen droegen als teeken hunner Zeus en Europa, broeder van Minos (xoM. IL. 14,
waardigheid den scepter (a 4rpov, HOM. IL. 2, 322.). Voor dezen vlugtte hij uit Creta naar Ocalia
101 en v.), hunne magt was door oude herkomsten in Boeotië, en trouwde daar met Alcmene. Volen de openbare meening beperkt, zij onderscheid gens Homerus (oD. 4, 564.) woont hij, als bezich van hunne onderdanen zoowel door uit -den voorregte zoon van Zeus, na het eindigen zijns
gaven van geest en ligchaam, als door-munted aardschen levens in het elysische veld, waarheen
uiterlijke eer en waardigheid, tot het handhaven Zeus eenige aan hem verwante heroën, die zijn
waarvan zij ruimschoots de middelen ontvingen, bijzondere gunst genoten, zo n der den dood gezien
zoowel inkomsten uit vaste domeinen, als bui - te hebben verplaatst had. Later werd hij om zijne
tengewone geschenken (HOM. IL. 9, 578. 12, 311. geregtigheid voor een regter in de onderwereld
OD. 4, 66.). De koning was opperpriester, regter gehouden (PIND. OL. 2, 75.). --- OD. 7, 323 . doelt
en aanvoerder in den krijg. Aanzienlijke mannen Homerus op een sage van Rhadamanthys waarvan
uit het volk stonden hem met hunnen raad ter wij niets naders weten.
Rhaetia, z. Haetia.
zijde (eoM. IL. 3, 149. OD. 2, 14.). De koning en
zijne edelen vormden het hoofdbestanddeel van den
Rliagae, `PaTx(, groote stad van oostelijk
staat, terwijl het volk weinig regten bezat. --- Te NIedië, t. ruïnen van Rai. Grieksche schrijvers
Rome daarentegen werden de eerste koningen (Strabo) leiden den naam ten onregte van ^írjYv^µc
gekozen, oorspronklijk uit de stammen der Tities af, dewijl die streek dikwijls door aardbevingen
en Ramnes, waarbij later nog de Luceres kwamen. bezocht werd.
Tusschen den dood des konings en de benoeming
lh:ambac a, `Pap.Pax z. stad der Oriten op
van den nieuwen, regeerden interreges, die uit de de kust van Gedrosië, waar Alexander eene colosenatoren genomen werden. Hij die door den se- nie aanlegde.
naat gekozen was, moest in de comitia curiata
Rhamnus, `Paµvouy, demos in Attica aan
bevestigd worden (crc . DE REP . 2, 12, 17.). De au- den Euripus, 60 stadiën van Marathon, met een
gur moest dan den nieuwbenoemde inwijden on- beroemden tempel van Themis, die waarschijnlijk
der het nemen van voorteekenen (LIV . 1, 18), door de Perzen verwoest werd ; in de nabijheid
waarna hem nogmaals in nieuwe comitia curiata daarvan werd later een tempel van Nemesis (z.
het imperium. w erd opgedragen. De koning was a.) gebouwd (OVID. TRIST. 5, S, 9. MET. •3, 406.).
de uitvoerder der wetten, voorzitter in den senaat
Rliampsinitus, Pcgi. i& itro , een mythisch
en de volksvergaderingen en had het opperbevel koning van Aegypte, zoon van Proteus, beroemd
in den oorlog. Behalve andere overeenk omsten om zijn rijkdom, van wiens schatkamer Herodotus
tusschen het koningschap der Grieken en Roniei- eene geschiedenis vertelt, die veel overeenkomst heeft
nen, is vooral merkwaardig de overeenstemming met die van den diefstal in de schatkamer van Trotusschen beiden als bekiceders der priesterlijke phonius en Agamedes, z. A g a m e d e s. Verder ver
waardigheid, waardoor de koningen met de goden
dat Rhampsiriitus te--haltHerodus(2,1.)
in nadere betrekking stonden. De koning werd ve,is in de onderwereld is neergedaald, en reet
voorafgegaan door 12 lictors met de fasces als l)emeter het dobbelspel spelende, nu eens verloor
teeken zijner koninklijke waardigheid (cic . DE REP . dan weder won. Eindelijk ontving hij van de go2. 17.) ; verder hadden zij de seller curulis en de din een gouden handdoek en keerde daarmede op
toga praetexta, scepter en kroon voerden zij in den aarde terug. Daaraan ontleenden de Aegyptebeginne niet. Hunne inkomsten trokken zij uit naren het volgende feest: op zekeren dag weefden
bijzondere staatslanderijen.
de priesters een kleed, en voerden iemand uit
Rex bibendi, z conviviuyn.
hun midden geblinddoekt en met dit gewaad omRea saerifíeulus, saeriflcus of sacro- hangen, langs den weg naar het heiligdom van
rum, een, priesterlijke waardigheid, die bij dc Romei- Demeter, waarin hij door twee wolven in- en
nen terstond na het verdrijven der koningen ingesteld uitgeleid werd. Aan deze mythe liggen oorspronkwerd, ter verzorging van die sacra, die vroeger lijk voorstellingen ten grondslag, die op den landaan den koning waren opgedragen (LTV . 2, 2. 3, bouw betrekking hebben. De rijke schatkamer
29.). Op dergelijke wijze behielden ook de Grie- beteekent den rijken schoot der aarde, waaruit de
ken hier en daar, na afschaffing van het koning schatten van het graan gelokt en getrokken wortitel van PaatXfi voor den hem ver -schap,den den; het dobbelspel met I)emeter doelt op de afpriester. De vrouw van den rex sa -vanged wisselende gunst of ongunst der graangodin, het
die ook priesterlijke bedieningen waarnam,-crj., gouden kleed herinnert aan de beeldspraak, volheette regina sacrorum. I.)e keuze van den rex gens welke de bewerking van den akker door
sacr. geschiedde door den pont fex maximus, bijge- den ploeg die de vore snijdt, een weven en het
staan door het geheele collegie en der augurs, en zaad de draad heet. I)e voorstelling van het afwel alleen uit den stand der patriciërs. De rex sacr. dalen in de onderwereld en de terugkomst van
bekleedde dit ambt voor zijn leven en had uiterlijk daar, van de verandering van het graan, kreeg
een zeer hoogen rang ; hij stond zelfs schijnbaar nog verdere uitbreiding in de voorstelling van de
boven den pontifex max., doch was aan dezen onder verwisseling van licht en duisternis, van zomer en
wat zijne ambtsbediening betreft. Met de--geschikt winter ; daarom werd Rhampsinitus volgens Heroze betrekking was een burgerlijk ambt onvereenig- dotus ook gehouden voor den stichter van twee
baar. Het bleef tot onder de laatste keizers in stand. standbeelden bij den tempel van Phtha, waarvan
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het een naar het Z. gekeerd en zomer geheten,
als weldadig wezen vereerd werd, het andere winter geheeten, voor een nijdig en schadelijk wezen
gehouden werd. '
Rhamstes, z. Ramses.
Rhhapoódi, 6ac^w^ot, zangers, die epische
gedichten, onverschillig of - dit eigene of vreemde
waren, voordroegen. De naam moet afgeleid worden van frn Etv CiOI ', van het bijeenvoegen van
epische liederen, en heeft enkel betrekking op de
bijzondere wijze der epische voordragt ; deze was
wel een soort van zang, doch zonder begeleiding
van muziek, en was bruikbaar voor elk gedicht in
epischen vorm, zelfs voor de zoodanige, die niet
in den heroïschen hexameter vervaardigd waren,
zoo zij slechts, in strijd met de lyrische poësie, op
de wijze van den hexameter telkens hetzelfde
vers weder herhaalden. Zoo werden de iamben
van Archilochus en Simonides gerhapsodieerd. De
oudste rhapsoden hebben zich zeer verdienstelijk
gemaakt door de gezangen van h omerus onder
de Grieken te verspreiden, z. H o m e r u s. Zij
vormden een talrijk en geëerd ligchaam, dat eerst
na het opschrijven en de meer algemeene verspreiding der homerische zangen, in aanzien verminderde (PLAT. ION 530, C. en op m. p.). Zij waren in feestgewaad gekleed, in la6tert t tijd droegen zij bij het voordragen der Ilias een rooden,
der Odyssea een violetkleurigen mantel, en hielden onder de voordragt een staf in do handen,
vanwaar men ook hunnen naam ten onregte van
fr3oS, een staf (als het ware stafzangers), heeft
willen afleiden. In lateren tijd ontwikkelde zich
uit de levendige declamatie een geregeld dramatisch gebarenspel, zoodat de kunst van den rhapso •
dus tot een gedeelte der ur`oxptttx1r gebragt werd.
`P d p t o v 7t e í o v heette het westelijk deel der
eleusinische vlakte in Attica, het oostelijke gedeelte heette ®ptaatov 7tz (ov ; op de eerste was
volgens beweren (IerEleusiniërs, door Demeter
zelve het eerste graan verbouwd. Iet naar den
kant van Megaris gelegen gedeelte mogt, als aan
de godin geheiligd, in 't geheel niet gebruikt worden, en heette daarom v 2j iepcc of opId .
Rhea, Cybéle , Pia, 'Pek, KupO) (j, Rhea,
de dochter van Uranus en Gaia, zuster van Oceanus, Coeus, Creus, Hyperion, Iapetus, Cronus,
van Thea, Themís en Mnemosyne ; vrouw van
Cronus, was de groote moedergodin (M3j ri p, Me1dArl lied, Magna mater), de moeder der olympische godenfamilie, van Zeus, Hades, Poseidon,
Hestia, Demeter, Hera, en alleen als zoodanig
wordt zij bij Homerus (slechts op eene plaats, in.
15, 187.) en Hesiodus (THEOG . 453 en v.) vermeld. Ook genoot zij in Griekenland slechts eene
ondergeschikte vereering, altijd in verbinding met
hare kinderen. Op Creta zou zij Zeus op den
berg Dicte of op den Ida, of (volgens Hesiodus)
in Lyctus gebaard en voor de vervolgingen van
Cronus verborgen hebben (z. Zeus), en hier op
Creta was ook de zetel van een der oudste eerdiensten van de grieksche Rhea. Doch daar zich
op dit eiland zeer spoedig de aziatische eerdienst
met de grieksche vermengde, zoo smolt hier de
grieksche, veelbaren4le moedergodin te zamen met
de aziatische C y b e 1 e of C y b ë b e, de groote
moeder, die op vele plaatsen van Klein-Azië met
luidruchtig feestgetier vereerd werd, zoodat deze
voorstelling eindelijk geheel de bovenhand kreeg
en zij Bene geheimzinnige natuurgodin, eene groo-

te,levenwekkende godin der aarde werd, wier
dienst nu op alle plaatsen in Griekenland eene
min of meer aziatische kleur kreeg. Allengs werd
zij ook verward met andere soortgelijke godinnen,
met Gaia, Demeter (EUR. HEL. 1304.), met de
thracische Cotys of Bendis, en zelfs met de aegyptische Isis. --- H o o f d z e t ei s h a r e r v e reering. I)e aziatische Cybele werd in Klein -Azië
vereerd, vooral in Galatië, met name in de stad
Pessinus, waar men een overoud heiligdom van
haar aantrof en haar van den hemel gevallen beeld
bewaard werd. Zij had hier den bijnaaam A gd i s t i s, hoewel Agdistis ook wel als een afzonderlijk wezen in de sage tegen Cybele werd
overgesteld, als een tweeslachtig wezen, dat haar
het bezit van den geliefden A t y s (Attis, Attin,
Attes) betwistte. Deze Atys was een schoon jon geling, beminde en priester van Cybele. Hij verloor op een jammerlijke wijze het leven (verg.
ovIDD . FAST . 4, 221 en v.), en zijn dood werd in
uitgelaten, woeste droefheid betreurd. Men vierde
ter eere van hem en Cybele in het begin van
het voorjaar een feest van verscheiden dagen,
waarbij men onder oorverdoovende muziek zich
aan dolzinnige smart en buitensporige blijdschap
overgaf en zelfs zich ten bloede toe verminkte. Op
een andere plaats werd Atys vervangen door den
met Dionysus vereenzelvigden Sabazius. De ontmande priesters heetten Galli en voerden een zekere heerschappij in het land. Boven den tempel, buiten de stad, verhief zich de berg Dindymus, waarvan de godin van Pessinus den bijnaam
I)indy mene droeg. In Phrygië werd de godin
insgelijks met woest feestgetier door de C o ryb anten vereerd, die, als hare priesters, ook Corybanten geheeten, met wilde dansen, onder luid
geschreeuw en oorverdoovende muziek, van pauken, cymbalen, horens en fluiten de godin over
berg en woud zouden vergezellen. In Troas,
! waar zij als idaeïsche moeder bij den berg Ida
vereerd werd, had zij in haar gevolg de idaeii sche Dactylen (z. a.). Voorname plaatsen harer
s eerdienst waren in Klein -Azië nog : Cyzicus, de
berg Sipylus, Sardes (HLT . 5, 102.), Comana in
Pontus en in het landschap van Cappadocia, Cataonië, waar zij als 'Evuw vereerd werd. In Grie1 kenland was Creta de hoofdzetel der dienst van
Rhea, Haar gevolg bestond daar uit de C ureten, die later met de aziatische Corybanten verward zijn ; aan hen zou Rhea haar kind ter bewaking en voediig toevertrouwd hebben. Opdat
Cronus het huigen en schreijen van het kind, dat
in een grot van den Ida verborgen was, niet zou
hooren, maakten zij een geweldig geraas, door
met hunne spiesen tegen de schilden te slaan. De
priesters van Rhea en den idaeïschen Zeus heetten insgelijks Cureten en vertoonden ter eere van
de godin en haren zoon den woesten wapendans
7rpóXtc,Onder de plaatsen van Grieken.
land, waar Rhea Cybele vereerd werd, verdienen
nog melding : Thebe, waar Pindarus een heiligdom voor haar oprigtte, Athene, Arcadië, Elis,
Sparta. Bij de Thraciërs had de dienst van Rhea
al vroeg ingang gevonden ; en langs dezen weg
kwamen er dionysische elementen in de dienst
der aziatische godin. Naar Rome kwam de dienst
van Cybele ten tijde van Hannibal, in 't jaar 204
v. C.; in dien tijd haalde men het beeld der godin, een ruwen steen, uit Pessinus en bouwde
voor baar een tempel op den palatijnschen berg

Rhea Silvia--Rhetoresz
(Liv. 29, 11, 14. OVID . PAST . 4, 265 en v.). Haar
feest, Megalesia (van µswriXrj µrltrlp), werd eenige
dagen voor de Cerealiën op gelijksoortige wijze
als deze gevierd, en wel door de patricische vrouwen, terwijl de Cerealiën voor de plebejische waren. De wilde aziatische eerdienst bleef echter
in Rome steeds een uitheemsche, waartoe men
phrygische Galli als priesters nam. De Galli trokken met schelle, phrygische muziek, al zingend
door de straten van Rome, terwijl zij voor hunne
godin bedelden. De taurobolia (stierenoffers) met
rammen en geitenoffers voor Cybele en Atys,
waarbij de priester zijn kleed doopte in het bloed
van den geslachten stier, ontstonden te Rome eerst
ten tijde der Antonijnen. Zij waren een naboot
doop en hadden de beteekenis eener-singvade
wedergeboorte. Ook in Griekenland vonden de
uitspattende ontaardingen van de dienst van Cybele met hare vreemde en gemeene kluchten,
die door de bedelpriesters der godin, de µrTOa
dvp'at, vertoond werden, slechts ingang bij de
laagste volksklasse. -- Rhea Cybele had eerie
menigte bijnamen, vooral naar (le plaatsen barer
vereering. Op Creta heette zij I1nv^ei,pa, verder
heette zij (U7(^c #ed, Plirygia mater (vlaG. AEN. 7,
39.), asx 'I^ tia, alma Arens Idaea deem (vIrnG.
AEN. 10, 252.), mater Idaea (Liv. 29, 10.), Berecynthia (vIRG. AEN. 7, 784. 9, 82.), KUµxia, ihaatvouvTéa, gtr uAïjvui enz. -- Aan de godin waren
gewijd de leeuw (leeuwen trekken den wagen der
moedergodin, die door de bergen rijdt, of zij zit
op een leeuw), de eik, de pijnboom. Gewoonlijk
werd zij afgebeeld als een deftige, eerwaardige
vrouw, zittende op een troon, met een muurkrans om het hoofd (turriyera, OVID. FAST. 4,
224., turrita, vIRG . AEN 6, 7 86.), waaronder een
sluijer afhangt, leeuwen bevinden zich aan weerszijden van haren troon. Phidias heeft het ideaal
van Rhea gewrocht.
Rhea Bilvita, z. Rea Silvia.
Rheggusn, ' tv, voorname stad op de
kust van Bruttium en aan de zeeëngte van Sicilië
(HDT . 1, 176.), gesticht omstreeks 725 v. C., door
Chalcidiërs van Euboea en Messeniërs uit den
Peloponnesus, onder aanvoering van Antirnnestus,
uit Zancle. Lang had de messenische bevolking
de overrnagt, het hoofd van den staat was uit
haar midden, totdat in 459 v. C. de zonen van
het laatste opperhoofd Anaxilas verdreven werden. Door hare ligging en haren handel werd
Rhegium weldra zeer belangrijk, weshalve I)iony sius
er een aanval op deed en na een beleg van elf
maanden, de stad innam, sedert welken tijd zij
niet weder tot haren vorigen bloei geraakte. In 't
jaar 279 maakten de Campaniërs, die als romein
bezetting in de stad lagen, zich van haar-sche
meester, onder roof, moord en plundering der bevolking, tot dat deze oproerlingen door de Romeinen gestraft werden. Ten gevolge eener aardbeving en van de romeinsche burgeroorlogen was
de bevolking zoo zeer verminderd, dat Augustus
haar weder aanvulde door uitgelezen zeesoldaten.
Van Rhegium of eigenlijk van de eon weinig
noordwaarts gelegen `P rjy&vtov arrMç stak men de
zeeëngte over naar Messana. Tegenw. heet de
stad Reggio. Men leidt den naam af, of van
7vvµt, breken (omdat de zee hier tusschen Italië
en Sicilië zou doorgebroken zijn) of van regium,
„ de koninklijke "; waarschijnlijk is de naam van
Sicilië afkomstig.
-
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Rhenëa, `Prjveta, z. D e 1 o a.
Rhênus, `Prjvo^, Rijn, grensrivier tusschen
Gallië en Germanië, had volgens Caesar (B. G. 4,
10.) zijne bronnen op de lepontische Alpen, volgens `l'acitus (GERM . 1.) op de raetische, en
wel op den berg Adulas. Nadat hij tegen het W.
het lacus Brigantines doorsneden heeft, wendt hij
zich naar het N. (TAC. t. a. p) en neemt een
menigte zijrivieren op, waaronder links Mosella en
Mosa, regts Nicer, Moenus en Luppia de voor
waren. De volkstammen die in Gallië-namste
langs zijne oevers woonden, worden door Caesar
(B. G. 4, 10.) opgenoemd ; in het 0. waren het
de Raeti, Vindelici, Mattiaci, Sugambri, Tencteri,
Usipetes, l3ructeri, Frisii. Voordat de Rijn het
gebied der Batavieren bereikte, scheidde hij zich
in 2 hoofdarmen (VIRG . AEN. 8, 724. .Rlienus bicornis, bij de zoogenaamde Schenkenschans),
waarvan de westelijke V a c a l u s, V a h a l i s (t.
Waal) zich met de Maas vereenigde (bij Workum)
en het eiland der Batavieren vormde. De opgave
van Caesar (B. G. 4, 10.) : multis capitibus en
Oceanum in, fluit, werd reeds in de oudheid voor
valsch gehouden. De oostelijke arm behield den
naam Rhenus. Nadat Drusus in de jaren 10 en
9 v. C. kanalen had laten graven, om de door
meeren en moerassen zoo zeer bemoeilijkte uit
te maken (TAC. ANN. 1,-vartinzeglk
60, 63, 70. 2, 6, 13, 54 . GERM . 34.), is er sprake
van 3 monden ; later slechts weder van 2. Caesar was de eerste Romein, die met een leger den
Rijn overstak : de eerste keer waarschijnlijk bij
N e u w i e d (B. G. 4. l i en v.) ; de tweede keer
verder zuidwaarts, waarschijnlijk bij A n d e r n a c h
(B. G. 6, 9 en v.). --- 2) Rhenus, t. Reno, regter bijrivier var, den Padus in Gallia Cispadana,
met een eilandje waarop Octavianus, Antonius en
Lepidus het driemanschap sloten, 43 V. C.
Rhesus, 'Po;, 1) riviergod in Bíthynië,
zoon van Oceanus en Tethys (HEsIOD. THEOG. 340.
verg. BOM. IL. 12, 21 ). -- 2) Zoon van Eïoneus
(of van den riviergod Strymon en de muze Euterpe
of Calliope), koning van Thracië, die als bondgenoot tot hulp der Trojanen kwam, met snelle,
blinkend witte paarden, van welke het lot van
'Troje af hing. Indien zij namelijk voeder uit
Troje gegeten of uit den Xanthus gedronken hadden, zou de stad niet te nemen zijn. Hij werd
derhalve terstond in den eersten nacht dat hij
voor Troje was aangekomen, door Diomedes en
Ulysses overvallen; terwijl. Diomedes Rhesus met
12 andere Thraciërs in den slaap vermoordde,
voerde Ulysses de paarden weg (HOM. IL. 10, 434
en V. VIRG. AEN. 1 , 469 en v.).

Rhetores, nij zope;, bij de Grieken zoowel de
eigenlijke redenaars, als de leeraars in de welsprekendheid, bij de Romeinen slechts de laatsten, daar
de eigenlijke redenaars oratores heetten. Uitzonde
vaan dit spraakgebruik te Rome komen eerst-ringe
ten tijde +Ier keizers voor, toen de redekunst en
welsprekendheid, meest slechts in de scholen beoefend, niet meer in het openbare leven te pas
kwamen. Vandaar dat de redenaar ook tevens
rhetor was, en het woord even als bij de Grieken
beide beteekenissen in zich vereenigde, zoowel
van leeraar in de redekunst, als van redenaar. Even.
wel werden in de latere tijden ook de leeraars in
de welsprekendheid oratores, en de pleitbezorgers
in de in het grieksch gestelde constitutiones f rjTopec genoemd, wat later hetzelfde beteekende als
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'Pi-'Rhodophon.

aocpcaTad. De redekunst werd bij de Grieken vooral
te Athene beoefend en ontwikkeld. 1)e sophistcn
bragten haar in een v olledige theorie. Allen die
tot eenig staatkundig aanzien, tot eer en invloed
wenschten te geraken. legden zich toe op de rhetorica. Behalve Athene waren eenige steden van
Azië en sommige eilanden, vooral Rhodus, door
hare rhetorenscholen beroemd. Eerst in 155 v.
C. kwam deze kunst door een gezantschap naar
Rome. In den beginne hield men de grieksehe
rhetors voor gevaarlijke menschen en werden zij
uit de stad verbannen. Doch men kon de eenmaal bekend geworden kunst niet meer weren;
aanzienlijke Romeinen begaven zich weldra naar
Athene, Azië en Rhodus, om de kunst naar de
regels te leerera. l)e uitstekendste rhetorische
schriften bij de Grieken zijn vervaardigd door
Aristoteles, Dionysius van Halicarnassus, Aphthonius, Hermogenes, Sopater, Demetrius, Aristides
en a.; bij de Romeinen bekleeden de schriften
van Cicero de inventions, de oratore, Brutus en
orator, benevens het werk van Quiritilianus de
instit. orat. eene eerste plaats.
`P; 'r p a t heetten de wetten van Lycurgus te
Sparta als onmiddellijke uitspraken van het orakel
te Delphi. Haar getal was zeer gering. Plutarchus
spreekt herhaaldelijk van drie, daarbij kwam nog
een vierde, de eigenlijke wet der staatsregeling
(PLOT . LYC . 6, 13. AGES. 26.). Insgelijks verklaart
Plutarchus uitdruklijk, dat Lycurgus deze wetten
in proza en poësie uit Delphi ontvangen heeft.
Vandaar is het zeer onwaarschijnlijk en twijfelachtig, dat deze rhetren oorspronklijk in dichtmaat
waren opgesteld.
Rhiánus, `Ptavóc, uit Bena op Creta, episch
dichter en grammaticus, van 276-195 v. C., in
zijn jeugd slaaf en oppasser in een worstelschool.
Van zijne epische gedichten worden vermeld eene
`Hpclxeta, ' Axaïxr^c, fgscaaXtx l en vooral Msaarl
vtaxd, die namelijk de geschiedenis van den 2.
messenischen oorlog behandelden, en waaruit inzonderheid Pausanias, die voor ons een hoofdbron voor
de geschiedenis van dien oorlog is, geput heeft. Wij
bezitten nog een groot brokstuk van hem en 11
epigrammen in de grieksche anthologie. Hij
volgde den alexandrijnschen dichttrant. Als grammaticus leverde hij een recensie der gedichten van
Homerus.
Rhinocolt ra, Tá `I'cvoxr Xoupa, Yj `PtvoxoXoóça, stad aan de kust der nciddellandsche zee,
nu eens tot Aegypte, dan weder tot Syrië gerekend, de belangrijkste plaats langs die zandige
kusten, omdat het de stapelplaats was voor den
handel met Arabië; t. el Arisch (LIV. 45, 1l.).
Rliinthon, ` 10wv, de uitvinder der zoogenaamde htilarotragoedia, volgens sommigen uit
Syracuse, volgens anderen uit Tarente. Van zijne
levensomstandigheden weet men alleen, dat hij de
zoon van een pottenbakker was en ten tijde der eerste
Ptolemaei leefde (320--305 v. C.). Hij schreef
38 tragisch -comische tooneelstukken, waarvoor hij
de stof uit de attische treurspeldichters nam, waarvan wij de titels hij hem terugvinden; doch de
wijze van behandeling en den toorn kennen wij
niet. Het laat zich alleen gissen dat hij de geschiedenis en den vorm van het treurspel behield,
en in deze geparodieerde lijst tooneelen plaatste
en zamenspraken uit het daaglijksche leven, en op
die wijze een bonte mengeling van ernst en
scherts naar de invallen van zijn luim plagt voor
-

te stellen. Geestigheid en vernuft zijn in do wei
ons bewaarde fragmenten niet te miskennen.-nig
Zijn 'A.iptTpówv verschafte, naar men meent, aan
Plautus het model voor diens gelijknamig blijspel.
Van z „ne stukken zijn slechts 8 mythologische
titels over en nog eenige verzen. De iambische
trimeter was de gewone versmaat.
Rhipoei moutes, Tra `Pcrcca óprl, `Pfirata,
bergen in het N. der aarde, waarvan de ouden
zich zeer verschillende voorstellingen vormden:
minder waarschijnlijk komt de naam van het
waaijen (Arts) van den noordenwind, dan van
het tartaarsche rifaet (hoog). Aeschylus zoekt
daar de bronnen van den Ister, en plaatst ze dus
in het N. W., de meesten echter stellen ze in het
hooge noorden (soPH. OED. C. 1247. VIRG. G. 1.
240.). Eenigen verwarren ze zelfs met de Alpen.
1)e Rhipaeën der latere geographen moet men
houden voor de westelijke uiteinden van het Uralgebergte.
Hifi, 'Pat rot, kleine zoutmeeren op den heili
weg van Eleusis naar Athene (TRUC . 2, 19.).-gen
Risinm, `Ptov, voorgebergte van Achaja, dat
met het daartegenover liggende A n t i r r h i u m op
de locrische kust den ingang vormde van de corinthische golf De afstand bedroeg 7 stadiën,
volgens Plinius een rom. mijl; t. de kleine Dardanellen. Verg. over de plaatslijke gesteldheid, die
vermaard geworden is door den zeeslag van 't
jaar 429 v. C., THue. 2, 84-92. 5, 52. Op het
voorgebergte stond een tempel van Poseidon.
Rhizon, 'Pt,', t. Risano, versterkte stad in
Dalinatië, aan een naar haar genoemden inham van
de golf van Cattaro, t. Risano (LIV. 45, 26.).
Rhoda, `P66ri, grieksche havenstad in het
land der Indigetes in Hispania Tarraconensis, t.
Rosas (Liv. 34, 8.).

Rhodánus, ó `Poac vóc, hoofdrivier van Gallië, ontspringt op de penninische Alpen, stroomt
in een westelijke rigting door het lacus Lernanus,
vervolgens in een zuidelijken loop (van Lugdunum
af), neemt links de I s a r a en D r u e n t i a op, regts
den A r a r, en ontlast zich in de tyrrheensche of
sardinische zee (LIV. 21, 26.). I)e ouden kennen
t, 2, 3, ja 7 monden, welk verschil hieraan is
toe te schrijven dat de loop zich door de onstuimigheid van den stroom dikwijls veranderd heeft.
Aan den oostelijken mond vermelden de ouden
nog de fossae Marianae (Maotaval p6 2t), door
Marius aangelegd, gedurende den cimbrischen oor
. MAR . l5.). De Rhodanus (t. Rhone)-log(Pi.uT
was reeds hoogop bevaarbaar. Hij vormde tevens de grensscheiding tusschen Gallia Provincie
en de Helvetiërs.
Rhhodsus , `Poato-, rivier van Mysië in het
landschap Troas, ontspringt op den Ida en ontlast zich, na den Selleïs opgenomen te hebben,
tusschen Ahydus en I)ardanus in den Hellespont;
waarschijnlijk de tegenw. Dardanellenbeek, die
tusschen de moerassen vele uitwateringen heeft
(HOM. IL. 12, 20. 20, 215 . HESIOD. THEOG.

341.).

Mhodope, rl `Po^óicrl, een hoog gebergte
van 'l'hracië, dat zich in het W. van het land
(ten 0. van de rivier Nestus) van het N. naar het
Z. uitstrekte; na den Haemus behoorde het tot
de voornaamste bergen van het land en werd
door Bacchanten bezocht en doorkruist (HDT. 6,
49 . THUC. 2, 96. HOR. OD. 3, 25, 12.)
Rhodoplhon, `Po8ocpcuv, staatsman van Rho-

Rhodopis--Rhoeteum.
dus, die een verbond met Rome zocht tot stand
te brengen en in 167 v. C. tot het gezantschap behoorde dat een gouden krans naar Rome bragt
(LIv. 45, 25.).
Rhodópis, `Po &w7rt ;, grieksche hetaere uit
Thracië, die, volgens Herodotus (2, 134 en v.),
onder de regering van Amasis, te Naucratis in
Aegypte kwam wonen, daar groote rijkdommen
verzamelde, waarvan zij later 10 ijzeren braadspeten, waaraan een geheele os kon gebraden worden,
te Delphi wijdde. De dichteres Sappho, wier
broeder Charaxus haar vrij had gekocht, hekelde
haar vinnig onder den naam Doricha. Misschien
is dit de ware naam en was Rhodopis, „ de roos
slechts een bijnaam.
-kleurig,"
Rhioduntia, 'Poaouvth, top van het gebergte
Oeta, bij de Thermopylen (Liv. 36, 16).
Rhodus, `Póao;, ook Ophiusa, Asteria, Tri
een eiland omstreeks-nacri,Coymbgehtn
21 C] m. groot, op de kust van Carië, door een
zeeëngte 6 mijlen van het vaste land verwijderd;
het werd doorsneden door een gebergte, welks
hoogste top de Atabyris was. Langs de kust
waren verscheiden goede havens. Een heerlijk
klimaat en heldere hemel verspreidden er gezond
levensvreugde, geen dag ging voorbij dat-heidn
de zon het eiland niet begroette (PLIN. 2, 87.
SUET. TIB. 11.); het was rijk aan voortreflijke voort
marmer, een soort van fijn krijt,-brengsl:
scheepstimmerhout, wijn, zwarte vijgen en keurige
visch (moll). Het geheele eiland was aan fHelius
geheiligd, die er met zijne dochter Electryone
vereerd werd; buitendien was er de dienst zeer
algemeen van Zeus Atahyrius, alsmede van de
heroën Hercules en Tlepolernus. In de mythen
worden de Telchinen als oudste bewoners genoemd, met welke het eiland uit de zee zou zijn
opgekumen, en later de Heliaden. Nadat het
eiland eerst door phoenicische colonisten bezocht
was geweest, werd het door Doriërs bezet; de
Argiver Althaemenes bevolkte de drie steden van
het eiland, Lindus, Ialysus en Camirus. Vroegere
vestigingen door de t i eracliden behooren nog tot
de sage (HOM. IL. 2, 653.). De meeste der overige
dorische steden op de nabijgelegen eilanden en
kusten schijnen door Rhodos aangelegd te zijn;
zij vormden een verbond van 6 steden, waarvoor
de tempel van den triopischen Apollo een ver
aanbood (nDT. 1, 144.); en even-enigsput
als de Rhodiërs van den beginne af zich onder
handel en scheepvaart, zoo strek--scheidnor
ten ook hunne coloniën zich uit tot in het verre
Westen ; een der voornaamste was Gela, in 690
V. C. door Antiphemus gesticht (HDT. 7, 153.).
In het binnenland was de familie der Eratiden
magtig, waartoe Diagoras behoorde. In den perzischen oorlog sloot Rhodus zich bij de bovendrijvende partij aan en behoorde later tot de
atheensche symmachie. In 't jaar 411 staken do
aristocraten het hoofd op en riepen de peloponnesische vloot te hulp; de edele Dorilus, zoon
van Diagoras, dien de Atheners verdreven hadden, werd teruggeroepen en onderdrukte de gis
volk; daarop bragt hij de vereeniging-tingvahe
der drie steden in de eene stad Rhodus tot stand,
die op den noordoostelijken hoek van het eiland,
bij een geschikte havenplaats, arnphitheatersgewijze
gebouwd werd. Spoedig echter braken op nieuw
twisten uit tusschen de aristocratie en democratie,
die in de gemeenste soort ontaard was en zich
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aan de grofste ongeregtigheden schuldig e maakte
4, 8, 20, 24.1. Later echter schonk
de democratie, door zich waardig en gematigd te
gedragen, kracht en ontzag aan den staat. Insgelijks keerde Rhodus spoedig in het bondgenootschap met Athene terug; doch toen later Athene
weder de gemaakte voorwaarden overschreed,
volgde daarop in den bondgenootenoorlog de
beslissende afval van Rhodus, 358---56.- Met behulp der carische despoten heerschte thans eene
uitspattende, teugellooze oligarchie, en weldra
werd het afhanklijk van Idrieus, den alleenheerscher van Halicarnassus. Ten tijde van Alexander den G. kreeg het eene macedonische bezet
echter na diens dood verdreven werd,-ting,de
waarna het eiland zijne vrijheid herwon en nu tot
zijn hoogsten bloei geraakte. Gelukkig verdedigden de Ehodiërs hunne stad in 304 v. C. tegen
Demetrius Poliorcetes, handhaafden sedert hunne
onzijdigheid tusschen de strijdende groote magten,
onderhielden het handelsverkeer tusschen hen, en
waren de eerste grondleggers van een algemeen
geldig handels- en zeeregt. Het gewigt dat men algemeen aan hunne stad hechtte, bleek duidelijk
uit de rijke en milde geschenken, die verschillende
vorsten hun gaven ter herbouwing hunner stad,
toen die door een aardbeving in 't jaar 222 v. C. bijna
geheel verwoest was, en waarbij ook het colossale
standbeeld der zon werd omvergeworpen (z. b e e 1 dbouwers, 7. kol. m.). In verbond met de Romeinen voerden de Rhodiërs den oorlog tegen Antiochus en Prusias en ontvingen ter belooning van
hen de heerschappij over Carië en Lycië; doch
toen zij in 't jaar 168 v. C. een gezantschap
met aanmatigende eischen naar Rome zonden,
moesten zij hiervoor boeten door het verlies der
bezittingen op liet vaste land, en van de hun in
de zeeëngte toegestane tolheffing (Liv. 42, 14.).
Tegen Mithridates handhaafden zij zich, doch de
burgeroorlogen na den dood van Caesar vernietigden hunnen bloei. Zij behielden echter nog een
schijn van vrijheid, die hun eindelijk, nadat zij haar
bij afwisseling verloren en herkregen hadden, door
Vespasianus voor altijd werd ontnomen (SUET. VESP.
8 ). Rhodus was niet minder een kweekster en beschermster van kunsten en wetenschappen. Aeschitnes, uit Athene verbannen, stichtte aldaar een
school van welsprekendheid, die nog lang den
staatkundigen val der stad overleefde (cic. BRUT.
13.). Deze school kenmerkte zich door sierlijkheid
en was aan de aziatische verwant; insgelijks was
er een rhodische kunstschool, die uit Sicyon afkomstig was.
Rhoeeus, `Pvixoc, 1) Centaur, die in vereeniging met Hylaeus, Atalante in Arcadië vervolgde,
maar door hare pijlen gedood werd. — 2) Zoon
van Phileas uit Samos, wordt met zijn zoon Theodorus voor den uitvinder van liet metaalgieten gehouden. In den tempel van Artemis te Ephese
stond van hem een standbeeld van de Nacht. Hij
was ook bouwkundige en stichtte den tempel van
Hera te Samos, en met Smilis en Theodorus bouw
hij het labyrinth op Lemnos. Hij leefde om--de
streeks 640 v. C. (HDT. 3, 60.).
Rhoeteum, Tó `.PoíTstov xxpov, To `Poírtov,
rotsachtige kust met verscheiden uitstekende punten aan den Hellespont, in de nabijheid van Aeantium. Een gelijknamige stad lag op een heuvel.
'reg. kaap Intepeh, volgens anderen kaap Barbieri.
(XEN. HELL.
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Rhoetus--Roma.

Rlhoetus, `Poito;, 1) bij latijnsche dichters
een Centaur, misschien dezelfde als de bij de
grieksche dichters voorkomende Rhoecus (z. a.).
Op de bruiloft van Pirithous werd hij door Dryas gewond en nam de vlagt (OVID. MET. 12, 300.
VIRG . G. 2, 456.). --- Gigant, door Bacchus gedood (HoR. OD. 2, 19, 23 .), anders Eurytus geheeten. -- 3) Makker van Phineus, door Perseus
gedood (OVID. MET. 5, 38.). -- 4) Koning der
Marrubiërs in Italië; zijn zoon Anchemolus vlugtte
voor hem naar Daunus, den vader van Turnus,
omdat hij zich tegen zijne stiefmoeder Casperia
misdragen had (VIRG. ABN. 10. 388.).

wierook, wijn, zuigende roode honden, een zuigkalf of ook een schaap en ram. Soms werden
ook drie roode moederzwijnen geofferd. Het feest
stond in verband met den opgang van Sirius.
Robur. De zoogenaamde carter Jfamertinus,
de reeds onder de koningen gebouwde staatsgevangenis te Rome, aan de helling van den capitolijnschen berg, was in verscheiden afdeelingen verdeeld. Het onderaardsche Tullianum, waarin de
naamgezworenen van Catilina werden ter dood
gebragt (SAL . CAT . 55.) wordt als zeer afgrijslijk
geschilderd. Het hooger gelegen r o b u r had zijn
naam van de eikenplanken, waarmede het verzekerd werd.
RogatIo, een voorstel van wet, dat eerst
door de goedkeuring des volks tot lex verheven
werd, hoewel de wet zelve ook wel ten onregte
zoo genoemd werd (sic. SEST. 10, 29 . AD ATT . 3,
20.). Onder de keizers, die ten gevolge hunner
tribunicia potestas het regt hadden in den senaat
voorstellen (rogationes) te doen, gebeurde dit schriftlijk, terwijl zij door een der quaestors werden voorgelezen.
Rogátor, 1) hij, die een wetsvoorstel deed
en in stemming bragt. -- 2) Hij, die bij het stemmen over wetsvoorstellen of bij verkiezingen de
stemmen en namen opteekende, of bij geheime
stemming de stemtafeltjes in een bus ontving. Bij
verkiezingen teekende de rogator achter den naam
der verschillende candidaten de op hem uitgebragte stemmen door punten op (cic . PLANO . 22.).
R.ogu, z. funus en sep ulcrurn.
Roma, PwµY, Rome, de hoofdstad van het
romeinsche rijk aan beide zijden (voor al aan de
linker) van den Tiber in Latium, lag 16 m. van
zee. De streek, waarin Rome verrees en nog ligt, is
een heuvelachtig oord, beneden de plaats waar de
Anio in den hoofdstroom valt, in de dalen tusschen de heuvels, in liet eerst moerassig en zeker
niet gezond, tot dat door afdamming en kanalen
de moerassen werden droog gemaakt; echter hadden ook toen nog wel overstroomingen van de

Rhosus. Rhoesue, `PwaoQ, `Pwaaóc, zeestad van Syrië in het landschap Pierië aan de golf
van Issas, hij kaap Rhossicus. t. kaap Totose.
Rhynd^tcus, `PóvóuxoC, rivier van Azië, ontspringt in Phrygië op den Olympus, stroomt ver
meer Apollonia en ontlast zich-volgensdrht
in de Propontis; hij vormde de grensscheiding
tusschen Mysië en Bithynië. Teg. heet hij Loepad, en na den Megistus (t. Soesoeghirli) opgenomen te hebben, Mohalidtsje of Mikalitza. Aan
zijne oevers overwon Lucullus in 't jaar 73 v. C.
het leger van Mithridates (FLUT . LUC. 11.).
Hhypes, `Pu7te;, oude stad van het achaeïsch
verbond tusschen Aegium en Patrae (EDT. 1,
145.); in haar gebied lag Erinus (THUG. 7, 34.)
en Leuctrum. Rhypes werd door Augustus ver
inwoners naar Patrae verplaatst. -woest,nd
Rhytiurn, `P ►órtov, stad in het Z. van Creta
(HOM. IL. 2, 648.), niet dezelfde als P EWuµva, dat
meer naar het N. lag (ruïnen bij Retimo).
Rieimer, zoon van een suevisch legerhoofd,
bevelhebber der barbaarsche troepen te Rome in
den laatsten tijd van het keizerrijk; hij versloeg
de Vandalen, Alanen en W. Gothen, en werd
daardoor te Rome de alvermogende veldheer die
over den troon naar willekeur beschikte. Ook de
edele keizer Majoranus (z. a) werd doer 11em ten
val gebragt. Na in 472 n. C. Olybrius tot keizer
uitgeroepen te hebben, sterft hij kort daarna.
Rigodulum, stad der Treviri in belgisch rivier plaats (Ltv. 35, 9. 38, 26 . TAO. ANN . 1, 76.
Gailië, t. Reol aan de Moesel, ten N. van Trier HOR. OD. 1, 2, 13. A. I'. 67.). De lig ging was
echter gelukkig gekozen, om het verkeer van het
(TAC. RIST. 4, 71.).
Ritus, mos comprobatus in administrandis sa- binnenland met de zee te bevorderen (LIV. 5, 54.
crificiis, doch ook over 't algemeen mos institutes en vooral CIC. DE REP. 2. 3---5.). --- Eene topograreligiosis ceremoniis consecratus, isque vel privates phie van Rome is niet te geven zonder Bene gevel publicus (verg. Ft:STUS, s. v. mos), derhalve schiedenis der stad, waarbij als van zelf drie pealle gebruiken, die de Romeinen niet alleen in de noden te onderscheiden zijn: Rome onder de kouitoefening der godsdienst, vooral bij het offeren, ningen, Rome ten tijde der republiek, Rome onder
maar ook in het openbare en zelfs in het huislijke de keizers. --- I Rome onder de koningen.
leven moesten in acht nemen, in zoo verre zij op De eerste stichting door Romulus, 754 v. C., bede eerdienst betrekking hadden. De voorschriften paalde zich tot den Mons Palatinus of het
omtrent deze gebruiken en de bepalingen, welke Palatium: Roma quadrata, waaronder in eigoden bij zekere gelegenheden moesten aangeroe- genlijken zin slechts de mundus van het Porno e pen worden, waren vervat in de libri rituales der r i u na R o m u l i verstaan werd. De noordwestelijke
Saliërs, vestaalsche maagden, flamines, pontifices, zijde van het Palatium heette G e r m a 1, u s, waar
augures enz., en waren buitengewoon talrijk; want volgens de legende de tweelingen waren aan den
in godsdienstzaken was de Romein bijzonder naauw- oever gedreven en door de wolvin in het L u p e rC al (een aan Pan geheiligde grot met een vijgenboom)
gezet en angstvallig.
Robigus, oude veldgod der Romeinen, die gezoogd werden. Onder Titus Tatius vestigden
het koorra tegen den brand of roest (rubigo) be- zich de Sabijnen op den M. Cap i o l n u s, ten
schermde. Te gaden met de Godin R o b i g o werd N. W. van den Pal. er; op den Collis Quiriter zijner eer op den 23. April het door Numa nalis, ten N. O. van Cap.; beiden werden ver
plaats-enigdorhtv pmeiu;d
ingestelde feest der R o b i g al i a gevierd (OVID.
FAST . 4, 905 en v. PUN. 18, 7.). In witte klee- voor de auspiciën werd naar den capitolijnsehen
deren trok men naar de gewijde dreven der beide burg overgebragt (TAC . ANN . 12, 24.), tusschen
godheden op den tollis hortulorunn, waar hun door Palatinus en Capitolinus het gemeenschaplijke Coden flamen Quirinalis een offer gebragt werd van m i t i u m aangelegd, alsmede de Sacra via, die
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Roma.
Z. oostwaarts van het capitool loopt. Onder Tul lus Hostilius kwam er de curia host,ilia (riv. 1,
30.) bij, op het latere forum Romanuin. Ook de
Velia of Veliae, eene aan den Palatinus in liet
N. 0. grenzende hoogte, werd spoedig met gebouwen bezet; daar lag het huis van Valerius (r,iv.
1, 47. 2, 7.). Weldra werd ook de in o ns Gee1 z u s, ten Z. 0. van Palatinus, door Etruscers en
albaansche geslachten ingenomen. De in o n s
A v e rz t in u S, ten Z. W. van Palatinus en Caelius,
benevens (Ie daartusschen liggende vallei, v a l l i s
Marcia, werden onder Ancus Martius door let:ijnsche bevolking in bezit genomen; deze koning
sloeg ook een brug over den Tiber (pons Sub l i( i u s), versterkte den ,Ja n i c u l u s aan de overzijde
(Ier rivier en legde Ostia aan den mond der rivier aan (r.iv. 1, 33.). De meeste, vorderingen
maakte de aanbouw en de verdere uitbreiding en za, menvoeging der nog onzamenhangende dealen onder Tarquinius I'riscus en Servius Tullius. l )oor
liet aanleggen van ruime en stevige c l o a c a e zorgde
de eerste voor de droogmaking der laaggelegen
streek tussehen Palatines en Capitolinus (forum
Romanum, f. Boarium, Velabrum), en liet daar bouwen; op den capitolijnschen heuvel stichtte hij het
Cap i t o 1 in 7n d. i. den tempel van Jupiter 0.111.,
van Juno en Minerva, verder den circus max iin u s tusschen Palatinus en Aventiiius en begon
een muur op te rigten. Servius Tullius bragt
er den co his Viminalis (ten Z. 0. van Quirinalis en hiervan door de V7 l l i s Q u i r i n i gescheiden) en den on o n s I; s q u i l i n u s (ten Z. 0.
van Viminalis) bij. Ziet gedeelte dat naar Viminails gekeerd lag droeg den naam van m o n s
Ce s p i u s (de berg aan deze zijde), dat naar (len
top van Quirinalis heette in. Opp ins (daar
tegenover gelegen), met den vooruitspringenden
hoek Ca r i n a e; het aldus ingesloten dal heette
Su b u r a (LIV. 1, 44.) en werd weldra zeer bevolkt. De reeds begonnen muur werd voltooid en
door een wal versterkt; hij omgaf zelfs nog onbebouwde doelen (Liv. 1, 44.); de laatste koning kon slechts vele reeds begonnen bouwwerken voltooijen, voornamelijk den capitolijnschen
tempel en de cloacae. Zoo ontstond de stad der
7 heuvelen (Roma septieollis). -- Ancus Martins
bouwde op do helling van de capit. rots, vlak tegenover de noord el. punt van Palatinus, den carCe r lila in e r tin us, de taatsgevangenis. Langs
ile zuidzijde van het forum lag een rij van koop hallen, later ook langs de noordzijde; zij heetten
sub veteribus — sub novis. Wel ornsloteri de muren van Servius Tullius de 7 heuvels, ja zelfs het
Janiculum; doch het poinoeriurn d. i. de gewijde
stadsgrond bepaalde zich tot de 5 heuvels Quirinalis, Viminalis, Esqui.linus, Palatines, Caelius;
deze ruimte werd in 4 wijken (regiones) verdeeld.
Aldus was de stad verdeeld 1) in (Ie 4 regiones:
1) regio Suburana, II) r. J squilina, III)
T. Collina, IV) r. Palatine; 2) den capito1 ij n s e li e n berg, als gemeenschaplijk heiligdom ; 3)
den Aventinns; 4) het Janiculurn. De stad
van Romulus --- Roma quadv•ata •— had 3 poorten: porta 131.ígon,ia, in de rigting van Velia,
porta Rom anula, ten W. aan het Velabrum,
tusschen beiden was de nova Via, p. T r i g o n i a
in het Z. Veel onzekerheid heerscht er omtrent
de poorten van den muur van Servies: de voor
zijn: p. Ca r m e n t a l i s, ten Z. onmiddel--namste
lijk aan liet capitool, p. T r i g e m i n a, aan den

Aventinus naar de rivier toe, daar tussehen lag
de pons Sublicius; aan den Caelius stond de hoofd poort p. Capena, die naar den appischen of latijn schen weg geleidde. Aan de oostzijde, waar de
stad liet meest open lag, werd zij beschermd door
den agger Servii Tullii at Tarquinii, aan welks
zuidelijk uiteinde de p. F. s q u it i n a (naar den praenestinischen en labicanischen weg) stond, aan liet
noordelijke de J) Co 1,1. i n a (naar den nomentanischen weg). Andere poorten waren van minder belang. De p o r t a Tr i u ill 1) li (t 1 is bevond zich niet in
den stadsmuur, maar daar buiten op het Marsveld,
waar de trein van een zegepraal aantrad. Onder
de straten zijn te noemen de c l i v u s V i r b i u s
aan de helling van den 7n. Cespius, en zijne ver
onder den naam v i c u s C y p r i u s, be--lengi
kend door het schandaal van de vrouw van Tarquinius Superbus aan haren vader Servius Tullius
gepleegd, en daarom ook vicus Sceleratus geheeten.
II) Rome ten tijde der republiek. Na het
verbranden der nog zeer gebrekkige stad door de
Galliërs (390 v. C.), werd zij wel iets beter, maar
toch nog zeer onregelmatig weer opgebouwd.
Eerst sedert den 2. punischen oorlog kreeg Rome
beter en geschikter gebouwen, doch de eigen
begon pas na ale verwoesting-lijkevrfang
van Corinthe in 146 v. C. Nu werden ook buiten de muren nieuwe gedeelten bij de stad getrokken, die allengs de oude stad beschaamden en de
muren van Servius hunne waarde benamen. l)it
geschiedde vooral buiten die muren, waar veel drukte en verkeer heerschte, zooals naar den kant van
het Marsveld en de rivier, ook aan de overzijde
daarvan, alwaar aan den voet van liet Janiculum

een levendig verkeer ontstond, dat liet aanleggen
van verscheiden bruggen noodzaaklijk maakte; ook
in het Z. bij de p. Capena. In dezen tijd wedijverden ook de aedilen en censors in het oprigten van bouwwerken voor openbaar nut, o. a. M.
Porcius Cato, in 184; in die gebouwen vertoonde
zich in 't algemeen een zucht voor pracht en
grootheid, die in Strabo's oogen Rome boven
alle grieksche steden onderscheidde. Vooral op
liet forum, liet capitool en liet Marsveld werden
de heerlijkste gebouwen aangelegd ; zelfs brasten de burgeroorlogen hierin slechts eene voorbij
te weeg; wel echter zijn de meeste-gandestki
gedenkteekenen uit den tijd der republiek, door
brand order de keizers vernield geworden Voor
dezen tijd is vooral een naauwkeurigcr beschouwing van het capitool en liet forum belangrijk.
Het forum, het middelpunt van liet openbare leven en verkeer der Romeinen, lag tusschen Capitolinus en Palatinus of wel bepaaldelijk de Velia
in, vanwaar de sacra via naar het capitool voerde.
Te;enw. is liet capitool een verlaten plaats met
bouwvallen, Campo Vaceino, gehceten. Het forum
was een langwerpig vierkant, 630 v. lang, onder
aan het capitool 190 v., aan liet tegenovergelegen einde 118 V. breed. Oorspronklijk een markt
voor koopwaren, diende het weldra alleen voor
het openbare en politieke leven, niet uitzondering
van de genoemde verkoophallen sub veteribus. Het
was verdeeld in 2 helften, de westelijke of het
eigenlijke forum, en de oostelijke cornitium, in
eigenlijker zin de plaats voor volksvergaderingen.
Midden tusschen beiden in stond het spreekgestoelte, de Rostra v e t e r a., een vierkante van
steenen gemetselde stelling met traliewerk, ver
niet de snebben van de op de Antiaten buit-sierd
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gemaakte schepen, vandaar de naam. Oorspronklijk stond de redenaar met het gelaat naar het
comitiuni gekeerd, later werd deze gewoonte ver
midden van het eigenlijke forum-anclerd.Iht
lag het Pu te a l ook L a c u s Cu r ti u s geheeten,
wegens de bekende sage; daarbij de heilige vijgen
een olijfboom en een wijnstok kenteekenen-bom,
voor de landbouwers. Daar stond ook een standbeeld van Marsgas, een zinnebeeld der stedelijke regtspleging. Ook de Co lu in n a r os t r a t a,
een met scheepsnebben versierde zuil, ter tere van
C. Duillius, benevens ruiterstandbeelden, b. v. van
Camillus en andere standbeelden stonden daar.
Langs de zijden waren estrades opgetrokken, waar
(le regters hun tribunaal hielden, dat van den
stedelijken praetor stond aan het oosteinde van
het comitium. Langs de noordzijde van liet forum, links van het capitool, liep de sacra via;
hier lagen op eenigen afstand van elkander drie
overdekte doorgangen, de .Tani van het forum :
Janus summus bij de Velia, J. imus aan liet
capitool, en in het midden J. m e d i u s, de voor
beurs, wegens het daar-namste,igrd
door de geldwisselaars en kassiers uitgeoefend bedrijf. Langs de sacra via lagen openbare gebouwen, ongeveer in het midden de Curia Ilostilia,
het beroemde locaal waar de senaat zitting hield,
waartoe men van liet comitium (dat zelf een
weinig hooger dan het forum lag, LIV. 1, 36. 5,
7.), langs een vrij hoogen trap opklom (LIV. 1,
48. 5, 7.), daarnaast aan de oostzijde een Sen ac u l u m (ruimte waar de senatoren bijeenkwamen
voor dat de zitting begon) en het V u l c a n a l
benevens een tempel van Concordia., daarnaast
de Basilica Opimia en de Graecostasis,
een open gaanderij voor de grieksche en over 't
algemeen voor vreemde gezanten, waar zij bijeen
kwamen om hunne toelating in den senaat af te
wachten. Tegen over deze gebouwen langs de
zuidzijde stond de R eg i a, de ambtswoning van
den pontifex maximus. Ten W. daarnaast lag de
tempel van Vesta waar in het midden in een
ronde kapel het altaar met het eeuwige vuur
stond; in de nabijheid lag de lacus .Jntitrnae,
een ommuurde bron en daarnaast de tempel
van Castor, die na den slag aan het meer Regillus gebouwd werd, en waarin ook dikwijls senaatszittingen gehouden werden. Voor deze gebouwen lagen de oude verkoophallen. Daar liet
openbare leven steeds meerdere uitbreiding kreeg,
werd de beperktheid van het forum miseer en meer
gevoeld ; doch uit een gevoel van angstvalligheid
en eerbied om eens gewijde plaatsen te vergrooten, kon ook aan cane verruiming van liet forum
niet gedacht worden ; men behielp zich dus door
liet aanleggen van zoogenaamde Ba s i 1. i c a e, opene
zuilengangen, in den beginne hoofdzaaklijk voor
het drijven van handel', vervolgens, toen er bij het
uitbreiden der stad andere plaatsen daarvoor ontstonden, inzonderheid voor liet houden van regtszittin ;en. De oudste Basilica Po r c i a (ge houwd in 144 v. C. door den ouden Cato), stond aan
de westzijde van de hostilische curie, en in dezelfde rigting naast (le eerste de Bas. A e m i l i a,
in de rigting van het stadsgedeelte dat Argil et u m heette, voor deze Bas. stond de oude J anustempel; ten N. van beide Bas. lag het
stadsgedeelte L a u t u m i a e geheeten met de vischma kt, forum piscatorium. Op de andere
zijde van het forum, naast den tempel van Castor,

lag de Bas. S e m p r o n ia, naast de Graecostasis
de reeds genoemde Bas. Opimia. Het capitool
der republiek : de in de lengte niet een bogt
zich uitstrekkende capitolijnsche berg droeg op
zijn noordelijke punt den tempel van Co n c o rdia en van Juno Moneta (beschermgodin van
het geld), die geheele hoogte heette de burg
(A r x), daar stond ook liet A a g u r a c a l u, 7n, d. i.
de heilige verhevenheid waar de augur de vlagt
der vogels waarnam. Op Glen burg staat tegen woordig de kerk S. Maria in Ara Celi. Op de
zuidelijke top van den berg, een weinig naar liet
Í. W. gekeerd, stond het Cap it o l ( U ai ; op de
plaats van het tegenw. paleis Cafarelli. Toen
Tarquinius Priscus, om den tempel van Jupiter te
bouwen, de godheden, die daar reeds hunne hei ligdommen hadden, bad orn deze te verlatern, gaven alle toe, behalve de grensgod T e r in i n u s
en de godin der jeugd J u v e n t a s: deze behielden dus hunne plaats. I)e tempel voor Jupiter
was eenvoudig en bevatte 3 door wanden gesclieiden afdeelir► gen : de middelste behoorde aan Ju
aan Minerva, de linker aan Juno;-piter,dg
heide godinnen waren in een staande houding,
Jupiter in een zittende; zijn beeld was eerst van
roode kalkaarde, eerst later werd er een metalen
standbeeld opgerigt, zittende op een troon van
goud en ivoor, tot dat Trajanus ook het beeld
van goud liet maken. Van lieverlee werden tal
daar gebragt. Disar stond-rijkewdngsch
ook een gouden Victoria en een beeld van Jupiter Imperator. Op een der gevels stond een vierspan uit gebakken steen, op den anderen een van
metaal met het beeld van Jupiter. I Iet is niet
zeker meer nit te maken waar de andere heiligdammen op het capitool gestaan hebben, zoo als
de tempel van Jupiter tonans, der Honos en
Virtus, van Ops, van Venus. Daar stond
ook de Curia c a l a b r a, waaruit op de calendae
van elke maand, de beteekenis van de afzonderlijke dagen bekend gemaakt werd. De ruime
plaats voor den tempel, de Area Cap ito1,ina,
werd soms voor volksvergaderingen gebruikt, daarom stond daar een spreekgestoelte, benevens een
senaculum. De zuidelijke, inzonderheid de weste
steile rotswand, droeg den naam Sa x u r-lijke
Tarpejuin, Rapes Tarpeja. Door den weg
die van het capitolium naar den burg voerde,
werd liet daartussclien, neer achterwaarts gelegen
gedeelte van den berg in 2 deden gedeeld : daar
stond in het W. de tempel V ej o v i s met de wijk
(Asylum), tusschen twee heilige boschjes.-plats
Op het deel dat naar liet forum gekeerd was,
stond liet Aerariuiii en Tabularium (stainsarchief), rests daarvan de tempel van Sat u rn u s, links die van Concordia, door Camillus
gewijd, na liet dempen van de twist tusschen de
twee standen. Wanneer men naar het forum afdaalde, lagen ter linker zij de de Seamy Gen on i a e, trappen waarvan de ter dood gebragte misdadigers werden afgesleept, en de staatsgevangenis,
(Ie Ca r c e 1 T u ll 10 n u S. Wanneer men uit de
sacra via van het forum links omsloeg, voerde van
den voet van het capitool de eenige rijweg naar
boven. de Clivus Capitolinus met ( Ie Centu m G r a du s. Vooral onderging het forum ten
tijde van Caesar groote veranderingen. In 't jaar
52 v. C., brandde hij gelegenheid van het lijkfeest
van Clodius, de hostilische curie af, in wier plaats
Caesar den tempel van Fe l i c i t a s liet bouwen;
-
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de Curia Julia werd door hem tusschen de
tempels van Vesta en Castor aangelegd en door
Augustus voltooid. Ook het oude spreekgestoelte
werd door Caesar opgeruimd ; het kwam nu te
staan in het midden van de zuidzijde van het
forum, sub veteribus, naast de standbeelden van
Sulla, Pompejus en van hem zelven. Op de plaats
van het tribunaal van den stedelijken praetor,
werd na zijnen dood een tempel van D i v u s Julius, met een prachtige hooge stoep opgerigt.
De eveneens afgebrande Graecostasis werd ten W.
van de Bas. Sempronia weer opgebouwd, die nu
den naam Bas. Julia kreeg. Insgelijks werden
(Ie hallen, sub veteribus, verruimd, opdat de prachtige gebouwen beter zouden uitkomen. -- III.
Rome onder de keizers. Een nieuw tijdperk
brak voor de verfraaijing der stad met de regering der keizers aan, en reeds Augustus maakte
zich in dit opzigt zeer verdienstelijk. Hij verdeelde
de geheele, aammnerklijk vergroote stad in 14 regiones; hij kon van zich zelven zeggen : marino-

rea

relinquere, quain latericiarn accepisset. On-

m

der de volgende keizers waren het vooral Nero
(na den grooten brand in 't jaar 64 n. C., waarin
slechts 4 regiones geheel vrij bleven, en 3 geheel
en al afbrandden ), Domitianus, Trajanus, Septimius Severus, CaracalIa, Diocletianus, Constantijn de G., die tot hare verfraaijing medewerkten,
terwijl Aurelianus in 250 de 14 regiones met een
muur omringde, waarvan de omtrek ongeveer
12'/2 mijlpalen (2 1/2 duitsche in.) bedroeg. Die
muur omvatte in het W. het Janieulurn, den Ca»iptu.c Jlartius, den Collis Hortolorurn of Pine i s, ten N. van den Quirinalis. Slechts de ook
reeds bebouwde Vaticanus, ten N. W. van liet
Janiculum, aan de overzijde van den Tiber, werd
niet mede ingesloten. Over den Tiber lagen van
het N. beginnende de volgende 7 bruggen: *Pons
Adios (1), Neronianus of Vaticanus, "Aurelius of Antoninus, *I'abrieizcs en *Cestius
((lie naar het Tibereiland voerden), A e m it i u s
of Senaatorius, Sublicius, Probi, waarbij
nog kwamen ten N. voor de stad P. T r i u iet p li alis en P. Mllulvius of P. Jiilvius (Popte
Molle). lie poorten in den anrelianiscllen mnuur
waren in het N.: P. * J?larocinia, Pinciana,
* Salaria, 1Vommientccnaa; in het 0.: P. * Táburtina, en * Prczenestincc; in liet Z: P.
*Asinaria, ljletronia, L(ltina, Appia, *(Jstiensis; in het W.: P. Portuensis, *Aurelia,
Seri t i iii ia n a. I)e tegenwoordige muren komen
bijna geheel amt die van Aurelianus overeen. -Het volgende overzigt der gebouwen is Tiaar de
indeeling in 14 regionen opgemaakt 1) Porta
Gap e n a in liet Z. aan beide zijden gier appische
en latijnsche straat. Niet ver van de poort lag
de * triumphboog van I) r u s u s, vervolgens die
van Trajanus en van Verus ; onder vele graven
dat tier Scipio's ; verder de tempels van 111 ars en
der C a in o e n c n, (ligt daarbij liet dal van E g er i a en aan de andere zijde, digt bij de oude
porta Capena, (Ie tempels van H o n o s en V i rt u s, die door Mareellus opgerigt, en na den brand
van Nero door Vespasianus weder hersteld wer(len. --- 2) Caeliniontiuin., ten N. 0. van de
vorige bevattende den ill. Caelius en zijne ooste:

(1) De met (*) geteekende namen zijn gebouwen, die nog heden in minder of meer geschonden
toestand bestaan.
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lijke helling. Boven lagen de Ca s t r a p ere g r in a, legerplaats voor vreemde hulptroepen, in de
nabijheid een tempel van Jupiter R e d u x, ver
oostwaarts de groente- en korenmarkt, Ma--der
cellum magnum, en de Campus Martius
voor wapenoefeningen, waar voornamelijk in Maart
de Equiria, krijgsschouwspelen te paard, gehouden werden ; in de nabijheid de * D o rya u s Later a n o r u m, oorspronklijk het eigendom van de familie der Plautii Laterani, door Constantijn in
een kerk herschapen, t. S. Giovanni in Laterano.
Op het noordelijke deel van den Caelius lag de
voor de gladiatorenspelen beL u d u sClaudius,
Cloud,
stemd. De standplaats van den aanzienlijken tempel van D i v u s Claudius is niet naauwkeurig
te bepalen. In deze regio stonden ook de huizen
van vele rijken, b. v. het ouderlijke huis van Marcus Aurelius. — 3) Regio Isis en Serapis
(vroeger Carinae) ten N. en W. van de vorige,
met het *Am)aphitheat munt Flavium van Vespasianus (t. it Colosseo), gebouwd op de fundainenten van het gouden huis van Nero ; tot in de
6. eeuw werden hier dierengevechten gegeven.
Daarachter, verder noordwaarts, lagen de ruime
Thermen van *Titus en van *Trajanus;
wat meer oostwaarts stond de tempel van Isis en
Serapis. 4) Via Sacra (T. Pacis) ten W. van
de vorige; het oostelijke deel Carinae, bevatte
woningen van rijken, terwijl in de Su b u r a, die
door den Vicus sceleratus daarvan gescheiden was,
handwerken en bedrijven werden uitgeoefend. Naar
liet Z. W. reikte deze regio tot aan het forum,
welks N. (N. 0.) zijde den tempel der Penaten,
dien van *Antoninus en van Faustina, en
vervolgens de langs het forum gelegen gebouwen
bevatte. Buitendien lagen in dit gedeelte de boog
van * T i t u s aan de oostelijke voortzetting der
Sacra vice, de tempel van *Venus en van Homa, de Basilica van Constantijn, het tent7) l rii Pacis ('tater afgebrand, waarna het plein
forum Vespasiani heette), van Tellus, van
Jupiter Stator; het forum .1Vervae (Transitoriurua) met den tempel van Minerva en
een ontzaglijken Janus quadr frons, vormde den
doorgang naar de westwaarts gelegen S. regio. 5)
R. Esquilina, ten N. 0. van 4. en ten N. van 3.
Deze was zeer groot en bevatte bijna den geheelen Esquilinus en Viminalis. Hier lagen de tuipen van Maecenas en de pallantiaansche
tuinen. Op de hoogte van den M. Cespius lag
de tempel van Juno L u c i n a, de markt van
Livia, lil a c e l l u nm L i v i a e, de triumphboog van
G a I 1 i e n u s, een tropaeum van Marius, een nvmphentempel van Alexander Severus, de boog van
Gordianus, in den oostelijken hoek lag een amphitheater, * Antphitfieatrztm castrense, 6) R.
Alta Se in i t a, ten N. W. van 5., bevattende
den Quirinalis. Daar vond men de buiten de
muren vooruitspringende, in den tijd der keizers
zoo dikwijls genoemde legerplaats der Praetoriamien, de *Ca s t r a Pr a e t o r ia; zij diende ook voor
gevangenis, b. v. van den apostel Paulus. Op de
hoogte van den Quirinalis en Viminalis lagen de
groote *Thermen van Diocletianus, en wat
meer ten Z.W. de Thermen van Constantijn;
buitendien de ten)peI van Flo a, van Quirinus,
van Salus, der gens Fabia en van Venus Erycina.
Ten N. in den hoek van den ouden servischen
muur lag de Campus sceleratus, waar de
Vestaalsche maagden, die de gelofte van kuisch,
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held geschonden hadden, levend begraven werden.
7) R. Via Lat a, ten W. van 6., bevatte de tuinen van Salustius, Pompejus en Lucu]lus, en de
varkenmarkt, Forum S u a r i u m, in het gedeelte
tusschen den Quirinalis en Pincius; aan de hel
tempel van Sol,-lingvadeQurs
daarnaast de Campus A g r i p p a e, een door zuilengangen ingesloten plein. Voor de reeds genoemde Thermen van Constantijn lag, aan den
voet van den berg, de Porticus van denzelfden
keizer. In het Z. grensde deze regio aan 8) :
Fo r u arc R o m a n o na, het voornaamste gedeelte
der stad, bevattende den Capitolinus en het dal
tot aan den Palatinus. De meeste gebouwen aan
het forum zijn reeds boven vermeld. Naast de
Graecostasis Verhief zich, naar den kant van het
capitool, de tempel van *Vespasianus en Titus,
hiervoor aan den voet van het capitool de Rostra
Flavia, daarnaast het 111illiarium Aureum
van Augustus, een ontzettend groote niijlsteen met
vergulde bronsen platen, vanwaar de afstanden
in het romeinsche rijk gerekend werden ; verder
de zich op 4 pilaren verheffende boog van *S e pt i m i u s Severus, vervolgens aan de -oostzijde
van den Capitolinus het A r g i l e to m, de Curia
Doet i tiani, *Basilica Argentaria, nog
verder oostwaarts het forum Juliurn of Caesaris
met den tempel van *Venus G e n i t r i x, het
prachtige forum van Augustus met den tem
Mars Ul t o r, de boog van Drusus en-pelvan
Germanicus, het forum van Trajanus met de
*Basilica Ulpia (bibliotheek), tempel en
*zuil van Trajanus. Het geheel bevatte 5
hoofddeelen, namelijk a) het Atrium Jon i cum
area, d. i. een zeer ruim voorportaal, aan de
4 zijden door de prachtigste colonnades omgeven.
In het midden stond het ruiterstandbeeld van
Trajanus. Aan beide zijden was het atrium in
een halven cirkel uitgebouwd, die een menigte
vertrekken bevatte en insgelijks van binnen door
een zuilengang omringd was. Uit liet ruime
atrium kwam neen b) in de Basilica Ulpia,
grooter en prachtiger dan al (Ie andere Basilicas.
Uit dit gedeelte kwam men in c) gene open
ruimte, waarin de colossale, 117 voet hooge, met
heerlijk beeldhouwwerk versierde T r a j a n u s z u i l
zich verhief, waarop gebeurtenissen uit de oorlogen van Trajanus tegen 1)ecebalus afgebeeld waren; bovenop stond het standbeeld van Trajanus,
dat thans heeft plaats genaakt voor liet beeld van
den apostel Petrus. Aan beide zijden lag d) de
.Iiibliotheca Ulpia, verdeeld in Bibliotli. gmaeca en
latina. Eindelijk kwam enen in e) de 5. afdeeling, den tempelhof, een ontzettende zuilengaanderij, in welks midden liadrianus een tempel oprigtte. Op liet capitool was gedurende de burgeroorlogen van Sulla dc tempel van Jupiter 0. ill.
afgebrand en weder opgebouwd ; doch in den oor
(broeder-logtuschenVi FlavusSbn
van Vespasianus) werd liet Capitool weder een
prooi der vlammen, doch door Vespasianus herbouwd. 9) R. Circus Fl a m i n i u s, de grootste
van alle, bevatte den Campus ill a r ti u s en een
gedeelte van den 1'incius ten N. W. naast 8., en
ten W. naast 7. Eeuwen lang waren op dit ruime
veld volksvergaderingen en ligchaamsoefeningen
gehouden geworden. liet gedeelte dat aan het
Capitool grensde, werd liet eerst bebouwd. Aan
den Z. westelijken voet van het capitool lag de
groentemarkt, Jo r u at o l i o ri u ni, met de tempels

van Spes en Pietas, ten N. W. daarvan het
* T h e a t r u in Mar cell i, door Augustus gewijd
aan de nagedachtenis van zijn geliefden, vroeg
gestorven schoonzoon Martellus. Het kon 20000
personen bevatten en was slechts bestemd voor
dramatische voorstellingen. Niet ver van daar
stond een tempel van Apollo en de *porti.
cus van Metellus, het *Theater van Balbus, daarnaast de eerzeilen van Tiberius. Dit werd
vernield door een brand onder 'ritus, waardoor
deze streken zeer verwoest werden. Digt bij de
Portre Triumphalis stond het *Theater en
de Porticus van Pompejus, het eerste vaste
tooneel voor dramatische voorstellingen, liet kon
40000 toeschouwers bevatten. Onmiddelijk daar
tempel van Venus V i c t r i x, waar--vorlagde
door men eigenlijk in het theater kwam, en daar
Curia Po m p ej i, waar de senaat dik-nastde
zitting hield; hier viel Caesar onder de han--wijls
den zijner moordenaars. Regts ten 0. daarvan
lag de Circus Flaminius, 221 v. C. gebouwd,
waarnaar Augustus de geheele regio noemde:
sedert den 2. punischen oorlog werden hier de
kampspelen gevierd ; 'Hiernaast lagen, niet zonder
beteekenis, de tempels van Hercules en Bel1 o n a, alsmede de Villa p u b l i c a, waar de overheden zich ophielden bij volksvergaderingen en
het werven van troepen. Ten N. daarvan lag de
groote Septa Julia (135 v. C.), waar de comitia
tributa gehouden werden; de aanvanklijk houten om
(septa) begon Caesar door steenen te laten-heing
vervangen. Ten W. daarnaast lag het Dir i b it o r i urya, een ontzettend groote, overdekte zaal,
waarvan het dak, wegens de groote afmeting, voor
een buitengewoon kunststuk van bouworde gehouden werd. Oorspronklijk hielden de diribitores
(z. a.) zich hier op, later werd liet tot andere
einden gebruikt, totdat het onder Titus afbrandde.
Wat verder westwaarts en noordwaarts van het
theater van Ponipejus lagen de *T h e r ni e r v an
Agrippa, met het aan alle goden gewijde *P ant h e u ni, een koepelgebouw, dat thans nog voor
kerk gebruikt wordt, daarnaast het Iseum- en
Serapeum, de Porticus van Europa, eene Basilica
van Neptunus en een Minervatempel van Pompejus. Ten W. van het Pantheum lagen de groote
*T h e r rn e n van Nero, ook tot gymnastische
oefeningen gebruikt, later door Alexander Severus
verbouwd en daarom Th. Alexandrinae geheeten;
daarnaast het *Stadium van D o m i t i a n u s, een
1 0 de um, een gebouw voor muziekale opvoeringen. Digt bij de rivier stond het *A re p h i t fi e atruin Statilii of Tauri en verder de scheepswerven, Na v a l i a, verder het *112 a u s o 1 e u ni van
Augustus niet een bosdraadje en 2 obelisken;
geheel in het N. regts, digt bij de flanminische
poort, het graf van Nero, en daarbij de domitische
tuinen. De straat die van de poort Z. 0. waarts
liep — Via lala --- was overdekt met den boog
van M. Aurelius Antoninus, wiens tempel
en z u i 1 nog verder naar liet Z. stonden, naast
den campus A g r i p p a e. In de nabijheid van
den boog van Antonius liet Augustus een colossale obelisk, tot zonnewijzer, solarium, oprigten. -10) R. Pa l a t i u ni, ten Z. 0: van de vorige, door
7. en 8. daarvan gescheiden, bevatte den M.
Palatinus. In den N. 0. hoek dezer regio, tegen
aan de Boemca-overhtAmpianFlvus,
via stond de triumphboog van Constantijn
en daarnaast naar den kant van het forum toe,
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de kapel der Laren, de Meta sudans en de
colossus van Nero (de laatste eigenlijk reeds in
de 3. regio); aan de heling naar den Caelius toe
lagen de Curiae v e t e r e s en de tempel der
Magna Mater, op den Z. 0. hoek het Septiz o n i u m van S e v e r u s, een hoog gebouw, misschien met 7 verdiepingen, of wel met 7 vooruitspringende hoeken en daarnaar genoemd. Deze
regio was rijk aan heerlijke paleizen, die later te
zamen tot een ontzaglijk groot keizerlijk paleis
vereenigd werden, dat de geheele vlakte besloeg.
Vooreerst naar den kant van Germalus aan de Via
nova en sacra het *paleis van Augustus (daarvoor de tempel van Apollo P a l l a t i n n s), ver
-volgensdatTibru,NoenI)mtas;
tusschen de beide eersten een tempel van V i e t o r i a,
Hier stonden ook vroeger de huizen van Cicero,
Lucullus en andere aanzienlijke Romeinen. 11) R.
Circus Maximus, ten Z. van 10., bevatte het
dal tusschen den Palatinus en Aventinus, benevens
het V e l a b r u m tot aan de rivier toe. Hier lag
het reeds bij 9. vermelde forum olitoriumn, aan
den hoek van Palatinus het forum boa r i u m,
waar de van Aegina naar Rome gebragte koperen
stier, opgerigt werd. Dit plein was door vele hei
omringd, b. v. den *tempel van-ligdomen
Fortuna (reeds door Servius Tullius gebouwd),
den *tempel van Hercules Victor, benevens
zijn Ara maxima, den tempel der Mater Mat u t a enz. Daar stond ook de A r c u s Argent ar i o r u m, waar waarschijnlijk goud- en zilverwerk
te koop geboden werd. Maar inzonderheid stond
hier de Circus Maximus, in het dal tusschen
beide bergen in, reeds door Servius Tullius aan- !,
gelegd ; later werd hij vergroot en met slagboomen, de zoogenaamde Ca r c e r e s, voorzien; aan
de zuidzijde stonden de tempels van *Mercurius,
van Ceres, en van Libera. 12) R. Pis c in a
1-) u b l i c a, ten Z. van í 1., tusschen den Circus
Flarninius en de Porta 0stiensis, een der kleinste
maar toch meest bevolkte wijken, daar hier slechts
weinig openbare gebouwen gevonden werden.
Hier verdienen vooral melding de *Th e r m a e
Anton i n i a n a e, door Caracalla gebouwd, en een
tempel der Bona beu. 13) B. Aventinus,
ten N. W. van l 2., bevatte den gelijknami gen
berg. Op de grens der vorige regio en digt bij
de Porta Ostierlsis lag het *S e p u l c r u git of de
Pyramide van C e s t i u s (z. a.). I)e hoogte van
den berg was bezet niet verscheiden tempels als
van Diana, Luna, Juno Regina., Libertas; daar
vond men hier de B a l n e a Su •r a e, open--enbov
bare baden. Maar vooral bevonden zich in deze
regio langs den Tiber de los- en ladingplaatsen
voor de schepen; daar stond in het midden van
de pakhuizen der houthandelaars de Po r t i c u s
Ae iii ilia en niet ver van daar het Emporium,
de landingsplaats, een schoone regelmatig gebouwde kaai, met steenen geplaveid, waarop in
het midden een groot pakhuis of entrepot, de
Horrea Galbiana en Aniciana, stond. 14)
R. trans Tiberiin, de eenige regio op den regteroever van de rivier. Daar lagen de tuinen van
Caesar; Augustus bouwde daarin de Na u ?n a c h i a,
een bassin voor zeespiegelgevechten. Overigens
werd dit gedeelte der stad door handwerkslieden,
verwers, leerlooijers, timmerlieden, schippers enz.
bewoond. Op het daarbij gelegen eiland in den
Tiber stond een tempel van A e s c u 1 a p i u s en
een van Jupiter en Faunus, van Semo

S a n c u s. — Tegenover het Marsveld, doch niet
meer binnen den muur en tot geene regio behoorende, lag de campus Vaticanus. Hier waren
de tuinen van Agrippina, die Nero erfde, benevens de prachtige circus van Nero, waar
Nero zijne zegepralen hield, maar ook zijne wreedlieden tegen de Christenen pleegde, die van den
brand beschuldigd werden. Bij den Pons A e l iu s
lag de Moles of het *Mausoleurn Hadrian i
(t. de Engelenburg). Tusschen dit Mausoleum en
den circus van Nero zijn de aanzienlijke en prachtige gebouwen van den paus gelegen, die zich bij
het paleis van liet Vaticaan en de St. Pieterskerk
aansluiten.— De straten van Rome waren of Via e,
d. i. groote en breede hoofdstraten, b. v. V. sacra
(in de 4. regio), V. lata (7.), V. nova (1 I.),
Alta semita (6.), of Clivi, d. i. geplaveide, tegen
de heuvels opvoerende hoofdstraten, b. v. Cl. Capitolinus (8:), purlieus (I 1.), Scauri (2.), Virbius
(5.), of V i c i, kleine verbindingstraten of stegen,
b. v. V. jugarius (8.), Tuscus (8.), Cyprius en
sceleratus (4. .zl fricus en patricius (5.), of A nyg i
p o r t it s, blinde steegjes. Kruisstraten heetten
Co nip i ta. — Nog verdienen melding de Aqua ed u c t u s (z. a.).
Románus, bijnaam van verscheiden mannen
van onaanzienlijke geboorte : 1) Servius Ho.
m anus, vroeger een slaaf, ontving van de Romeinen de vrijheid, tot loon voor de verraderlijke
overgaaf van den burg Artena (LIV. 4, 63.). —
H i s p o R o m a n u s, een aanbrenger onder Tiberius, muntte in zijn schandelijk bedrijf uit en
zocht later ook Seneca door verklikkerij te benadeelen (TAC. ANN. 1, 74. 14, 135.). Volgens Seneca (CONTRov. 26) schijnt hij ook rhetor geweest te zijn. -- 3) R, o in a n u s, was onder Jovianus en den eersten Valentiniantis, stadhouder van
Africa, waar hij zich door knevelarijen gehaat
maakte en een opstand verwekte.
Roinil i, 1) T. Romilius Rocus Vatican u s, consul in 't jaar 455 v. C., overwon de Aequers,
werd echter later wegens het verkoopen van den
gemaakter buit te Rome aangeklaagd en met een
geldboete gestraft (Liv. 3, 31.). Door zijnen ijver
voor het maken van nieuwe wetten verwierf hij
),

-

zich in 't jaar 451 de volksgunst en werd onder

de tienniannen gekozen. — 3) Ho m i l i u s M arc e 11 u s, roei. centurio, werd in 't jaar 69 n. C.
wegens zijne gehechtheid aan Galba ter dood gebragt (TAC. 151ST. 6, 1 1.) .
Romuléa, oude bergstad der Hirpiners in
Sairinium, tusschen Eclanum en Pons Aufidi, aan
den weg van Beneventuni naar Tarente;zij werd door
de Romeinen geplunderd en verwoest (LIV. 10, 47.).
Romulus, ` 'wii2 XoS, 1) de stichter van Rome,
volgens de sage niet zijn broeder Remus, een
zoon van Rhea Silvia; hij plaatste zijn grootvader
Numitor weder op den troon van Alba Longa,
stichtte vervolgens Rome en regeerde als eerste
koning over de stad van 754--716. De sage
deelt vele bijzonderheden mede over zijne geboorte
en wonderdadige redding, siert zijne jeugd met
allerlei avonturen op, en laat hem eindelijk op
geheimzinnige wijze van de aarde verdwijnen. Zij
maakt hein tevens tot wetgever, tot grondlegger
der romeinsche godsdienst en tot uitbreider van
de aanvanklijk beperkte grenzen van liet door hein
gestichte rijk (Liv. 1, 3--16.). — 2) 1)e laatste romeinsche keizer, nadat hij de kroon verloren had
ook A u g u s t u l u s geheeten, een zoon van den
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PannoniëV Orestes, die in dienst van Attila stond,
door dezen als gezant naar Constantinopel was gezonden en later in dienst trad van de westromeinsche keizers. Hij werd romeinsch patriciër en be-

—

waarbij een levendig gebarenspel te pas kwam
(cme. DE OR. 2, 57. 3, 26.). Hij werd voor zijn
spel rijkelijk betaald (FEIN . 7, 40.). Eerst kort
voor zijn dood schijnt hij het tooneel verlaten te

velhebber in Gallië in 475 n. C., en trok van daar hebben. Hij stierf omstreeks 62 v. C. Cicero ver
naar Italië waar hij zijnen pas 16jarigen zoon
tegen eene aanklagt van-deighm(76.vC)
Romulus op den troon plaatste, maar in zijne C. Fannius Chaerea, wegens een aan hem toeverplaats de teugels van liet bewind voerde. Doch trouwden slaaf, die hij in zijne kunst zou onderreeds in het volgende jaar bragt de Rugiër Odo- wijzen_. Intusschen werd de slaaf door een zeke acer het zwakke romeinsehe rijk ten onder, om ren Flav ins vermoord. De vraag in het proces
in de plaats daarvan een koningrijk Italië te stich- gold de verdeeling der schadevergoeding, die Flaten, en stond aan den jeugdigen vorst, dien hij vius eerst aan Roscius, later aan Fannius uitgeleven en vrijheid liet, een streek in Carnpanië voor keerd had. — 4) L. Roscius, volkstribuun in
zijne jaarlijksche inkomsten af.
't jaar 67 v. C. gaf een wet over het tooneel. -Rorarii. In de rorneinsche slagorde bij mani- 5) L. Rose. Fabatus, een aanhanger var. Caepels, stonden in het derde gelid de Triarii (z. a c ie s). sar, sneuvelde in den slag bij Mutina, 43 v. C.
Achter hen sloten zich onmiddellijk in denzelfden (CIC. AD FAM. 10, 33.).
ordo de ligtgewapende Rorariá aan, onder een eiRostra, 1) fi 4oXa, twee stevige, met ijzeren
gen vexillum, en achter dezen, insgelijks met een punten voorziene balken, aan het voorste gedeelte
eigen vaandel, de Accensi. Beiden stonden onder van een oorlogschip, onder aan de kiel bevestigd
het commando van de centurio's der Triarii.
en sneb geheeten. Hiermede trachtte men de vijand
Rósa, gr. po^ov, de roos, een bij de ouden
schepen in de boorden te varen en in den-lijke
zeer geliefde bloem, vooral bij gastmalen tot ver grond te boren. Verg. pugna navalis. De roals krans oni het hoofd der drinkenden-sierng stra die van de carthaagsche schepen buitgemaakt
(vandaar, potare of jacere in rosa, redimnzitus rosa waren, werden als zegeteekens te Rome op het foenz.), maar ook als een bewijs van liefde en aan rurn opgehangen, en sedert droeg dat gedeelte van het
geplant; ook op munten komt-denkopgrav forum ook den naam rostra.-2) z. R o m a, 3 kol . o.
zij voor (xox. OD. 1, 36, 15. 2, 11, 14. en op
Rotomágus, z. V e l l o c a s s e s.
in. p. PROP. 1, 17, i 2.).
Roxaae, `Pwg'clvrl, dochter van Oxyartes, een
Ro$Cii , I) L. Bo s c i u s, werd op een gezant
vorst van Bactrië, werd na de verovering van de
naar Fidenae door de inwoners vermoord-schap sterke bergvesting, waar in haar vader zich verde(LIV . 4, 17.). -- 2) Sex. R, o s c i u s uit Ameria, digde, door Alexander den G. gevangen genomen,
verloor zijn vader onder de proscriptiën van Sulla die door hare buitengewone schoonheid bekoord,
en werd door de aanslagen van Chrysogonus, die haar tot zijne vrouw koos . Na diens dood ge-

des vaders goederen gekocht had, uit zijn eigen
raakte zij in de magt van Cassander, die haar
verdreven, Iater zelfs van vadermoord beschul--dom met haren kleinen zoon Alexander Aegus liet
digd, doch door Cicero met veel talent en geluk vermoorden.
uitslag verdedigd , in het jaar 80 v. C . (FLUT-kigen .
1110xoláni, `1'w,,oXavoh, een magtig volk van
clC. 3. cic. OFF. 2, 14, 51.). — 3) Een der be- Sarmatië aan de Palus Macotis, tusschen den Boroenidste en meest geliefde tooiieelspelers te Ro- rysthenes en 'Panaïs. Zij w aren zoo nn.rgtig, dat
me, een geboren slaaf, was afkomstig uit liet dorp- zij met een leger van 50000 man tegen Mit,hridaje Seloniunl bij Lanuvium, kocht zich echter later tes Eupator krijg voerden; ook later werden zij
vrij en droeg den naam Q. R o s c i u s Gallus. zoo gevaarlijk voor de romeinsche provinciën langs
Van nature had hij een fraai gebouwd en zeer den i;onau, dat Hadrianus hun een jaarlijksche
buigzaam ligehaam ontvangen, waaraan hij door schatting betaalde ; later daarentegen komen zij
een ij v erig beoefenen der mimiek, vooral door de voor als romeinsclle hulptroepen ; hun kracht beuiterlijke voordragt der uitstekendste redenaars op stond voornamelijk in ruiterij (TAC . IIIST, 1, 79.).
het forum naauwkeurig gade te slaan, zulk een
Rubellii, 1) (C.) Rubellius Blandus,
edele en bevallige houding wist te verschaffen, dat drong er in 't jaar 20 n. C. op aan, dat aan
zijne venustas algemeen erkend en bewonderd werd. Aemilia Lepida, die bij de waarzeggers over de
Als tooneelspeler zette hij deze oefeningen onaf- familie van Caesar onderzoek gedaan had, water
gebroken voort, zoodat van hen) berigt wordt, dat en vuur ontzegd werd (TAC . ANN . 3, 23, 51.). Hij
geen zijner gebaren op het tooneel niet vooraf stond bij Tiberius zoo hoog aangeschreven, dat deze
door hem te huis overdacht en bestudeerd was hem zijne kleindochter, Julia. de weduwe van Nero,
(cie. DE OR. 1, 59. AUCH. 8.). Ook behandelde hij tot vrouw gaf (v mac. ANN. 6, 27.). -- 2) Rube lde theorie zijner kunst en schreef een(„ verhande- 1 i u s I' 1 a u t u s, zoon van den voriger . Agr ippina
hug over het verschil tusschen de kunst van den wilde met hem trouwen en hem op den troon
redenaar en den tooneelspeler; hij wordt daarom verheffen (TAC. ANN, 13 19.). Door deze en andoor Horatius (EP. 2, 1, S.2 .) doctus Roscius ge- dere omstandigheden wekte hij den argwaan van
noemd. [Jij was de geliefkoosde tooneelspeler van Nero op, en werd in 62 n. C. naar Azië verbannen.
;

het romeinsche publiek, en bevriend friet de groot
staatslieden van zijnen tijd met Sulla, Cicero-ste
en a., vooral daar hij ook als menseh achting en
eerbied verdiende. Hij had ook een school opge-

rigt; daarin gevormd te zijn was voor ieder jeugdigen tooneelspeler een groote aanbeveling (cie.
Rose. coM. 10, i 1.). R. trad meest in blijspelen
op en wel, tegen de gewoonte van zijnen tijd, meestal zonder masker. Hij muntte vooral uit in het

voorstellen van hartstogten en in zulke rollen

Door '.l'igellinus nog meer bij den keizer belasterd, werd hij daar op Nero's bevel ter dood gebragt (TAC. ANN. 14, 57 en v.). Rubellius was
een aanhanger van de stoïsche wijsbegeerte en eery
man van strenge beginselen. — 3) Rubellius
Blandus, wordt door Juvenalis (8, 39 en v.)
geschilderd als een ijdel rnensch, vol overdreven
trots op zijn voorname afkomst.
Rubi, kleine stad der Peucetiërs in Apulië, vol
sommigen 24, volgens anderen 30 roineinsche-gens

Rubico—Rusconia.
mijlen van Canusium; t. Ruvo (non. SAT. 1, 5, 94.).
Rubieo, 'o PovCfzwv, grensrivier tusschen eigenlijk Italië en cisalpijnsch Gallië, ontlast zich
in de adriatische zee. In de geschiedenis van
Caesar is hij merkwaardig door diens overtogt;
t. Pisatello . (CIC. PIIIL. 6, 3. SUET. CAES. 31.).
Rubra Saga , rots in Etrurië bij liet riviertj e Cremera. aan den flarninischen weg (cie. i iiii,.
,

?, 31. LIV. 2. 49. Tic. FIST. 3, 79.).

Hubrieatus , P(U j3` cx^c o;. 1) rivier in het
N. 0. van Hispania Tarraconensis, ontlast zich
beneden Barcino; t. Llobregat. --- 2) Rivier in
Numidië, ontspringt op het gebergte Thambes en
ontlast zich ten 0. van hIippo; t. Seibous^.
Rubrii, 1) R u b r i c s, volkstribuun in 't jaar
122 v. C. met C. Gracchus, stelde de naar hem
genoemde wet voor, om eene colonie aan te leggen op de plaats waar eens Carthago stond (PLAIT.
C. GRACCII . 10.). -- 2) Een waardige handianger
en deelgenoot van den beruchten Verres (cie.
VEER . 1, 25.). — 3) Q. R it b r i u s, een zeer braaf
man, die door Verres in Sicilië met geschenken
vereerd werd (cie. vang. 3, 80.). -- 4) L. R ub r i u s, romeinseh senator en aanhanger van Pompejus, werd door Caesar in Corfinium gevangen
genomen en weer vrij gelaten in 49 (CAES. B. c.
1, 23 .). — 5) M. R u b r i u s, komt voor als plaats
jongen Cato te Utica (FLUT.-verangd
CAT . MIN . G2.). — 6) R u b r i u s, werd wegens
onteering van den naam van Augustus aangeklaagd, 15 n. C., doch door Tiberius niet gestraft
(TAC. ANN. 1, 73.) .— 7) R u b r i u s Fa l) a t u s ontkwam de straf wegens deelneming aan eene zamenzwering tegen Tiberius (TAC. ANN. 6, 14.). --8) R u b r. Gallus, romeinsch veldheer onder Nero, voegde zich later aan de zijde van Otho, en
op aansporing van Sabines stelde hij zijne pogingen in 't werk tegen Vitellius ten nutte van Vespasianus. Onder hem vocht hij met roem tegen
de Sarmaten (TAC . MIST. 2, 51, 99.).
Rubrum mare, z. Erythraeum mare.
Rudiae, `Pou6ka, stad in A pulië tusschen Venusia en Brundusium, geboorteplaats van den dichte • Ennius. Dit gedeelte van liet land, liet gebied
der Peucetiërs, werd later tot Calabrië gerekend,
van waar ook Ennius een Calabriër genoemd
wordt; t. Rotigliano.
Rudis, een soort van schermdegen, waarmede
zij, die zich voor de gladiatorspelen voorbereidden,
zich oefenden eerst tegen een paal die een vijand
verbeeldde, vervolgens tegen een ander vechter. In
't bijzonder beteekent het echter een staf die de
gladiators bij hun ontslag ontvingen. Dikwijls werd
deze hun op verlangen des volks als loon voor
betoonde dapperheid geschonken door dien lameta
(z. a.), of door heel die de spelen graf. Zij die er
mede beloond waren, heetten R u d i a r i i, rude donati, en verhuurden zich dikwijls later voor loon
(auctoramentuni) tot nieuwe kampspelen.
Rufinus, een Galliër, die onder Theodosius
den G. in romeinsche dienst trad, werd bevelhe>bher der lijfwacht en kreeg .het bestuur over het
Oosten in 't jaar 394 P. C., gedurende den strijd
van Theodosius tegen Eugenius. Na den (lood
van Theodosius verkreeg hij de voogdij over den
minderjarigen Arcadius, doch heerschte zoo gestreng en wreed, en gaf zich zoo zeer aan heb.
zucht en gierigheid over, dat hij algemeen gehaat
en verfoeid werd. Evenals hij zich door kuiperijen den weg tot Zijne hooge betrekking gebaand
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had, zoo zocht hij nu zich daarin staande te hou
dochter met den zwakken keizer-den,orzij
in het huwelijk te vereenigen; doch gedurende
een reis van hein naar het Oosten werd deze echt verbindtenis door Eutropius verijdeld. Rufinus
knoopte nu verbindtenissen met de hunnen aan;
doch toen Stilicho, de minister van het westersche
rijk, kwam oprekken, werd Rufinus door den Goth
Gaenas die door Stilicho afgezonden was, openlijk
voor de oogen van Arcadius om ;ebragt, 395 it C.

Rufrae, stad van Campanië; t. I,acosta Rufaria (VIRG. AEN. 7, 739).

Rufrïiiin, stal der Hirpini in Samnium, een
weinig ten Z. van den Aufidus; t. Ruvo (iv.
S, 3.).

Rufus, 1) arts uit Ephesus, leefde ten tijde
van Trajanus, van wien behalve neer andere geschriften, een werk over anatomie bewaard is gebleven. — 2) hamen schrijver, aan wien Plinius ver
brieven rigtte (P LIN . I.P. 5, 21.9, 38.).---scheidn
3) Sext. Rufus (F e s t u s), ten tijde van keizer
Valens, omstreeks 365 n. C., schreef een kort
begrip der romeinsche geschiedenis (breviarium ge
schoolboek bestemd) dat noch-hetn,wligo
ore inhoud, noch ont taal veel beteekent.
RugiL aanzienlijke volkstanm op (le kust van
noordelijk Gerrnanië, tusschen de Viadrus en Vistula, alwaar de naam bewaard is gebleven in
Riigen en Itiugenwalde ; hunne stad heette `Po-Tt(Jv, Rugiurn, t. Regenwalcle. Na lang uit de
geschiedenis verdwenen te zijn, vinden wij de Rugiërs
ook in den heirtogt van Attila (TAc. GERM. 43.).
Rullus, z. S"ervilii, 22).
fumina. (Rurnia), romeinsche godin der zuigende kudden, die ook aan de kinderen liet voeds el der moederborst verschaft (hij den ficus Ruminalis werden Romulus en Remus door de wolvin
gezoogd). Als lierdersgodin ontving zij in het Lupereal offers van melk; haar heiligdom stond op
het velabrum, waar men ook een kapel der Laren
en het graf van Acca Larentia vond. Met deze
werd zij in lateren tijd vereenzelvigd. — Runninus
was een bijnaam van Jupiter.
Rupilii, 1) P . R u p i 1 i it s, oorspronklijk slechts
daglooner verhief zich, met behulp van den hem
toegenegen jongen Scipio, in 't jaar 132 v. C. allengs
tot het consulschap (cie. DE AM. 20, 73^. Met
groote gestrengheid vervolgde hij de aanhangers
van den ouden Gracchus. Later vertrok hij naar
zijne provincie Sicilië en naakte hier gelukkig een
einde aan den slavenoorlog,. Ook maakte hii zich
zeer verdienstelijk omtrent het binnenlandsch bestuur van Sicilië. — Zijn broeder 2) L. R u p i 1 i ii s
dong te vergeefs, hoewel insgelijks (looi, Scipio
ondersteund, naar het consulaat. --- 3) P. R u p i1 i u s Rex uit Praeneste, vlugtte in 't jaar 43 v.
C., toen hij door Oetavianus vogelvrij was ver
naar Brutus, in wiens Iegerplaats hij twist-klard,
kreeg met 1-Ioratius, die zich later daarover in
eene satire (1, 7.) op hem zou gewroken hebben.
Rus, `E'o^;, stad in Megaris, aldus geheeten
naar een beek die er doorheen stroomt, een wei
hoofdstad; men vond daar drie-nigteN.vad
tempels benevens verscheiden heroëiigraven.
RusCino. ` PU'JG%CVwv, rivier in Gallia Narbonensis, ontspringt op de Pyrenaeën en stroomt
oostwaarts in de gallische golf. Hij heet ook
Telis, vanwaar de tegenw. naam Tet. Aan die
rivier lag een gelijknamige stad (LIV. 21, 24.).
Rusconia, `Pó16 r6'aov, stad op (Ie noordkust
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Rusellae-Sabi regnum.

van Mauritania Caesar., volgens Plinius (5, 2, l.)
Bene colonia Augusti. Merkwaardig zijne hare tegenwoordige bouwvallen bij kaap Matifoe.
Rusellae, PouadUac, een vroeger niet onaanzienlijke stad van Etrurië, een der 12 bondsteden, op een hoogte aan den aurelischen weg, ten
0. van het neer Prelius. Zij werd door de Romeinen veroverd, die er wel een colonie heen
zonden, maar de stad riet weer tot vroegeren
bloei verhieven (LIV. 10, 4, 37. 28, 45.). Nog
tegenwoordig zijn de ontzettende muren, uit onregelmatig gehouwen steenen opgetrokken, bij
liet dorp Moscone, in de nabijheid van Rosello,
bijna ongeschonden bewaard, beslaande wel een
omvang van 10000 v.
RussátaofRusséa,z. auriga enfactiones.
Rustkus, een romeinsche bijnaam, die voor
geslacht der Fabii en voornamelijk-komtinhe
der Junii. De voornaamste is de Stoicijn Junius
R u s t i c u s, de leidsman en vriend van Marcus
Aurelius, door wien hij verscheiden malen tot consul
benoemd werd, voor de tweedemaal in 163 n. C.
Ook bekleedde hij het ambt van praefectus urbi.
R.uténi, `PouTr^voí, gallische volkstarn, ten
deele in Aquitaanië (Arverni), ten deele in Provincia. Hunne hoofdstad was S e g o d u nu m (Rhodez) aan den Veronius (Aveiron) (OAES. B. G. 1,
45. 7, 7, 15.).

sulaat de nederlaag, doch werd in 105 tot consul gekozen en onderscheidde zich door strenge handhaving der krijgstucht. Hij was een tegenstander van
Saturninus, ging met den pontifex Scaevola in 't jaar
100 naar Azië, bestuurde vervolgens deze provincie en onderscheidde zich ook hier door strenge
regtvaardigheid, weshalve de tolpachters een aan
tegen hem instelden. Hij werd veroordeeld-klagt
en bragt het overige zijns levens in wetenschap
oefeningen te Smyrna door (cie. BRUT. 22,-lijke
85. RAB. POST. 10, 27. FIN. 1, 3, 7.). Hij was een
uitstekend redenaar, en werd nog in lateren tijd
om zijne welsprekende redevoeringen bewonderd
(SUET. AUG . 89.). Hij schijnt te Smyrna een geschrift over zijne levensomstandigheden vervaar
te hebben (TAC. AGR . 1.); hij schreef eene-dig
romeinsche geschiedenis in het grieksch; ook schrijft
men hem regtsgeleerde werken. toe - 3) P. R utili u s, verloor als consul van het jaar 90 v. C.,
een slag tegen de bondgenooten onder Vettius
Cato, waarin hij zelf sneuvelde. -- 4) P. Rut i
i u s Lupus, volkstribuun in 't jaar 56 v. C.,-1
aanhanger van Pompejus, vlugtte voor Caesar uit
Italië en ontving van Pompejus in 't jaar 48 het
bestuur over de provincie Achaja (CAES. B. C. 3.
55. CIC. AD ATT. 9, 1, 2. AD FAM. 1, 2, 2.), -

5) L. R u t. L u p u s, romeinsch rhetor leefde onder Tiberius (QUINCT. 9, 3, 89.). Er bestaat van
hem een werk in 2 boeken : de figuris sententiarum et elocutionis, dat hij naar het grieksch van
den rhetor Gorgias zou bewerkt hebben (QUINCT.
9, 2, 109.), een geschrift dat wegens de goed
gekozen voorbeelden niet zonder waarde is. -- 7)
Claud. Rut. Namatianus, z. Namatianus.
Rututli, `Pov touXot, oude volkstam van Italië
in het latere Latium, met de hoofdstad Ardea.
Door de Romeinen onderworpen, verdwijnt hun
naam uit de geschiedenis (LIV. 1, 57 . VIRG. ABN .

Rutilii, een deels patricisch, deels plebejisch
geslacht. 1) P. R ti t i 1 i u s, volkstribuun en tegenstander van 'fib. Sempronius Gracchus, die hem
later onder de aerarii bragt (i.iv. 44, 16.). -- 2)
P. Rut. Rufus, een kweekeling van Panaetius,
door wien hij in de leer der Stoa onderwezen
werd, een vriend van Laelius en Scipio (cie. OFF.
3, 2, 10. DL AM. 27, 101.), diende in den oorlog tegen Numantia als tribuun, tegen Jugurtha onder Metellus als legaat, in 't jaar 109 v. C. (SAL.
.511G. 50.), leed in 108 als mededinger naar het con- 7, 409, 791. 10, 108 en op m. p.).

S.
Saba,, Irlpa, hoofdstad der Sabaeërs in geluk
Arabië, op een hoog, boschrijk gebergte, later-kig
Mariaha (welke naam eenvoudig „ hoofdstad"
moet beteekenen), t. ruinen van March. Tot zoo
ver drong Aelius Gallus op zijn krijgstogt door,
en verwoestte haar.
Sabsco, i3xxwv, koning van Aethiopië, die
volgens Herodotus (?, 137 en v.) en Diodorus
Aegypte veroverde en het, na een 50jarige regering, door een droomgezigt gewaarschuwd, weder verliet. Waarschijnlijk vertegenwoordigt deze
naam de geheele 25. dynastie van Manctho, die
volgens hem drie aethiopische koningen bevatte,
Sabaco, Sebicho, en Tarcus of Tirhaco .
3 Itot, een belangrijk volk van geSabaeï, »c o
lukkig Arabië, woonden in het zuidwestelijk gedeelte van het land, het eigenlijke balsemland,
het tegenes. landschap Yemen. Zij dreven handel
in de kostbare voortbrengselen van hun land en
werden voor het rijkste en weelderigste volk der
aarde gehouden. Alles was bij hen rijk versierd
niet edelgesteente, goud, zilver en ivoor. 1)e koning moot zijn paleis nooit verlaten; zijne waardigheid was niet erflijk in zijn geslacht, maar ging
over op dien zoon der aanzienlijkste familiën, die

na zijne troonbeklimming het eerst geboren was.
De specerijen in dat land verspreidden zulk een
sterken 'geur, dat men dien door herookingen van
asphalt zocht te verdrijven. Verg. in 't algemeen
de overdreven schildering bij Diodorns (3, 48, 46.).
Z. ook HOR. OD. 1, 29, 3.

Sabaria, . educepíu, oude stad der Bojers in
Pannonia Superior, in een vruchtbaar oord gelegen. Door keizer Claudius tot romeinsche colonie verheven, werd zij later een geliefkoosd ver
volgende romeinsche keizers. Talrijke-blijfvan
overblijfsels in Stein aan den Anger.
Sabatini, volkstarn in Campanië aan de rivier Sabatus, t. Sabbato, een zijtak van den Calor
die in den Vulturnus valt (Liv. 26, 33, 34.).
Sabazius, k e[d^to;, z. Dionysus, 3. kol. b.
Sabbáta, l a'c por ra, of Savo, stad op de
kust van Ligurië, ten W. van Genua, grensstad
tusschen de Zeealpen en Apennijnen, t. Savona.
Een geogr. mijl ten Z. W. lag de havenplaats
Vada Sabbatia, nog t. porto di Vado (LIV. 28,
46.) . Cicero (AD BRUT . 2, 10.) noemt haar slechts
Vada.
Sabelli, z. S a b i n i.
Sabi regnum of »lp ^ou ,catX zk , een klein

841

Sabina -- Sabinus.
rijk, aldus naar zijn vorst genoemd, aan deze zijde
van den Ganges, in de noordelijke bergachtige streken van Indië (CURT . 9, 8, 13, 17.).
!^► abina, vrouw van keizer Hadrianus, z. a.
Sabiaii, lc(3tvot, behoorden tot de oorspronklijke bevolking van Midden-Italië en vormden een
tak van den ausonischen stam, waartoe ook de
Opicers en Umbriërs behoorden. Hun oudste bekende woonplaats was in de hooggelegen dalen
van het hoogste gedeelte der Apennijnen, bij
den Aternus in de omstreken van Amiternum,
vanwaar zij naar Picenum, Rea.te enz. verhuisden,
aan de overzijde van het Velinusdal tot aan den
Tiber en Anio, naar liet Z. 0. (tussehen de Latijnen, Aequers en Volscen indringende) tot aan
den I,iris, waar de stam der H e r n i c e r s van hen
wordt afgeleid. Tot den grooten volkstam der Sabijnen behoorden de kleinere der Marsers, Marru-•
ciners, Peligners, Vestiners, die onder den naam
van Sabelli begrepen werden. De eigenlijke
Sabijnen verbreidden zich sedert 450 v. C. onder den naam van Samniten (lx ►uvft7t = Savinitae) over liet oscische Zuid-Italië, waar zij vele
veroveringen makende de oscische taal aannamen
en zich met de inwoners vermengden. Deze
naar het zuiden verhuisde stammen noemden zich
later ook Sabelli, welke naam te regt aan den
geheelen stain gegeven wordt, waarvoor de historiscli meer beperkte naam van S a b ij n e n minder
gepast is. Ondanks de menigvuldige verhuizingen
bewaarde dit volk toch de algemeene hoofdtrekken van zijn karakter. De Sabijnen waren een
krachtig, zich met ijver op den landbouw toeleg
volk, dat zich door die onvermoeide inspanning-gend
van den veldarbeid ook tot het voeren van den
krijg geschikt maakte, zoodat Cicero (PRO LIG.
11, 32.) hen noemt : fortissimos viros, florem Italiae
ac robur reipublicae; verg. 1OR. OD. 3, 6, 38.
Hiermede gingen gepaard eenvoudige levenswijze
en godsdienstige gezindheid (HOR. ou. 3, 6, 73. EP.
2, 1, 25.); bekend waren de sabellische waarzeg sters (Sabella anus, HOR. SAT. 1, 9, 29, EPOD. 17,
28.). Met hunne volksverhuizing stond de gewoonte van het ver sacrum in verband. Slechts
bij een veldtogt koos het vrijheidlievende volk zich
een algemeener, aanvoerder (Tmbratur). Het daaruit ontstaan gebrek aan staatkundige eenheid maakte
den Romeinen den oorlog tegen dezen stam veel
geiziaklijker, dan anders tegen dit krachtig volk
het geval zou geweest zijn. Nadat reeds ten tijde
van Romulus (sabijnsche maagdenroof) een ge
volks zich riet de Romeinen verbonden-delts
had (LIV. 1, 9.), werden de overige Sabijnen, minder krijgshaftig dan de Sabellen en Samniten, na
een korten strijd reeds in 290 v. C. door M'.
Curius Dentatus onderworpen (Liv. I, 30. 2, 16,
3I, 53. 3, 26 . EPIT . 11.) en verkregen het burgerregt sine sufragio. Ook do overige sabellische
stammen sloten weldra verbonden met Rome,
waarvan zij eerst weder in den bondgenootenoorlog afvielen (91--88 v. C.), die echter eindigde
met de onderwerping der sabellische stammen,
maar tevens met de verkrijging van het burgerregt. -- Slechts de S a m n i t e n zetten sedert
hunne aanraking met Rome den oorlog bijna onafgebroken voort (LIV. in het 7. 8. 9. boek), tot
dat eindelijk, na 24 triumphen, Sulla in 't jaar 82
V. C. door het verslaan van Pontius van Teleia

voor de muren van Rome, hunne vrijheid voor
altijd vernietigde; de verwoeste steden en vlekken

werden met romeinsche vrijgelatenen bevolkt..
Ten tijde van Strabo was de naam van Sabijnen
en Samniten reeds bijna geheel verdwenen. --Het door hen bewoonde land voerde eigenlijk
nooit een genieenschaplijken naam; immers S amn i m (LIP . 7, 32, 34.), S a m n i s (LIv . 24, 20.;
12'Jvi ttS, POL. 3, 90) beteekende eigenlijk slechts
enkele districten, voornamelijk het zuidwestelijk
gedeelte van den Sagrus en .,iris naar het Zuiden;
Sabina (ri l tiívii) liet gedeelte in liet N. W.
tusschen Latium en Umbrië tot aan de grenzen
der Vestiners. Het land was ruw en hergachtig
door de Apennijnen, liet werd door verscheiden
rivieren (z. onder Italia) doorsneden. Het zeer
bevolkte land had slechts weinig steden, meest
open vlekken. In het eigenlijke land der Sabijnen lagen de steden Amiternum, Reate, Nursia,
Cutiliae, Cures, Eretum, Nomentum, Falacrinum,
geboorteplaats van Vespasianus. In Samnium,
woonden in het N. de Sar i c i n i net de steden
Aufi iena en Aquilonia; de Pe n t r i met Aesernia,
Venafrum, Bovianum, Tifernum; de Ca u d in i
met Caudium, Allifae, Telesia, Maleventum (Beneventum); de .Hi r p i n i niet Equus Tuticus,
Aeclanum, Aquilonia, Compsa. Z. de afz. art.
Sabinum, landgoed in het sabijnsche land,
ten N. van Tibur, door Maecenas aan Horatius
geschonken, en door dezen (EP. 1, 16, 1---14.)
beschreven. Dewijl het in een dal lag (SAT. 2, 6.),
wordt liet ook vallis Sabina genoemd (OD. 3, 1,
47.); doch liet werd ook begrensd door een bosch,
dat er gedeeltelijk toe behoorde (OD. 1, 22, 9.);
in de nabijheid van het woonhuis was een heldere,
koele bron, waaraan Horatins den naam Bandusia
gaf, misschien naar een dergelijke in zijn vader
daaruit stroomde de beek Digentia-landApuië;
-

(SAT. 2, 6, 2. EP. 1, 18, 104. ob. 3, 13.). Het

nabijgelegen gebergte (b. v. Lucretilis) maakte
dat oord in den zomer koel en tot een zeer aan
verblijf voor de stedelingen.
-genam
Sabinus, naam van verscheiden romeinsche
schrijvers, waaronder A u 1 u s S a b i n a s, als tijd
dichter Ovidius, ons uit twee plaat -genotvad
diens werken bekend is. Uit AM. 2, 18,-seni
27. blijkt, dat Sabinus, door het voorbeeld zijns
vriends opgewekt, zich bezig hield met het schrijven van brieven, in antwoord op de door Ovidius
gemaakte 1leroides; daarom heeft men hem ook
wel gehouden voor den schrijver van de laatste
zes dier brieven. Volgens Ovidius (Ex PONT . 4,
16, 13.) heeft men hein ook toegeschreven een
gedicht Troezen, Bene elegie ter eere van een
meisje van dien naam, en een opus dierion, ongeveer als de "Eo7u van Hesiodus of de Georgica
van Virgilius. Het eerste is zeer twijfelachtig;
bij het tweede is veel meer te denken aan een
voortzetting van de Fasti van Ovidius, die echter
niet voltooid is. Hij stierf op nog krachtigen leeftijd, na het jaar I 1 v. C. De drie nog voorhanden
brieven in elegische versmaat, die enen hem heeft
toegeschreven, en liet eerst in de edit. princ. van Ovidius verschenen zijn, zijn zonder twijfel afkomstig
van Angelus Quirinus Sabinus, een geleerde uit
de 2. helft der 15. eeuw, omstreeks het jaar
1467. -- Ook Horatius (EP. 1, 5, 27.) maakt gewag van een vriend van dien naam; Seneca (coNTROv . 4, 27.) van een rhetor van zijnen tijd Ju1 i u s S a b i n u s; Plinius onder de bronnen van
het 15. boek der 1NTatur. bist. en Gellius op een
tal van plaatsen der Noctes Atticae, gewagen van
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Sabis—Sacrum Promontorium.

een M a s s u r i u s S a b i n u s uit Verona, die onder
Tiberius en Nero leefde, en talrijke werken schreef
van regtsgeleerden en oudheidkundigen inhoud ;
Macrobias noemt een S a b i n u s Tiro in libro
cepuricon quern Maecenati clicavit (PUN. 19, 10, 57.).
Sabis, d1t., t. Sambre, zijtak der Mosa in
het gebied der Ambiani, in Gallië (cAES. B. G. 2,
16, 18.).

Sabrata, Eappa' a, vestiging der Phoeniciërs
in de regio Syrtica, 49 rom. mijlen ten W. van
Oea (het tegenw. Tripoli), vormde riet dit laatste
en Leptis Magna de Regio Tripolitana ; t. Sabart
of Tripoli Vecchio (SUET . VEsPP. 3.).
l^abrina, rivier op de westkust van Britannië, t. Severn (TAO. ANN. 12, 31.)

Sacs das, z. m u s i c a, 2. kol. o.
Sacae, ».•xact, magtig, maar woest N ornader►
volk van Scythië, ten 0. van de Massageten naar
den kant van Serica, in de tegenw. steppen der
Kirgisen ; dikwijls vindt men den naam ook op

alle Scythen toegepast (HDT . 4, G. 7, 64.). Zij
stonden onder eigen koningen, doch waren lang
schatpligtig aan de Perzen. Zij waren goed gewapend en leverden voortreflijke ruiters (HDT. 6,
113. 7, 64. 9, 71. ARR. 3, 8, 11. 11, 4. 7, 10, 5.),

maar ook uitstekende boogschutters (:XEN. CYr,..5,
3, 22.).

Saecus, een filtreerzak om den wijn te kinren : met sneeuw gevuld heette hij saccus nivarius.
Te dien einde gebruikte men ook liet eoluni, z. a.
Sacellum, een onoverdekte plaats, aan een
godheid gewijd en met een altaar voorzien.
Sacerdótes, z. priesters.
Sacer moes, een afzonderlijk staande heuvel
aan den regter oever van den Anio, 3 mijlen van
Rome, aan den nomentaanschen weg, beroemd
door de uitwijkingen van de romeinsche plebs (Lxv.
2, 32. 3, 52.). Tegenw. draagt hij geen afzonderlijken naam, doch op zijn top staat de Torre
di Specclhio ; hij loopt naar de rivier steil af.
Sacra, godsdienstige handelingen. plegtigheden, vooral offers (sacr(facia), op bepaalde feesten
en bij bepaalde heiligdommen. Met het opzigt
over hunne instandhouding, hunne invoering en
regeling waren de pontifices en de senaat belast.
Zij waren onderscheiden in Sacra publica en
S. privata. I)e S. publica waren de zoodanige, die voor het geheele romeinsche volk door
de priesters, overheden, den senaat en het volk, of
ten minste een gedeelte van het volk verrigt, onmiddellijk door de priesters bestuurd en waarvan
de kosten door den staat gedragen werden. Daartoe behoorden (le sacra der curiën, en wel die in
de curiën en door de curio's gevierd werden, de
Fornacalia, Quirinalia, Argei, verder die der Tri
Compitalia en Paganalia en-bus,metnad
het feest Septirnontium. De sacra publica, welke
door het geheele volk, niet slechts door een gedeelte daarvan, voor het volk verrigt werden,
heetten sacra popularia. -- De sacra privata, bij
feesten en heiligdommen van afzonderlijke-zonder
genootschappen, werden niet uit openbare fondsen
bekostigd, en hunne offerplaatsen waren vix sater
(lacer, op openbaar gezag aan de goden gewijd),
doch door de pontifices verheerlijkt en door hen
erkend. Daartoe behoorden 1) de sacra gentilicia,

de zoodanige die door eene geheele geus bekostigd en gevierd werden. De pontifices moesten
er voor zorgen, dat zij niet verwaarloosd of afgeschaft werden, weshalve bij het uitsterven van een

Bens, eerre arrogatie voor de curiën, in tegenwoordigheid der pontifices of eene adoptie voor den
praetor plaats had, waardoor de geadopteerde met
de gentielnamen tevens de sacra yent/licia aan
Deze sacra, die door de gentilen zelve be--nam.
zorgd werden, bestonden in jaarlijksche op bepaalde dagen en plaatsen te vieren offers en feesten, waaraan al de gentilen verpligt waren deel
te nemen. De bijdragen voor zulke sacra en die ter
instandhouding der heilige gebouwen konden de
gentilische sacra zeer duur maken, weshalve men
in latoen ongodsdienstigen tijd, op verschillende
wijzen, zich er van vrij zocht te maken, b. v. door
:

vrijlating en adoptie van slaven, door coënmptio,
schijnverkoop der nalatenschap aan oude lieden,
inzonderheid echter door de detestatio sacroruin,
waardoor iemand, ten gevolge van arrogatie zijne
yens, waartoe hij tot dusver behoord had, verliet
en op die wijze van hare sacra losgemaakt werd.
Ike sacra gent. werden gedeeltelijk ook sacra gent.
publica, wanneer de staat de sacra eener Bens
zelf overnam, doch liet priesterschap aan haar
overliet. Zulk een priesterschap was derhalve een
erflijk sacerdotium publicum ; zoo bezat de gens
Aurelia het openbare priesterschap van Sol, de
Nautii dat van Minerva, de Julii van Apollo. —
2) Sacra farniliarunt, bestonden in de dienst der
Laren, Penaten, Manen, Geniën, of waren door
geloften ontstaan, die tot heil der familie gedaan
waren. 1)e pater farnilias zelf had er het oppertoezigt over. — 3) Sacra. sinqulorurn hominum, die
betrekking hadden op gebeurtenissen in het leven
van bijzondere personen of der familie, zoo als
geboortedagen, huwelijk, begrafenis, de dagen van
het zaaijen en oogsten enz. Naar den tijd waarop
de sacra gehouden werden, waren zij of annua of
nnenst.rua, stativa, non stata of iridictiva, (conceptiva, iinperativa). repentina enz.
Saeramentam , de krijgseed, z. d e l e c t u s
-na i l i t u 7n. 4. kol. o. -- 2) De geldsom die door
cie partijen bij de legfis actio sacrainenti gedeponeerd
moest worden, die oorspronklijk tot godsdienstige
doeleinden gebruikt werd.

Sacrar't um, de kapel, de huiskapel (ook larariuin geheeten) en in ruimeren zin het heiligdom
in 't algemeen.
Saerif ciá, z. offers.
Sacrificulus, z. r ex.
Saerileg ium (van sacra en legere, d. i. luran) heette tempelroof, doch onder de keizers
kreeg het woor& een uitgebreider beteekenis van
misdaad in 't algemeen, met name beleediging van
den keizer, schennis der godsdienst enz. In de
oudste tijden werd over sacrileginni gevonnisd,
door de regtbank over parricidium (cie. LEGG. 2,
9.). De lex Julia de peculatu bedreigde sacrilegium,
even als peculates, met aquae et iynis interdictio,
die later in deportatio overging. l)e keizers hepaalden nog andere straffen.
Sacriportus, `Ispfi,- Atp.ljv, plaats in Latium,
waarschijnlijk in het gebied der Volsten, aan een
overoud kanaal, dat in den Arnasenus uitliep. Hier
versloeg Sulla den jongen Marius in 82 v. C.
(APP. B. C. I, 87.).

Sacrum Promontorium , To ixpl v izpouTajpptov, naam van verscheiden voorgebergten : 1)
de westelijke punt van Hispanië, t. kaap St.Vincent;
2) Z. oostelijke punt van Hibernia, t. Carasore
point ; 3) N. oostelijke punt van Corsica, t. k.
Corso ; 4) westelijke punt van den Cragus in Ly-

Sadocus--Salamis.
cië, tusschen Xarithus en Telmissus, t. k. Iria of
Indi Boeroen ; 5) voorgebergte in Lycië bij de
grenzen van Pamphylië, tegenover de chelidonische
eilanden, t. k. Chelidoni ; 6) voorgebergte in Pon-
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Hispania Baetica, ten Z. van den Buetis, t. Xigonza. (Liv . 34, 19.). — 2) Stad der Arevacers

Saepïnurn, lccírrtvov, of Sepinuiii, staal in
Samniurn, ten N. van Beneventum, nog t. Sepino,
nabij de rivier Tamaro (Liv . 10, 44.).
Saetàbis, IatTa^ ií , 1) rivier in Hispania
Tarraconensis, ten W. van den Sucre, waarschijnlijk de tegenw. Alcoy. --- 2) Stad der Contestaners in Hispania Tarraconensis, ten Z. van den
Sucro, romeinsch municipium, beroemd om zijnen
vlasbouw en weverijen; t. Jativa (CAT . 12, 14. 20,

in Hispania Tarraconensis, ten Z. 0. van Clunia
aan den Mons Salaries, t. Siguenza aan de rivier
Henares. Beide steden heeten ook S e g o n t i a.
Saguntu m, Z i 'ouv ro , of --- us, stad der
Sedetaners in Hispania Tarraconensis, aan de rivier
Pallantias (t. Palancia), ten N. van Valencia, niet
ver van de oostkust. De om haren land- en zeehandel, als om hare vruchtbare omstreken even
belangrijke stad, zou door Grieken van Za.cynthus gesticht zijn, waarbij zich Iater nog Rutuliërs
uit Ardea zouden gevoegd hebben. 1)e stad, die
bij liet vredesverdrag tussclaen Rome en Carthago
onder Rome's bescherming gekomen was, werd in
218 v. C. door Hannibal aangevallen en na een
heldhaftigen tegenstand, ingenomen (LIV. 21, 6-15.)
en grootendeels verwoest. Dit gaf aanleiding tot
den 2. punischen oorlog. Weldra werd Sag. weder aan de Cartlhagers ontrukt en herbouwd eri
door de Romeinen tot colonie verheven (Liv. 24,
42. 38, 39.). Bekend waren de sierlijke bekers die
daar vervaardigd werden, benevens de vijgen van
de omstreken. Vele ruïnen worden nog gevonden bij het teg. Murviedro.
Saïs, i;, voorname stad van Beneden -Aegypte in liet Deltaland, ten N. van Naucratis, de
oude hoofdstad van Beneden -Aegypte, residentie

44.).

der oude koningen, met een prachtigen tempel van

Sagalaseus, yc Xn 6„ aanzienlijke stad van
Pisidië, een dagreis ten Z. van Apamea, wier inwoners voor de dapperste van het, land werden

Neïth, waarin liet graf van Osiris en de graven
der Pharao's gevonden werden (HDT. 2, 170.).
Aati het lampenfeest, dat bij dien tempel gevierd
werd, nam het geheele volk deel (HDT. 2, 9, 62.).
Saïs was waarschijnlijk gelegen op de plaats van
het dorp Sa -el-Ilaggar.
Sala, cc);u,, 1) rivier van Geinianië, tegenw.
de s a k s i s e li e Saaie, die in de Elbe valt; tusschen
haar en den Dijn verloor Drusus het leven. —
2) Bij 'l'acitus (ANN. 13, 57.) is de niet met name

tas, tusschen_ Corasus en Cordyle, t. k. Yoros.
Sad^icus, dóoxo^, zoon van den thracischen
koning Sitalces, door de Atheners met het burger-

regt begiftigd, omdat hij een verbond tusschen hen
en zijn vader tot stand bragt, 431 v. C. Toen
de Corinthiers in het volgende jaar dit verbond
trachtten te verbreken, leverde hij de gezanten
aan de Atheners uit (THUC . 2, 29, 67.).
Sadyattes, »»J.&) TTrl;, koning van Lydië.
629-617 v. C., zoon van Ardys, verjoeg (le Cimmeriërs en voerde oorlog niet den inedischen koning Cyaxares en met Milete ; de laatste werd
eerst geëindigd door zijn zoon Alyattes (z. a.)
(HOT. 1, 16 en v.).

Saeeuláres ludi, z. 1 d i, 8).

gehouden. Ruïnen vindt men op de helling van
den berg bij Aghlasan (Liv. 38, 15.).
Sag rts, S acapis, 1) rivier in Sarmatia Europaea, die zich ontlastte in een noordwestelijke
golf van den Pontus Euxinus, den sinus Sa y a,

rius. -

2) Z. Sai]garius.

Sagartii, Say ip tot, woonden volgens 1 ierodotus (1, 125.) in eigenlijk Perzië; doch volgens
Ptolemaeus in Medië bij de passen van den Zagros.
Sagitta, r,ia Ló.3, 1) een ]igte, uit hout of riet
vervaardigde pijl, onderscheiden van de werp schicht, piluat; waarschijnlijk het eerst uitgevonden
door de als boogschutters beroemde Cretensers.
Zij werd na den 2. punischeu oorlog bij de
hulptroepen der bondgenooten, door de Rorneinen
ingevoerd. Zij liep dikwijls in verscheiden punten
uit, die met weerhaken voorzien waren. — 2)
Sterrebeeld aan den noordelijken hemel.
Sagittarit, 1) een afdeeling gewapende troepen, met boog en pijlen gewapend. Zij komen
zoowel bij de oostersche volken voor, als bij de
Grieken en Romeinen ; verg. sag i t t a en aim a.
--- 2) Z. sterrebeelden.
Sagmina, z. Verbena.
Sagra, Zc.iypc , kustrivier in Bruttium, die tusschen Locri erg Caulan.i in de ionische zee valt,
beroemd door den slag, waarin 12000 Crotoniaten
door 10000 Locriërs verslagen werden. Van daar
kwam een spreekwoord waarvan Cicero (N. D. 3,
5.) gewag maakt. Verg. aid. 2, 2. JUSTIN . 20 9 3.
-

Sagrus, rivier in Midden-Italië, grensscheiding
tusschen de Frentanen en Peligners. Zij ontlastte
zich tusschen Ortona en Histonium ; t. Sagro.
Satgum, de lange, wollen krijgswantel, maakte
de tegenstelling van de in vredestijd gedragen toga
(van daar sagati at togalt). Slechts in burgeroorlogen droegen de burgers het saqur.
Sagulutia, layouvrfa, 1) stad in het W. van

genoemde rivier tiumen gignendo soli fecunduin,
die de grensscheiding tusschen de Hermuuduren
en Cltatten vormde, de frankische Saaie. —
3) Naam van twee rivieren in Mauritania Tingitaria op de westkust, die in den atlantischen oceaan
vallen, de eerie, t. Boeragrag, aan deze, de andere,
t. Beni Tamer, aan gene zijde van het Atlasgebergte. Bij den mond van (Ie eerste lag een gelijknamige stad, in de nabijheid van het t. Sella,
de zuidelijkste grensstad der t;onieinen. — 4) Rivier in Hispania Baetica tnsscheu de rivier Barbesula en Malaca; insgelijks een stad aldaar tusschen
Seria en Nertobriga ; t. Setida. — 5) Stad in Thracië, aan de kust van de aegaeische zee, ten W.
van den mond van den Hebrus (uDT. 7, 59.).
Buitendien lagen er nog steden met dien naam in
Pannonië en Phry gië.
Salacia, 1 rom. godin van het zout der zee
(van soluni — iX ), bij Neptunus moeder van Tri ton . Ook komt deze naam voor als bijnaam van
Venus, als uit liet schuim der zee geborene. --2) ccXáxsua, municipium van Lusitanië in het gebied der Turdetaners ten N. W. van Pax Julia,
bekend om hare wolweverijen, t. Alcacer do Sal.
Salaminia, atlieensch staatsschip, z. 7t u p a A o S.
Salmis, ccXuN is, 1) eiland bij Attica (z. a.
9. kol. o.). - 2) De belangrijkste, grootste en
sterkste stad op Cyprus, in het midden van de
oostkust bij den berg Pediaeus, door Teucer Telamons zoon gesticht, en genoemd naar diens vaderland. De stad werd onder Constantijn den G.
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Salapia—Salinator.

grootendeels door een aardbeving verwoest;
zij werd herbouwd onder den naam C o n s t antja en tot hoofdstad van het eiland gemaakt. Haar

Agonales of Collini, dewijl zij bij de porta Collins
op den Quirinalis offerden. Aan het hoofd van
het collegie stond een magister, en op dezen volgruime haven kon een geheele vloot bevatten (mc. den in rang de praesul (voordanser) en vutes of
ANN. 3, 62.).
praecentor (voorzanger). De Saliërs werden slechts
Salapia, YaXaríx, zeer oude stad van het uit de patriciërs gekozen en stonden in hoog aanapulische landschap Daunië, volgens eerie sage zien. Zij droegen een gestikte tunica en daarover

door Diomedes, volgens eene andere door den een metalen borstharnas, de toga praetexta op
Rhodiër Elpias gesticht. Met hare panische be- gabijnsche wijze opgeschort, den apex (z. a.) op
zetting gaf zij zich in den 2. punischen oorlog aan het hoofd, een zwaard, lans, in de regterhand een
de Romeinen over (LIV. 24, 20.). Nadat zij in koperen staafje, waarmede zij bij hun optogt door
den bondgenootenoorlog verbrand was, bleef zij on- de stad onder zang en dans op het ancile in cle
aanzienlijk, vooral ook om hare ongezonde ligging in een moeras, waardoor de inwoners tusschen beiden bewogen werden hunne stad voor
een tijdlang te verlaten (crc. LEG. AGR. 2, 27.);
ruïnen bij het teg dorp Salpi.
Salapina • pains, aanzienlijk meer van
Apulië, in de nabijheid der stad Salapia. M. Hostilius liet het doorgraven en met de zee in ver
brengen, waardoor liet de haven der stad-bindg
werd ; t. lago di Salpi.
Salarium, eigenlijk de verstrekking in zout
aan soldaten en ambtenaren gegeven; later werd
het door geld vervangen, en beteekende in ruimeren zin zoo veel als stipendium, alsmede bezoldi.ging voor stadhouders, artsen enz.
Salassi, lakoejao(, „eeltisch-ligurische voikstam
aan de I)uria in transpadaanseli Gallië, die zijne
bergstreken zoo hardnekkig verdedigde, dat Angustus zich eindelijk genoodzaakt zag hem geheel
uit te roeijen, door de inwoners of als slaven te
verkoopen of naar andere streken te verplaatsen.

linkerhand sloegen (LIV. 1, 20.). Deze optogt
met de ancilen, ter eere van den de stad beschermenden krijgsgod (z. Ares), werden in de maand
Maart gehouden. Op den 1. Maart offerde de
pontifex maximus aan Mars in de regia, waar zich
de heilige lansen en ancilen bevonden, en op de
volgende dagen begaf zich de optogt over het foruin, comitium en andere openbare pleinen naar
liet capitool; men trok om alle altaren en tempels
en de goden die de stad beschermdel werden op
hunne plaatsen aangeroepen en door offers ver
Maart werden de zoo--erd.Opn145
genaamde M a m u r a l i ën gehouden ter eere van
Ma m u r i u s, door wien de ancilen zouden gemaakt zijn. Zijn naam is verwant met Mars, Alarmar. Op dezen dag werd zijn beeld in processie
rondgedragen en met lange staven geslagen, maar
tevens ook in liederen zijn lof verkondigd. Op
den 19. Maart, de feriae fortis Deae (Minerva of
Neriena), werd de strijd der godin met Mars op
het comitium onder zang en wapendans gevierd.
Hun gebied bevatte rijke goudmijnen (LIV. 21, 28. Het geheel werd door een rijken maaltijd besloten.
EPIT. 53.).

In de liederen die hij de processiën gezongen wer-

Saldae, lX^ o, voorname stad in Mauritanië, den (axarnereta), werd vooral Mars aangeroepen
eens de uostelijke grensstad van het rijk van .Boe en gevierd, doch ook Janus, Jupiter Lucetius,
westelijke grensstad var, de-chusenJba,ltrd Apollo, Juno, Minerva, Hercules, Mania en a.
provincie Sitifensis, door Augustus tot colonie ge- Zij waren in saturnisclie versmaat, vervaardigd en
maakt; het teg. Boegia bij kaap Carbon.
werden door de oude Saliërs gezongen, terwijl de
Stare, » lX ii, stad op de kust van Thracië in jonge den dans vertoonden (v IRG. AEN . 8, 285 en
v.). De zoogenaamde Virgines Saliae vormden
de nabijheid van den Doriscus (HDT. 7, 59.).
Sal(1;entini, 1uXz ravot, volksta rn op de zui- geen afzonderlijk collegie ; zij waren conducticiae
delijke punt van Calabrië, rondom het voorge- (gehuurd) en werden bij verscheiden godsdienstige
bergte Japygium, dat ook r, laXev r& wv cïxpu heet- plegtigheden der Saliërs gebruikt. — 2) Een stam

te (crc. Rose. AM. 46.).

der Franken, die wij het eerst aantreffen op het

Saléra, stad nabij de noordkust van Africa eiland der Batavieren hij de stad Toxandria, waar
propria, 15 mijlen van Castra Cornelii; zij werd Julianus hen versloeg; later verschijnen zij aan de
Maas, bij de Chamaven.
door Scipio veroverd (Lrv. 29, 34.).
Salernum, stad in het Z. van
Salïna,e (fodinae), ook salifodinae, zoutgroeCampanië, aan de gorlf. van Paestum ; op de hoogte ven, zoutmakerijen, reeds vroeg door de ouden
aan wier voet zij gebouwd was, stond een kasteel ontgonnen, hoewel later meer algemeen. Bij Athecastruin ,Salerni (Lev. 32, 29.). In het jaar 196 ne waren zoutbronnen aan gene zijde van den
V. C. werd zij remeinsche colonie (LIV. 24, 45.), Cephissus, zoutwerken aan het strand der zee;
geraakte daarop in verval, totdat zij in de middel voor Rome was een zoutmakerij bij Ostia, aange(sedert de 8. eeuw) tot lioogen bloei-euwn legd door Ancus Martins (LIV. i , 33.); later wa-

steeg; nog t. Salerno (CIC. HERENN. 4, 51. Hots. ren er in menigte in en buiten Italië, zoowel van
EP. 1, 15, 1.).

Sa1gI neus, loc?,pvsu^, of Salganéa, vlek
in Boeur.ië, ten Z. 0. van Anthedon, op een hoogte aan de noordelijke helling van den Messapius ;
waarschijnlijk staat op die plaats het klooster St.
Geor g (LIV. 35, 37, 46, 51.).
Salie, 1) dansers, een romeinsch priestercolle- .
gie van Mars Gradivus, waren verdeeld in twee
gezelschappen, elk van 12 personen, de oudste,
naar men meent door Numa ingesteld (z. an c iOVID. FAST . 3, 259 en v.), heetten Palatini,
1e
omdat zij hunne offerplaats hadden op don Palatinus, de jongere, door Tullus Hostilius ingevoerd,
.

-

staatswege als door bijzondere personen aangelegd, waarvan aan den staat pacht moest betaalra
worden (LIV. 2, 9. 29, 37.). Men trok het
zout uit zee- of bronwater, door verdamping in
de zon (^.iAo;d ytov, lX itrjzTO;) of door afkoking.
Salïnae, »icXïvat, naam van verscheiden steden, in wier nabijheid zoutbronnen waren, b. v.
op de kust van Apulië, nabij de Salapina Palus,
t. Forra della Salino; in Picenum aan de rivier
Sannus (zeker juister Salinus), t. Salino; in de
buurt van Herculanum in Campanië.
SaI1n^tor, z. Livia Bens.

Salinum—Saltatio.
Stalinism, het zoutvat, concha sails bij Horatius (oD. 2, 16, 14.).
Salmutcisc, z. Halicarnassus.
Salmanassar, koning van Assyrië; nadat
in Assyrië de dynastie der Dercetaden (z. N in u s) een einde genomen had en het rijk tevens
aanmerklijk verzwakt was, zonder echter zijn bestaan geheel en al te verliezen, volgde een nieuwe
dynastie die met Beletares begint (nieuw-Assyrisch
rijk), terwijl Assyrië zich sedert naar het W. zoekt
uit te breiden. Dit gelukte reeds onder Phul en
Tiglath Pilezar, die Syrië onderwierpen en Israël
cijnsbaar maakten ; en werd voornamelijk voortgezet door Salmanassar of Salmon, 739--713 v. C.
Hij maakte een einde aan het rijk van Israël, dat
door Aegypte ondersteund de schatting weigerde.
Sainaria werd ingenomen en de inwoners gevanklijk naar Assyrië gevoerd. Daarop rukte hij ver
voort en onderwierp Phoenicië, echter bleef de-der
eilandstad Tyres zich met goed gevolg tegen hem
verdedigen, zoo zelfs dat zijn vloot door de Tyriërs
geslagen werd. Zijn opvolgers waren (Sargon en)
Sanherib, 713-693 V. C., die Judaea zeer in het
naauw bragt, terwijl hij een veroveringstogt tegen
Aegypte ondernam. Echter leed hij een gevoelig
verlies voor Jeruzalem, en een nederlaag bij Pelusium (HDT . 2, 141.), en op zijn terugtogt werd
hij door zijne zonen gedood. Medië viel af, en
Babylon werd met moeite weder bedwongen. Asarhaddhon, zijn zoon, hield den ondergang van het
rijk nog eenigen tijd tegen, 693---675 ; na diens
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alleen kon naderen. In de nabijheid lag Dioelea,
geboorteplaats van keizer Diocletianus, en 3 mijlen ten Z. van de stad zijne prachtige villa, waarvan nog belangrijke overblijfsels aanwezig zijn. Na
hare verwoesting door de Gothen verhuisden de
inwoners naar Spalatum (cas. B. C. 3, 8, 9.).
Salonil, 1) P. Salonius, nam in 't jaar
342 v. C. als krijgstribuun deel aan den opstand
van het leger dat voor Capua gelegerd was (LIV.
7, 41.). — 2) S a l o n i a, dochter van een schrijver of klerk, zij was de tweede vrouw van den
ouden Cato en moeder van Cato Salonianus.
SH,ltatio , 4rrtacs, dpy1i Ttxrl; bij Homerus
d p ri r9; en steeds met cïtherspel en zang eng
verbonden (ópx,ri a tUy, xWWapty xa't dot, IL . 13,

731.), terwijl meestal ook dansers en zangers in
een persoon vereenigd waren, en de dans door de
either of fluit begeleid werd, waarmede in den
regel nog een mimische voorstelling gepaard ging.
In lateren tijd kwam het dansen meer in verbinding met de gymnastic; de ligchaamsbewegingen
werden met die der ziel in verband gebragt en dc
danskunst moest door gebaren, houding en beweging het inwendig gevoel zoeken uit te drukken. Vooral behoorde zij te Sparta te huis doch
werd meer als een uitspanning van den krijg beoefend. Doch ook op andere plaatsen van Griekenland, vooral daar, waar muziekale ontwikkeling
op prijs gesteld werd, hechtte men veel waarde
aan de danskunst. I)e Arcadiërs werden tot hun
30. jaar op staatskosten daarin onderwezen en
moesten jaarlijks openlijke proeven in die kunst afleggen ; in Pontes en de ionische steden van KleinAzië wijdde men geheele dagen aan het aanschouwen van dansers. Onder de verschillende soorten
van dansen had de dorische, de zoogenoemde pyrrlfiche (z. a.) een eigenaardig oorlogskarakter; de
jonge Spart arien en Cretensers werden daarin

dood neigde het meer en meer ten val en bezweek eindelijk, in 606 v. C., ten gevolge van de
inneming van Ninive door de Meders en BabyloChaldaeërs (z. S a r d a n a p a l u s).
Snlmóne, »tX cuvtl, waarschijnlijk de oudste
stad van het landschap Pisatis in den Peloponnesus, niet ver van Heraclea, aan de rivier Enipeus.
SalmOneus, »cXp wvsó;, zoon van Aeolus ijverig geoefend, soms reeds van het 5. jaar af.
(z. a.), man van Alcidice, vervolgens van Sidero; Bij de feesten der gymnopaediën (z. a.) van de
uit liet eerste huwelijk was hij vader van Tyro jeugd vertoonde zich de danskunst in hare hoogste

(11031. OD. 11, 235.). Uit Thessalië verhuisde hij
naar Elis en bouwde daar Salmone. Hij waagde
het zich met Zeus te meten, daar hij den donder door
middel van koperen platen en ketels of van zijn

wagen, en derf bliksem door fakkels zocht na te

bootsen, weshalve hij door Zeus met den bliksem
gedood en in de onderwereld gestraft werd, terwijl

volmaking en veelzijdige rigting. De knapen daitsten naakt in rhythniische bewegingen en bevallige
wendingen, en terwijl htin hoofd niet palmloof omkranst was, bootsten zij door hunne gebaren
het pancration en het

worstelen na. I)e tragische

dans, ' i.pXztu, niet een levendig gebarenspel,
had iets plegtigs en verlievens. Tot de orchestizijne stad werd verwoest (vlRG. AEN. 6, 585 en v.). sche oefeningen behoorde ook het balspel, waar
Salinonium of Stmonhum., ^^cXcuvco,
neen tevens een bijzondere soort van dans maakte.-van
het oostelijkste voorgebergte van Creta, t. kaap Sal- Een gyrnnastische dans was de BiC aat;, waarbij
mon.
knapen en meisjes omhoog sprongen en elkander
Salmydessus, X^ v rl^aá; (ook
van achteren schoppen toebragten, terwijl de toeafgeleid van X;) heette eigenlijk de geheele streek schouwers de sprongen plagten te tellen. Bij
van de kust van Thracië, langs den Poritus Euxi- a Ie krijgsdansen (ópuoc, halsketens) waren knapen
nus, van de landtong van Thynia tot aan den en meisjes vermengd, wat bij de overige Griethracischen Bosporus, waar de roofzuchtige Thra- ken voor ongepast werd gehouden. Bij de eerciërs het strandregt uitoefenden, begunstigd door dienst en de feesten der Goden waren dansen
zandbanken en ondiepten (EN. ANAB. 7, 5, 8, 12. zeer gezocht ; in feestlijke reijen bewoog men zich
HDT. 4, 93.); later wordt hier een stad Salniydes- ore het altaar. I)e dansen van Dionysus wasus vermeld, die men voor het teg. iMlidja houdt. ren echter in hunne bewegingen veel wilder en
Reeds Aeschylus (ruox. 725.) noemt het (hoe- onstuimiger dan die van Apollo ; vooral bij toowel ten onregte bij den Therinodon) &y póysvos neelvertooningen werden zij met veel kunst opge`i e rmtat; verg. soril. ANT. 969.
voerd, en wonnen aan belangrijkheid door hun
Salótna of -nae, 1 X hvu, hoofdstad van Dal- zanuenhang met het geheel. — Bij de Romeinen
matië, aan de nog tegenw. zoo genoemde golf van was ook deze kunst niet zeer geacht (cie. ruft.
Salona, een om zijne strategische ligging bijzon- 6.); bij godsdienstige plegtigheden komen gemengder belangrijk punt voor de Romeinen. Met hare de kooien voor van jongens en meisjes (Liv. 27,
voorsteden reikte Salona tot aan den bergpas C 1 i s- 37.). Tegen liet einde der republiek kwamen de
s u r a, langs welken men de stad van de landzijde verwijfde en soms ontuchtige ionische dansen in
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den smaak (HOR. OD. 3, 6, 21.), en de saltatio staatsarchiven en verschillende werken, datgene
theatralis maakte van nu af groote vorderingen. mededeelt wat hij als tijdgenoot beleefd heeft, hoeAls beroemde meesters worden Pylades en Bathyllus genoemd, de eerste in de ernstige, tragische dans, de ander in de dartele, vrolijke, cornische dans.
Salus, romeinsche personificatie der gezond
welvaart. Zij beteekende of de gezond -heidn
als de Hygieia der Grieken, inzonder--heid,vn
heid die des romeinschen volks, en als zoodanig
bragt men haar in 't jaar 180 v. C. bij het heerschen eener pest, te gelijk met Apollo en AesculaPius vele geschenken en wijdde haar gouden
standbeelden (Liv. 40, 37.); of zij was liet alge
welzijn van den staat. Deze Sales publi--men
ca verkreeg in 311 v. C. een tempel op den
Quirinalis (r.iv. 2, 43. 10, 1.). In vroegeren tijd
werd jaarlijks omstreeks den tijd dat de consuls
hun ambt aanvaarden, het augurium salutis aan
haar gerigt, waarbij de goden gevraagd werden,
of men het heil van den staat van haar mogt afsmeeken. heze gewoonte werd door Augustus
vernieuwd en bleef sedert nog eeuwen lang in
zwang. Sales werd afgebeeld evenals Fortuna, niet
een roerpen, een kogel aan hare voeten, een offerschaal in de regterhand, waarmede zij op
een altaar plengt, waarom een slang zich kronkelt.
Sa.1(1)ustii, een plebejisch geslacht, waartoe
behooren: I) C. Sal. C r i s p u s, uit Amiternum
in het sabijnsche land, geboren den 1 Oct. 86 v.
C., bragt zijn jeugd in zorgeloos vermaak door,
waarbij hij zich aan groote verkwisting en zelfs
aan vele uitspattingen vooral in zinlijk mingenot
overgaf. In 't jaar 52 werd hij volkstribuun, in
welke betrekking hij menigen aanval deed op Milo, die van gepleegd geweld aangeklaagd was, en
op diens verdediger Cicero. De censor App.
Claud. Pulcher zette hens, waarschijnlijk wegens
zedeloosheid, uit den senaat, in 't jaar 50 v. C.,
misschien ook wel omdat Sal. de partij van Caesar
gekozen had, die hem in 't jaar 49 tot quaestor
verhief en hem zijne waardigheid van senator
teruggaf. Ook gaf hij hein een commando in
Illyrië, waar hij intusschen een nederlaag leed.
Later (47 v. C.) was hij gelukkiger als propraetor in Africa (AUCT. B. AFIC. 34.), totdat Caesar
hem tot proconsul maakte van de provincie Numidië, waar Sal. zich aan groote knevelarijen
schuldig maakte, orn zijn eigen financiëlen toestand te verbeteren, zoodat hij slechts met C:nesars hulp een aanklagt daarover ontkwam. Na
den dood van Caesar wijdde Sal. zich geheel en
al aan letterkundigen arbeid, en besteedde een
gedeelte van zijnen in de provinciën verworven
rijkdom (SAL. CAT. 4. SUET. GRAMM. 10.) tot het
aanleggen van prachtige tuinen en stierf den i 3.
Mei 35 v. C. De ouden verwijten hem dat zijn
leven in strijd is met cie in zijne schriften ver
beginselen, en veroordeelen hem daarom-kondige
streng. Naar de wijze waarop hij zich in zijne
geschriften voordoet, schijnt hij op meer gevorderden
leeftijd, zijn levenswandel verbeterd te hebben, en
daaruit laat zich zijn ijver verklaren tegen de ondeugden der grooten (inzonderheid van. Pompejus), alsook een zekere neiging, om alles van de
ergste zijde te beschouwen. Wij bezitten van hein
nog verscheiden geschriften. Het eerste is zijn Catilina of belluin Catilinarium, na Caesars dood uitgegeven, waarin hij, gebruik makende van bijzondere

wel hij soms belangrijke zaken verzwijgt. Over
Cicero oordeelt hij niet zeer gunstig, terwijl hij
Caesar veel eer en lof toezwaait. Enkele deden,
inzonderheid de inleiding, bevatten te veel wijs
beschouwingen, zijn taal is-gerinalm
rijk aan kernachtige gedachten, krachtige uitdrukkingen, maar ook dikwijls stroef Minder wijsgeerige beschouwingen, grootere zuiverheid in vorm
meerdere juistheid van voorstelling, minder gegezochtheid in de taal, minder jagt maken op
verouderde spreekwijzen, vindt men in het tweede
werk van Sal., zijn Jugurtha of bellum Jugurthinuna, waarin hij niet alleen de gebeurtenissen van
den jugurthijuschen oorlog schildert, daarbij geholpen door de kennis die hij als stadhouder van
Numidië zich van het land verworven had, en
gebruik makende van oudere bronnen, maar ook
de gebreken der door de optimaten tegen Jugurtha gezonden veidheeren openlegt, ten einde alzoo
deze door hem gehate partij in een zeer ongunstig licht te plaatsen, terwijl hij daarentegen Marius, die destijds tot hoog aanzien geraakte, met
verschooning en voorkeur behandelt. Hieraan
sluit zich zijn derde werk Historiae in 5 boeken,
van den dood van Sulla in 't jaar 78 v. C. tot
aan dien van Catilina. Tevens was dit werk een
vervolg van Sisenna's geschiedenis van Rome.
Behalve verscheiden belangrijke redevoeringen bezitten wij van dit werk nog aanzienlijke brokstuk ken. Andere aan Sal. toegeschreven werken zijn
onecht ; inzonderheid twee declamatiën tegen Cicero
en van Cicero tegen Salustius. Over het geheel
is Sal. te prijzen om zijne waarheidsliefde en de
goede trouw, waarmede hij zijn taak volbrengt;

in de redevoeringen, die hij, overeenkomstig het
karakter der sprekende personen, in zijn verhaal
heeft ingevlochten, heeft hij meer zijn eigen gevoelens en denkbeelden neergelegd. Andere bedoeling schijnt hij daarmede ook niet gehad te
hebben, hij evil ze niet doen doorgaan als werk
cie sprekers gehouden. Hier en daar-lijkdor
zijn zij overladen. Als model gold hem Thucydides (QuINCT. 10, i, 101.), dien hij niet ongelukkig, zelfs in zijn korten, afgebroken zinnen bouw, heeft nagevolgd. Zijn stijl is gespierd, niet
zelden rijk aan verou ierde vormen en uitdrukkingen, zelfs duister en moeilijk, overeenkomstig de
door hein geschilderde gebeurtenissen der ten val
neigende republiek, en in overeenstemming met
zijne eigene zwaarmoedige wijze van beschouwing;
doch juist om die reden, alsmede om het gebruik
maken van nieuwigheden in de taal, (novandi
studium, G , LL. N. A. 4, 15.) werd hij reeds door
de ouden (Augustus bij SUET- AUG. 86. GRAMM.
10.) meermalen berispt. Hij herinnert onwillekeurig aan den Iateren Tacitus. — 2) C n. S alustins, een vriend van Cicero, met wien hij in
ballingschap ging (CiC. AD FAM. 14, 4, 6.) en op
wien hij veel invloed had (CIC. AD Q. FR. 3, 4,
2 AD DIV. 1, 28, 59.). -- 3) Sal. C r i s p n s, neef
van den geschiedschrijver en door hem tot zoon
aangenomen, een jong levenslustig mensch, in aan
bij Augustus en Tiberius, zonder dat hij zich-zien
in openbare aangelegenheden een naam maakte.
Hij stierf in 't jaar 20 n. C. (TAC. ANN. 1, 6. 3.
30.). — 4) Opvoeder van keizer Julianus, werd,
in 361 n. C. bevelhebber der lijfwacht en consul. -- 5) Saturninus Sal. Secundus wees

Salutatio—xx^c(póezc.

Sale, lt'tbE^, of Salyi en Salluvii, heette
de magtigste der ligurische stammen ; hij was
met celtische bestanddeelen vermengd en woonde
in de landstreek tusscllen den Rhodanus en de
Zee- Alpen, zoodat Massilia, Arelate en andere aan
steden in hun gebied lagen. Na een lan--zienljk
gen en bloedigen oorlog werd het volk, dat in
verschillende stammen (b. v. Commoni, Avatici,
1)esnviates, Albienses enz.) verdeeld was, in
^ 1213 v. C. door C . Sextius overwonnen en aan de
Romeinen onderworpen, die nu i\quae Sextiae
aldaar stichtten. Vei•g . LIV . 31, 10.

verscheiden malen de keizerskroon van de hand
en keurde de vervolging der Christenen af. -- 6)
Een wijsgeer tegen het midden der 4. eeuw n. C.
leefde te Athene en te Alexandrië en schreef een
werk 7tapl aschv xcd xóQµou in 21 hoofdst., waarin
hij de onsterflijkheid der ziel en de eeuwigheid
der wereld tegenover de epicuristen tracht te be-

wijzen.
Solutatio, de gebruiklijke morgengroet of
opwachting, die de cliënten binnen de eerste twee
uren van den morgen aan hun patroon plagten
te brengen. Over 't algemeen ontvingen aanzien
mannen eiken morgen talrijke bezoeken van-lijke
hunne vrienden en volgelingen, als een bewijs
hunner hoogachting. Zij verzamelden zich in het
vestibulurn, terwijl het nog donker was, en nadat
zij hunnen morgengroet Ave aan den patroon in
liet atrium gebragt hadden, werden hun eenige ver
korfjes (spor•tulae z. a.) aangebo--versching
den, dat allengs tot warme spijzen werd uit
eindelijk in gelduitdeelingen ont--gestrkn
aardde.
Slvidiênit , 1) Q. Salvidienus Rufus,
van lage geboorte, vergezelde als een innig vriend
Octavianus in zijne jeugd naar Apollonia, verjoeg
als legaat in den burgeroorlog den jongen Pompejus van de kusten van Italië, vocht in 't jaar
41 v. C. tegen denzelfden in Spanje en streed
met roem in den oorlog van Perusia. I)aarna
maakte Octavianus hem Consul (SUET. AUG . 66.),
doch liet hem later ter dood brengen, toen hij,
van Gallië uit, waar hij een leger order zijn bevel had, geheime onderhandelingen met Antonius
aanknoopte. — 2) S a l v. 0 rfi t11 s was vroeger
consul geweest en werd op bevel van Domitianus
ter (lood gebragt (SUET . DOM . 10.).
Salvil. Onder hen verdienen melding: 1)
S a I v i u s, verzette zich als volkstribuun in 't jaar
43 v. C. door zijn veto tegen het besluit van den
senaat waarbij Antonius voor vijand van den staat
werd verklaard; later viel hij als een eerste offer
der proscriptiën. — 2) S a 1 v i u s, voorlezer en
opzigter der boekerij van Atticus (Crc. AD AT T.

847

Samaria, luµ.upttx, z. P a 1 a e s t i n a.
Samarobriva, cqs po jpíouu, d. i. Samarabrug, later A ninani, de hoofdstad der Ambiani in
Gallia Belgica aan de Samara, het tegenw. Amiens,
door anderen minder juist voor St. Quentin gehouden of St. Bray sur Somme (CAES. u. G. 5,

24, 46, 53. Cie. AD PAM. 7, 11, 12, 16.).
Sambuca , z. belegering, 7. kol. o. -- 2) Z.
musica, 5 kol.

Sarnbus, z. Sabi r• e y n ut nni.

Same, z. Cephallenia.
Samia, stad van het landschap Triphylië in
Elis, ten Z. van Olympia., met een burg en een
heiligdom van Poseidon.
Saminthus, Yáp.tvlo;, plaatsje in Argolis, aan
den westelijken rand der argivische vlakte, tegen
(THUC . 5, 5, 8.).
-overMycna

Samnium, Sami ices, z. Sabini.
Samos, z. S a rm s.
Samosato, , s'c lc i 6cuTu, versterkte hoofd

provincie Commagene, aan-stadvneyrich
den westelijken oever van den Euphraat, niet een
sterke citadel. Vroeger was zij de residentie der
koningen, daarna het hoofdkwartier van een romeinsch legioen. Lucianus was er geboren. Bij
het dorp Someisat vindt men nog onbeduidende
ruïnen.
Saiinotlsráce , »4o; Opïxiri, ei land in de aegaeïsche Zee, 38 mijlen van de thracische kust, tegenover den mond van den Hebrus,
32 mijlen in omvang. Een berg van 5000 v.
16, 2 ). — 3) M. S a 1 v i u s Otho, grootvader van hoogte, heette Yutuxrl of 1p.oc. I)e bewoners
keizer Otho, uit Etrurië, kwam door den invloed werden door velen voor Autochthonen gehouden,
van Livia in den senaat (SUET . 0TH . l.). — Zijn volgens Herodotus (2, 51.) waren het Pelasgen,

zoon 4) L. S a I v i u s O t h o, een gunsteling van
Tiberius, een zeer streng man, vooral tegen zijne
soldaten in Illyrië, was een tijd lang stadhouder
in Africa, en ontdekte eene zamenzwer ing tegen

het leven van keizer Claudius. — Zijn oudste zoon
5) L. S a l v. Otho T i t i a n u s was twee malen
consul, 52 en 59 n. C., leed in den strijd tegen
Vitellius (Ie nederlaag bij Bedriacum, waarbij hij
door zijn vijand gevangen genomen, doch in 't

leven gespaard werd (SUET. 0TH. 1. PLUT . 0TH .
13. TAC.

RIST.

2, 23.). — 6) M. Sa1v. Otho,

jonger broeder van den vorige, geb . 3 2 n. C. nano
deel aan de uitspattingen van Nero, met wien hij in
zijn jeugd veel omging, werd door hein als stad
naar Lusitanië gezonden, voegde zich bij-houder
de verheffing van Galba eerst aan diens zijde,
doch was later oorzaak van diens moord (69 n .

;

volgens een ander e sage l)ardaniërs en Arcadiërs
of Trojanen. I)e afleiding van den naam wordt zeer
verschillend opgegeven, of omdat Samiërs en Thraciërs zich er vestigden, of omdat de koningin der
Amazonen Myrine op haren togt ook dat eiland
zou aangedaan hebben en het plegtig aan de moe
zon gewijd hebben (en dus zoo veel als-dergoin
itPri 'i o;). Bijzonder beroemd werd Samothr.
door de geheime eerdienst der goden ; de mysteri ë n werden gelijk gerekend aan die van Eleusis,
zelfs Philippus van Macedonië en Olympias, lieten
zich inwijden (PLUT. ALEX. 2. CURT. 8, 3, 26.).
Het eiland was van weinig staatkundig belang.
Bij Salamis waren de Samothraciërs aan de zijde
der Perzen (LIDT . 8, 90.) ; destijds bezaten zij op
het vaste land S n 1 e (IIDT. 7, 59 ), S e r r h i u m,

Mesambria (tIDT. 7, 108.), Tempyra. Ten

C.) en beklom voor een korten tijd den keizerlij- tijde van Sulla werd het eiland en de rijke tem
geplunderd (PunT . MARC . 30.-peldorzshuim
ken troon, waarvan hij na de nederlaag zijner
troepen bij Bedriacum vrijwillig afstand deed, daar Pomp. 24.). De tegeuw. naam is Samothraki.
1ap.cp6pag en K oi'tc áía;, twee zeer uitstebenam hij zich met vaste hand het leven, 16 April-op
69 n. C . (SUET. en PLUT . in het leven van Otho) -- kende paardenrassen, die hunnen naam hadden van
7) C. S a l v i u s L i b e r a l i s, een redenaar, die de op het dijbeen ingebrande teekens der letters Sein en Koppa. Er waren nog andere derdoor Plinius (EP. 2, 11.) zeer geprezen wordt.
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gelijke kenteekenen (xu^uYE^.a ^a xavaTr^pca) der
rassen ; zoo zou ook de naam Bucephalus aan
een dergelijk teeken ontleend zijn. Vooral was de
paardenliefhebberij onder de rijke jongelieden in
Griekenland zeer groot, en de zucht voor fraaije
paarden sloeg dikwijls tot de dolste verkwisting
(µavtxal i^ Zcuvctca) over. De prijzen waren zeer
hoog. Deze liefhebberij van dieren strekte zich
ook tot honden uit, en de liefhebbers der jagt
waren zeer gesteld op zuivere rassen. De beroemdste waren de laconische, molossische en thracische rassen. De MsXer tc xvvt'ota waren schoot
-hondjes,imvrakhle
hield.
SamnpsicerImus, koningje van Emesa, door
Pompejus overwonnen, die zelf spottenderwijze aldus door Cicero genoemd wordt (AD ATT. 2, 14, 1.).
Samos (os),t. Samo of Poesars
Adassi, een eiland op de kust van Lydië, door
een 7 stadiën breede zeeëngte van het gebergte
Mycale gescheiden, dat zich over het eiland ver
uitbreidt onder den naam "A tekoc. Samos-der
had een omtrek van 600 stadiën ; aan de westzijde wordt het door ontoeganklijke klippen beveiligd; in het N. W. heeft het een natuurlijke haven;
in het Z. W. een ree, die eens door een steenen
dam beschut werd. In de oudheid leverde het
eiland geen goeden wijn op, zoo als men anders !,
uit den naam van den berg zou afleiden, doch
overigens was het rijk aan de voortreflijkste voort
beroemd waren de pottebakkerijen van-'brengsl;
Samos en de zoogenoemde samische steenen, die
tot polijsten dienden. De voornaamste godin was
Hera, ter wier eere de "Hpc tct en Tovsct gevierd
werden, en wier tempel nog ten tijde der Ronkeinen, met hoogen eerbied ontzien werd (ctc. VERR.
2, 1, 19 ). De stad Samos in het Z. 0. was de
eenige aanzienlijke plaats. — Eerst was het eiland
bewoond door de Lelegers, onder de nakomelingen van Ancaeus, vervolgens bezetten de Iotiiërs
het onder Procles van Epidaurus, en spoedig
daarna bloeiden handel en scheepvaart `HuT. 4,
152.). De Samiërs waren in 704 v. C. de eersten
die triëren bouwden (TRUC. 1, 13.) Na den moord
van den tyran Demoteles regeerden de Geomoren, doch in tweestrijd niet den demus, tot dat
Polycrates de alleenheersching bemagtigde, in 530
V. C., en zijne heerschappij ook over de Cycladen
uitbreidde. Eenigen tijd na zijnen dood werd het
eiland, na eene gruwzame verwoesting, met behulp van Darius Hystaspis, onder de niagt gesteld
van zijnen broeder Syloson (HDT. 3, 129 en v.).
De Sauriërs namen deel aan den ionischen opstand, doch in den slag hij Lade liepen zij, op
aansporing van Aeaces, zoon van Syloson, tot
den . vijand over, doch velen verlieten het eiland
(HDT . 6, 8.). Deze waren zonder twijfel diegenen,
welke in de perzische oorlogen, 479 v. C., de
grieksche vloot opriepen, tot het bestrijden
der perzische legermagt, langs de kusten van
Klein -Azië (HDT . 8, 132. 9, 91.). Als bondgenooten der Atheners, handhaafden de Sarniërs
hunne zelfstandigheid, tot dat zij in 441 v. C., toen
bij een twist niet Miletus over de stad Priene,
Athene gebiedend wilde tusschen beiden treden,
de vaan der vrijheid opstaken ; onder aanvoering van den wijsgeer Melissus streden zij met
moed, wonnen ook een zeeslag, doch moesten emndelijk voor de overmagt bukken, toen het krijgsbeleid van Pericles, de stad na een beleg van
negen maanden veroverde, ten gevolge waarvan

de Samiërs, vooral door cleruchiën, in strenge onderwerping werden gehouden (THUG. 1, 115. Pr,cT.
PER . 26.). Evenwel bleven de Geomoren nog
steeds niagtig, tot dat eene poging van hen, om
de oligarchie in te voeren, in 411 v. C., ten ge-

volge had, dat zij geheel en al van de deelneming
aan het staatsbestuur werden uitgesloten en cie
demus volkomen meester werd (THUC. 8, 21, 73.).
Kort na de verovering van Athene, op het einde
van den peloponn. oorlog, onderwierp Lysander
ook Samos (xEN . HEL L. 2, 3, 6.), verdreef de
atheensche bevolking en vormde eerre nieuwe burgerij, uit oligarchische vlugtelingen (PLUT. LYS. 14.).
Later sloot het eiland zich weder bij het atheensche bondgenootschap aan, doch weldra sloeg
Athene op nieuw tot geweld over, de cleruchen keer
terug in 361 v. C., doch moesten later op-den
bevel van Perdiccas, het eiland weder verlaten,
dat aan de Ioniërs teruggegeven, doch door Polysperchon weder aan de Atheners toegezegd werd.
Ten tijde der Romeinen was Samos nog slechts een
onbeduidend stadje, dat echter in naam nog hare
vrijheid bezat. Rhoecus en Theodorns stichtten op
Samos een school voor metaalgieterij en boetseer
aardewerk. Het was het vaderland van-kunsti
Creophylus, Pythagoras, Choerilus; Anacreon leefde
er aan het hof van Polycrates.
Sana,stad op de westkust van Pallene,
ten Z. van Potidaea, eene colonie van het eiland
Andros (HDT . 7, 123. TRUC. 4, 109.).
Sanchuniãfhon, lcc'youvtcl»wv, waarschijnlijk een Phoeniciër uit Berytus, die nu eens ten
tijde van Semiramis, dan weder van den trojaanschen oorlog zou geleefd hebben en schrijver zou
zijn van eene geschiedenis van Phoenicië, die Philo
van Pyblus in het grieksch vertaalde en in 8 of
9 boeken verdeeld, uitgaf. Eusebins (PRAEP. EV.
1, 6, 7.) deelt eenige proeven uit dit werk mede,
die zijn oosterschen oorsprong verraden, doch ook
reeds vroeg Philo onder verdenking van verval
hebben, terwijl anderen in deze-schingebrat
overblijfsels wel degelijk oude traditiën meenden

te vinden, al waren die dan ook hier en daar door
Pitilo veranderd en met bijvoegsels vermeerderd.
De nieuwste onderzoekingen hebben evenwel bewezen, dat Sanchuniathon niets anders is dan
de benaming der gezamenlijke heilige boeken der
Phoeniciërs en dat Philo niet zonder reden zijn
werk onder dezen naam, waarvan hij een geschiedschrijver van overouden tijd maakte, in het
licht gaf, om het daardoor meer aanzien te geven,
als of het de oud-phoenicische godsdienstleer belielsde, terwijl het slechts een zamenraapsel bevatte
van phoenicische, aegyptische en helleensche bestanddeelen, dat ons echter, indien het bewaard
was gebleven, over vele zaken op.ielderingen zou
geleverd hebben.
Saneus, Semo Sanctus, een sabijnsche
godheid, ook te Rome vereerd ; oorspronklijk zou
hij den hemel beteekenen ; hij werd met Fidius
(Zeus t(6rto ;) vereenzelvigd, als god der verbonden en van het huwelijk. Later werd hij met
Hercules gelijk gesteld. Als Sancus, Sane/ins,
Sangus, Sanctus vereerde men hem op liet Tibereiland, ook had hij als zoodanig een heiligdom
op den Quirinalis. De Nonae van Junij was een
aan hem geheiligde dag (OvID. FAST. 6, 213. LIV.
8, 20. 32, 1. PROP . 4, 9, 71.).
.-I.av^Cytov, z. kleeding, 2. kol. o.
^ Sandapila, z. fu n u s, 2. kol. b.

Sa ndracotus----Sardinia.
$andracótus, lav8pdzuro-, koning der Prasiërs te Palibothra in Indië, aan deze zijde van
den Ganges, verdreef de stadhouders van Alexander den G. en breidde zijn rijk uit over Pendsjab
en een groot gedeelte van Aria, Arachosië en
Gedrosië.
Sangar us, 4c clp.o;, ook Sangaris, na
den Halys de voornaamste rivier van Klein -Azië,
ontspringt op den berg Adoreus, op de grenzen
van Galatië, stroomt eerst naar liet Z. 0., vervolgens naar het N. W. en liet N., als grensscheiding
van Bithynië en ontlast zich eindelijk ten N. W.
van Prusias in den Pontes Euxinus. Hij was zeer
vischrijk; t. Sakai ja (xox. IL. 3, 187. 16, 719.).
Iiij zijne bronnen lag het stadje S a n g i a.
Sannyrio, »;cvvupícuv, oud -attisch blijspeldichter, tijdgenoot van Aristoplianes, (lie hem om zijne
magerheid bespotte. Suidas noemt eenige zijner
stukken op.
Sanquinai, 1) Sanitctinius Maximus,
was in 32 n. C. consul geweest en werd dit voor
de tweede maal onder Caligula in 't jaar 39.
Later werd hij stadhouder in Beneden -Germanië
en stierf in 47 (TAC. ANN. 6, 4 11, 18.). — 2)
Aanklager van Arruntius, waarover hij na den val
van Sejanus, ter verantwoording geroepen werd
(TAC. ANN, 6, Í ).

Santónea, — ni, , -- c#)vP-c,
een magtig en talrijk volk in Gallia Aquitania,
aan den mond der Garumna, langs de kust van
den atlantischen Oceaan, tusschen de Pictones en
Bituriges Vivisci, roet de hoofdstad Mediolanuni,
t. Saintes (cANs. B. C. 1, 2, 3, 11. 3, 1l.)

Santra , een der oude latijnsche grannna ici
(z. aid. 3. kol. m. ).
Sapaei, lanatot, thracisch volk bij het gebergte Pangaeus, tusschen het meer Bistonis en
de kust, bij de sapaeïsche bergpa,ssen (HOT. 7, 110.)
Sapientes septem, z. zeven wijzen.
Sapits, ^^^Tt,, t. Sapio, kustriviertje in Gallia
Cispadana, ontspringt op de Apennijnen, stroomt
langs Caesena en valt ten Z. van Ravenna, tusschen den Padus en Aternus in de adriatische zee.
Sapóres, cZwp gil; Z. S a s s a n i d a e.
Sappho, 'x îp. de grootste dichteres der
Grieken, geb. te Mvtilene op Lesbos, of in de
kleine lesbische stad Eresus, leefde tusschen 628-568 v. C. Van hare, levensomstandigheden is wei
zekerheid bekend I;en tijd lang, uit-nigmet
haar vaderland voortvlugtig, hield zij zich in Sicilië op. Zij was gehuwd met een rijk man uit
Andros, dien zij eene dochter schonk, met name
Claïs. Op lateren leeftij í woonde zij te Mytilene,
omringd door een tal jeugdige vriendinnen, die
zij in muziek en poësie onderwees. Volgens de
beginselen, olie its hare gedichten doorstralen, als
volgens de geloofwaardigste berigten der-med
oudheid, was zij een eerwaardige vrouw van een
reinen, strengen levenswandel ; (loch de latere tijd
Beeft haren naam bezwalkt en hare betrekking
tot hare jeugdige vriendinnen in een ongunstig
daglicht zoeken te plaatsen. Ook legde men haar
ten laste, (lat zij voor eon jongeling met name
Phaon een onreine liefde koesterde, en toen zij
door hem afgewezen en versmaad was geworden,
zou zij zich uit wanhoop van de leucadische rots in
zee hebben gestort. Zulke lasteringen zijn grootendeels afkomstig van de attische blijspeldichters en
laadden haren grond in de gedichten der dichteres,
waarin voornamelijk de liefde bezongen werd. Onder
V
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hare erotische poësie muntten vooral de epithalamiën uit ; ook dichtte zij hymnen op de goden
en s oo men de berigten van Suidas gelooven
mag, -1grammen, ele iën en iamben. Men twij
felt aan echtheid der drie epigrammen, die op
haren naar staan. Van hare lierdichten, die in
aeolisch dialect en grootendeels in het naar haar
genoemde, hoewel niet door haar uitgevonden
metrum vervaardigd zijn, bestaan, behalve een
aantal kleinere fragmenten, nog twee volledige
oden. In dit weinige dat er van haar over is,
ontdekken wij nog heden de in haar geroemde
voortreflijke eigenschappen, diepte en teederheid
van gevoel, lieflijkheid en bevalligheid van uit
welluidende taal in de zoetvloeijendste-druking,
verzen neergelegd.
Saraeéni, locpaxrwoí, een door Ammianus
genoemd volk in het N. van gelukkig Arabië. De
naam, die oorspronklijk een rondzwervend roovervolk beduidt, werd vervolgens tot op andere nomaden stammen uitgebreid.
-

Sarangae, >.xpclyY at — ysty, volkstam in de
perzische provincie Sogdiana (xnT. 3, 93, 117.
,

7, 67.).

Sarápis, z. S e r a p i s.
Sareophá,gurs, aapxocpo^, 1) een mineraal,
de alninerts, (lie bij Assus gegraven werd, waar
gewoonlijk de doodkisten bekleedde,-niedm
ten einde de verrotting der lijken te bevorderen.
I)ergelijke doodkisten vindt men nog verscheiden
hij Assus. -- In overdragtlijken zin ieder andere
steenen doodkist. De oudste dergelijke sarcophagen zijn de acgyptische uit kalksteen, zelden
uit basalt en marmer bestaande, gewoonlijk van
binned en buiten met hieroglyphen en verheven
beeldwerk van godsdienstigen inhoud versierd. Dc
grootste en schoonste bestaan uit rooden of zwarten graniet, waarin koningen en priesters bijgezet
werden. In Attica heeft men in rotsen uitgehouwen doodkisten gevonden met een deksel er op,
ook van gebakken steen, in Etrurië echter zeer
lange kisten van gebakken klei, met het geheele
afbeeldsel van den overleden persoon boven op
de deksel. Dikwijls vindt men nog urnen daarbij. Dc romeinsche sarcophagen waren vierkante
kisten met reliefs en stonden op de graven. De
kunst heeft op deze sarcopha;en allerlei voorstel
uit de godsdienst, mythologie en heroënsa--linge
gen afgebeeld, vooral leverde de mythenreeks van
Prometheus en Dionysus daartoe rijke stof; voorstellingen van de jagt, gevechten, veldslagen, zegepralen en andere tooneelen zijn insgelijks menigvuldig. Met deze steenen doodkisten hebben
zoowel in strekking als in vorm en gedaante de
aegyptische m u m i ë n k is t e n groote overeenkomst,
die uit hout gemaakt dienden om de gebalsemde
lijken te bewaren. I)e aegyptische mumie lag namelijk niet maar zoo in den sarcophaag, doch was in
een sycomoren (wilde vijgeboom) houten kist of in
een soort van gelijmd linnen foedraal neergelegd,
waarin het lichaam juist paste. Het op de deksel
uitgesneden gelaat verheelde echter niet den overledene, maar Osiris of Isis, door welke aangezigten
men het geslacht van den gestorvene te kennen gaf.
Ook werden deze kisten met gips overtrokken en
van binnen en buiten met kleuren beschilderd en
met hieroglyphen of hieratisch schrift bedekt. Het
schilderwerk had meestal betrekking op de vereering der dooden en de groote goden der onderwereld;

vooral was borst en hals met schitterende
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kleuren beschilderd ; daaronder tot aan de voeten, kusten gevangen worden, zout, zilver, ijzer en
die met bonte banden voorzien zijn, bevinden zich

mineraalbronnen. De sardinische honig had een

allerlei figuren en hierogly phen. Dikwijls zijn deze bitteren bijsmaak, vandaar amarior 7nelle Sardo
doodkisten nog in een tweede en derde besloten,
doch alle zijn van binnen en buiten met tallooze
figuren, opschriften, bloemen en andere versierselen, in de schitterendste kleuren, als bezaaid, zoodat het maken van zulk een kist niet alleen veel
kosten, maar veel tijd moet vereischt hebben.
Sardanapalus, of Ton oseoneo1e rus,
pcclzaXo5, heet gewoonlijk (volgens Ctesias) de
laatste koning van het zoogenoemde oud-Assyrische
rijk, dat door den Meder Arbaces en den Babyloniër
Belesys in de 9, eeuw v. C. verwoest werd. Daar
het echter bewezen is, dat het rijk van Ninus destijds niet te gronde ging, is liet waarschijnlijk, dat
cie gebeurtenissen der werklijke verwoesting, door
Cyaxares en Nabopolasser, in 606 v. C., op
dien vroegeren tijd zijn overgebragt. Ook de toen
regerende vorst wordt Sardanapalus genoemd, die
na een dapperen tegenstand, voor zijne vijanden
bezweek. Buiten dit werklijk historisch feit is
Sardanapalus echter een bijna geheel mythisch
persoon. De mythes van den zonnegod Sardor
of Sardar, die, ons zich te reinigen, zich zelven
verbrazrdde, in wien zich de vereeniging van liet
manlijk en vrouwlijk beginsel, als de hoogste natunrkracht, openbaart, is op hem overgebragt;
daarentegen worden de eigenaardigheden der oostersche levenswijze, kleeding, het serailleven enz.,
op hem toegepast, en hij wordt daardoor een
toonbeeld van verwijfdheid, in tegenstelling van de
manlijke Semiramis; hoewel zijne nlanhafte ver
tegen zijne vijanden met die voorstelling-deign
weinig strookt.
Sardes, ai Y.4Póst;, de oude, rijke hoofdstad
van Lydië (AESCH. PERS. 45. HDT. 1, S-t.) en residentie der koningen, zooms later van de satrapen, aan de noordelijke helling van den Tmolus
en aan de oevers van den Pactolus. De stad was
ten gevolge van hare ligt gebouwde en niet stroo
bedekte huizen meermalen door brand verwoest,
zooals door de Cimtneriërs, door de Grieken (IIDT.
5, 100.1 en door Antiochus den G., tot dat eindelijk Tamerlan haar geheel vernielde Ten tijde
van Tiberius verloor zij door een aardbeving hare
meeste huizen (Tic. ANN. 2, 47.). De burg was
zeer sterk en bevatte ook de schatkamer. Daar
vond men ook het grafteeken van Alyattes (nDT.
1, 193.), alsmede een ouden tempel van Cybele
(HDT. 5, 102.). De ruïnen beslaan nog een groote
uitgestrektheid, doch zijn van weinig belang.
Sardi, z. Sardinia.
Sardinia, »LOU'), later l upoco'kI, na Sicilië
het grootste eiland der middellandsche zee (de
ouden hielden het zelfs voor grooter, IIDT. 5, 106.),
hoewel de opgaven omtrent de uitgestrektheid
(volgens Strabo bedroeg die 4000 stadiën, volgens
Plinius (3, 7, 1:3.) ongeveer 565 mijlen) zeer ver
waren. Van het N. naar het Z. werd-schilend
het doorsneden door een naar het 0. loopend
gebergte, montes innsani (Liv. 30, 39.), de ruwe bergen, waarvan zich verscheiden takken naar de kust
uitstrekken en in voorgebergten uitloopgin. De
voornaamste rivieren waren : de Termus, t. Terrno,

de Caedris in het W., t. Cedro, en de Tyrsus, t.
Oristano. Het land was vruchtbaar en rijk aan
graan, vooral tarwe, zuidelijke vruchten (cie. PRO
L. MAN. 12.), een soort van schapen die veel geleken op geiten, tonijnen, die nog heden op de

376.). Een kruid dat daar groeide,
een soort van klimop, bezat de eigenschap, dat het
den mond bij het la enen deert vertrekken (vine.
ECL. - 7, 41.), vandaar mis`chieen de uitdrukking
sardonische lach (rises Sarrionieus, CJC. AD FAM.
7. 25.). Volgens sommigen waren (Ie bewoners
uit Africa verhuisd, volgens anderen een vermenging van Tyrrheniërs, I hoeniciërs, Iberiërs, Pnniërs, Grieken, waarbij zich na de pnnische oor
voegden. Verg.-logenr,ischloten
JUSTIN. 1 , 7. HDT. 1, 170. Zij droegen den gemeenschaplijken naam Sandi (cie. AD FAM. 7, 24.),
en waren nog in lateren tijd in verschillende
stammen verdeeld. Men hield hen voor trouweloos, boosaardig en lui, zoodat zij zelfs als slaven
bij de Romeinen in slechten reuk stonden, vandaar Sardi venales (LIV. 41, 26. Verg. I1OR. SAT.
1, 3, 3.), waarvoor niet veel geboden werd. Hunne levenswijze was zeer ruw, zij kleedden zich
met huiden, hielden zich naeer bezig met veeteelt
dan met landbouw, doch verdedigden hunne onaf
tegen de Carthagers, onder wier heer -hanklijed
zij tot omstreeks 239 v. C. stonden, als -schapij
tegen de romeinsche overmagt met groote-med

(HOR. A. P.

dapperheid en volharding (r.iv. 23, 40. 41, 21.
TAC. ANN. 2, 85.), zoodat de Romeinen ook slechts

over de kuststreken volkomen meester waren.
In het jaar 450 n. C. moesten zij liet eiland aan
de Vandalen afstaan. I)e voornaamste steden,
die echter nooit tot hoogen bloei geraakten, waren in liet Z. Caralis, t. Cagliari, aan een gelijk
binnenland-namigeolf,ht0.Oane
Nora, t. Nuri.
Sardóum, Sardoni turn mare, Yaooujov,

upcuvcov 7tZX - 'o_, heette de zee rondom liet ei,

land Sardinië; het werd gehouden voor het diepste gedeelte der middellandsche zee (JDT. 1. 166.).
Sarepta, hpe.7t u, stad van .Phoenicië, be-

roemd om haren wijn, tusschen Sidon en Tyros,
t. Serphant.

Sarmatia upMlTiu, heette na Mela (3, 4.)
het land ten W. van den `Veichsel, van de Oostzee
af tot aan den Tinaïs, langs den Ister; bij Ptolemaeus het land van den Weichsel tot aan den Wolga, hetwelk door den Tanaïs in twee deden gescheiuien was : 1, kSYarrnatia Europpaea ( &v Evpethn ap-

l-ta rt'a), begrensd ten W. door de Vistula (Weiehsel),
,

ten Z. door het Carpatusgebergte en de rivier

Tyras (Dniester), ten 0. door de maeotische zee,
ten N. door den oceaan en liet onbekende land.
Gebergten van deze landstreek waren de berg
Pence, het gebergte Amadoca, Alaunum of Alanum, r Rw&v(jv rdpo (Wildai), de T'e.naedici en
R,ipaei 111ontes. Volgens de meening der oudste

Grieken vormden deze bergen de noordelijke grenzen uien bekende aarde, en werden alzoo meer en
meer naar het N. verschoven, naarmate de geographische kennis zich verder uitbreidde; bij Pto-

lemaeus zijn zij ten Z. en W. van het tegenw.
Moskou te zoeken. Van de talrijke rivieren (HDT.
4, 47, S2.) vallen in den Pontes Euxinus: de Borysthenes (I)nieper) met den Hypanis (Bug) en

de Carcinites of Hypacyris Tyras (Dniester). In
de Pales Maeotis vallen: Tanaïs (Don) met zijne
bijrivieren : Poritus (Catmius), Lycus (Verda) enz.

In den sarrnatischen oceaan ontlasten zich : Vistule, Gattalus (Pregel ?), Chronus (Niemen ?), Rhn-

Sarwaticao Portae—Satala.
bon (Dwina?). -- De bewoners, Ba u r o 2n a tae
of Sarmatae, worden reeds bij Herodotus (4,
21.) genoemd; volgens Ptolemaeus waren zij ver
in Ve n e d a e, aan de venedische golf, van-del
den Weichsel tot aan Memel, Pe u c in i, Basta rnae, Jazyges, laoxolanr, aan de W. zijde der
Macotis, A l a u n i of Alani in liet binnenland. Tusschen deze groote volken leefden verscheiden klei
stammen, b. v. de Gythones Phinni, Phi•u•-ner
gundiones enz. Met uitzondering van de zuidelijke
streken was het land woest en winterachtig, door
de natuur niet voor landbouw geschikt, doch des
te beter voor veeteelt. 2. Sa r nn a ti a A s i a ti ca (irj
&v 'AI a.) strekte zich uit van den Tanaïs tot
aan den mond van de rivier de Rha (Wolga) van
den Caucasus tot aan de onbekende streken in het
N. Ten Z. 0. van den Tanaïs ontlastten zich de
Marabius, Theophanius, Atticites, V a rd a n u s (t.
Kuban); de Rha valt in de caspische zee. De
voornaamste bergen waren de Bippici en Cerauni
lllontes, de coraxische en zeniochische bergen.
Aan de bronnen van de Wolga woonden de lkaatAtaxaiot; M o d a c er s, Hi p p o p h a g e n; aan den
westelijken oever dier rivier de Z a c a t e n, S u a rdenen.
Sarmaticae Portae, cá lapµa ttzal
enge pas in het caucasische gebergte, de eenige
toegang van Sarmatië naar Iberië, ook Portae
Caspiae geheeten (SUET. NER. 1 9. TAC. RIST. 1,
6.), doch niet te verwarren niet de eigenlijke caspische poorten; t. poorten van Derbend.
Sarmaticum mare, p ccrnt thxtav6c,
zee in het N. van Europa, de tegenw. Oostzee
(TAC. GERM. 45.). Dichters, b. v. Ov idius (Ex
PONT. 4, 1 1, 38.), geven dezen naam ook wel aan
de Zwarte Zee.
Sarmizegetlaüsa, aanzien lijke stad en residentie der koningen van Dacië, later
romeinsche colonie onder den naam (Jolouia UI/)ia Trajana Aug., en hoofdstad der provincie, alsmede hoofdkwartier van het 14. legioen. Bij het
tegenw. Varhely vindt men nog belangrijke overblijfsels.
Sarnus, :clpvo;, rivier in Campanië bij Nuc;eria, ontlastte zich bij Ponipeji in de Sinus Puteolanus. I)e tegenw. Sarno heeft door de uit
een ande--barstingvdeVu79n.C,
ren loop gekregen. I)e Sarrastes woonden aan
deze rivier (VIRG. AE. 7, 738.).
Saroaicus sinus, apwvtx xó?iros, t.
golf van Egina, het gedeelte van de aegaeïsche
zee dat gelegen was tusschen de kusten van Attica, Megaris, Corinthië, Epidaurië, Troezenië, niet
de eilanden Salamis en Aegina. De naam wordt
afgeleid of van een koning Saron, die op de hertenjagt daar verdronk, of van de troezeensche beek
Saron, of van aapwvt; = eik.
Sarpédon, »apr 'jdwv, 1) zoon van Zeus en
Europa, broeder van Minos en Rhadamanthys.
Met Minos geraakte hij in twist (z. M i 1 e t u s) en
week uit naar Cilix, dien hij hulp bood tegen de
Lyciërs. Zeus stond hem de gunst toe om drie
menschenleeftijden te beleven (HDT. 1, 173.). —
2) Zoon van Zeus en Laodamia, vorst der Lyciërs, dappere bondgenoot der Trojanen (xoat. Ir...
2, 876. 5, 479 en v. 6, 199. 12, 292 ein v.). Hij
werd door Patroclus geveld (RoMM. IL. 16, 480 en
v.), waarop Zeus het lijk zijns zoons door den
Slaap en den Dood naar Lycië liet brengen om
daar eervol begraven te worden. -- 3) Zoon van
;
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Poseidon, broeder van Poltys in Thracië, door
Hercules gedood.

Sarpedonium promonforium, lapweíri uxpa, voorgebergte van Thracië tusschen
de monden der rivieren Melas en Erginus, tegen
eiland Imbros; t. kaap Paxi (UDT. 7, 58.).-overht
Sarrastes, z. Sarnus.
Sarsina, ri Zr.lpatva, oude stad in Uinbrië
aan de rivier Sapis, geboorteplaats van den blij
-speldichtrPau;g.
ook Sarsina.
Sarte, SccpTri, stad in Macedonië op de zuidelijke punt van het schiereiland Sithonia, tusschen de voorgebergten Ampelus en Sigyus; t.
Kartali (HDT. 7, 121.).
Sarus, o 1á1o, aanzienlijke rivier van KleinAzië, die op den Taurus ontspringt en na in een
zuidelijke rigting door Cilicië gestroomd te zijn,
ten Z. O. van Tarsus in zee valt. Hij was aan
zijn inond 3 plethren (300 v.) breed (XENT. ANAB.
Tni

1, 4, 1. Liv. 33, 41.).

Saso, klein, rotsachtig eiland, tegenover het voorgebergte Acroceraunium, op de kust
van Illyrië, landingsplaats voor zeeroovers; t. Sasso, Saseno.
Saspires, -ri, amrnpe;, -poi, scythisch volk
tusschen Colclais en Medië, hadden dezelfde waper;s als de Colchers (HDT. 1, 2, 104. 3, 97. 4,
40. 7, 79,).

Sassanidae, Sassaniden, koningen van het
nieuw-perziscl:e rijk. Nadat in de langdurige oorlogen tegen de Romeinen de krachten der Parthen
uitgeput waren, had er in eigenlijk Perzië, waar
de oude herinneringen van vroegere nationaliteit
het levendigst waren, eene omwenteling plaats.
Ardsjhin Babecan (Artaxerxes) uit de familie der
magiërs, Sassan, die hare afkomst van de oude
koningen van Perzië afleidde, stelde zich aan
liet hoofd van den strijd tegen koning Artaban,
nam in 226 n. C. den naam van koning der
koningen aan, en na twee veldslagen werd de
laatste koning der Parthen gevangen genomen
en gedood, en liet rijk der Parthen vernietigd;
slechts in Armenië en Bactrië bleven zijtakken de:
Arsaciden voortbestaan : echter werden ook de
overige deden des rijks eindelijk na langduriger
strijd onderworpen. Met de stichting van de
heerschappij der Sassaniden, trad te gelijk eene reactie tegen allen buitenlandschen invloed in het leven
gepaard met eene zoo volledig mooglijke herstelling
van oud-perzische instellingen en zeden ; vooral
hei-leefden de godsdienstige instellingen van Zoroaster; in eene groote vergadering der magiërs, die
in het nieuw-perzische rijk een magtigen adel
vormden, werd de leer vastgesteld. Voor de Romeinen werden de Sassaniden weldra even gevaarlijke naburen als de Arsaciden geweest waren.
Reeds moest Alexander Severus de wapens tegen
hen opvatten, vervolgens Valerianus in 200, tegen
Sapores I., Galeries in 300 tegen Narses,
Constantius en .Julianus in 360 tegen S a p o r e s II.
In 't jaar 631 werd aan de heerschappij der Sas
bij de dood van hunnen koning I s d e--sanide,
g e r d III., door de Arabieren een einde gemaakt.
Sassula, stad in Latium, in het gebied van
Tibur, waartoe waarschijnlijk de overblijfsels van
cyclopische muren aan de rivier Arci bij Siciliano
behooren (LIV. 7, 19.).
Satala, 'ru Zc'raka , en ri sczt., belangrijke

stad van Klein- Armenië, in een van alle kanten
door bergen ingesloten dal, een weinig ten N. van
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den Euphraat, de sleutel der bergpassen van Pon- in zijn genre alleen ; de satire sloeg weder den
tus ; vier wegen liepen van daar naar de kust weg in die door Lucilius geopend en door I1orasteden van den Pontus Euxinus. In tateren tijd tins vervolgd was. De voornaamste schrijvers in
het hoofdkwartier van het 15. legioen. deze nieuwe rigting zijn behalve Horatius,
SaticUla, »LrIXO?tick, stad op een berg in I misschien J u 1 i u s Fl o r u s, t ussehen den tijd van
San^nium, aan de grenzen van Campanië, sedert P e r s i u s en J u v e n a 1 i s staan T u r n u s en S u 1313 V. C., romeinsche colonie. Zij lag waarschijn- ` p i c i a, een tijdgenoot van Juvenalis was Julius
lijk op de hoogte van Cajazzo (mv. 7, 32. 9, '21. Rufus. Verder worden nog genoemd ht a b i r i u s,
23, 14. VIRG. AEN. 7, 729.). ' Silius, Gabius Bassits, Manlius VopiSatira, verouderd natura, namelijk lanx, be- sous, D e c i u s Albinos, Il n s t i c u s E l p i d i u s,
teekent eigenlijk een schotel, (lie referta variis E u c h e r i a. Hiertoe behooren ook de metamorniultisque priniitiis sacris Cereris inferebatur, ver- phosen van L. Appulejns, het geschrift van Tervolgens echter ook andere dingen, die uit ver- tullianus de pallio, het werk van Marcianus Caschillende ingrediënten en bestanddeelen zijn zaan pella, de gedichten van Claudianus in Eutropiuna
gesteld, alsmede gedichten van zeer verschillenden, • en in Rufinuin. Teregt zegt Quintilianus van de
ordeloozen inhoud. De naam is dus eigenlijk satire (10, 1, 93.) : sat&a quidem tota rostra est.
slechts gepast voor den ouderen vorm en de regel- Want deze geheele dichtsoort is den Grieken
loosheid der satire. De satire vormt den eersten vreemd en een echt romeinsch voortbrengsel.
overgang van de oude fescenninische kluchten tot Satisdatio ; zeer oud was bij het voeren van
de meer regelmatige tooneelvertooningen, zoo als regtsgedingen het gebruik, dat (le partijen door
Livius Andronicus ze vervaardigde en invoerde; ; borgstelling elkander vrijwaarden. Inzonderheid
het zijn improvisatiën zonder eenheid van in- ? was zulk een borgstelling noodzaaklijk, wi oneer
houd, plan en gedachtengang. Toen liet drama een van beide partijen zich door een ander liet ver zich meer zelfstandig en kunstmatig ontwikkelde, tegenwoordigen, zoodat er zekerheid moest gesteld
ging het volkstooneel in de Atellanen over, deels worden, om of ratans rent dominum liabiturum, of
bleven de oude volkskluchten (saturae) nog be- ' judicatum sold. Ook hij persoonlijke actiën werd
staan en zullen zeker allengs eene zekere meer - soms satisdatio judicatuna solvi gesteld, b. v. wandere volmaking gekregen hebben en in schrift ge- i neer de persoon van den beschuldigde verdacht
bragt zijn. Van daar dat de Atellanendichter ! was (cie. QUINCT. 8, 13 en v.). Bij zaaklijke acPomponius en de tooneeldichters Naevius en Pa- tiën was satisdatio van de zijde der beklaagden
cuvius als schrijvers van saturae genoemd worden. " Inoodzaaklijk, opdat de eischer zekerheid kreeg
Hierdoor kwam het ook, dat haar oorspronklijke voor het teruggeven der betwiste zaak (lis) en de
aard meer en meer belangrijke veranderingen on- intusschen genoten vruchten (viudzciae) na het einderging. Ennius was de eerste die hierin eerie digen van het geding (cie. vEER. 1, 45. ).
groote hervorming te weeg bragt en zijne satiren i
Satnióis^, uTVt6Ztc, riviertje in Troas, op den
;(a ontspringende, dat naar het W. stroomde en
hadden met de oude saturae slechts de eerscheidenheid van inhoud, van vorm en versmaat ge-I tusschen Hamaxitus en Lavassa.
sa, zich in zee o»tmeen, doch onderscheidden zich vooral door groo- I, lastte; t. 'Toesla (bal. IL. 6, 34. 14, 445.)
teren ernst. Den eigenlijken overgang echter van j
Satrae, YtiTput, thracische volkstam tusschen
de oude satura tot de nieuwe satire, vormen de de rivieren Nestus en Strymon, op het gebergte
gedichten van Lucilius die wel nog steeds in j Pangaeus, dapper en vrijheidlievend. In hun gebied
vorm en stof eene groote afwisseling bevatten, bevond zich een orakel van Dionysus, waarover
doch reeds critiserende schilderingen van het le- ! de Bessi liet oppertoezigt hadden (UDT . 7, 1 10, 1 1 1.).
ven zijns tijds inhielden, en zoo een weg en eene
Satrápa, our tht71s, naam der perzische stad i

rigting insloegen, die met de veranderde tijdsons - C houders in de provinciën, die de romeinsche schrij-

standigheden volkomen overeenstemden, ook door vers door praetor (cie. FIN. 5, 30.) of door proeanderen gevolgd HOR. SAT. 1, 10, 47.) werden, feCtus (NEP. DAT. 2. JUSTIN. 5, 1.) vert alen.
tot dat Horatius er eene vaste, classische type aan ,
Satricu.m, latijnsche stad bij Antium. Bij
gaf. In deze nieuwe satire vinden wij twee hoofd- het teg. Casate di Creca vindt men nog overblijf
een ideaal dat den dichter voor den geest sols van oude muren (lay. 2, 39. 6, e, 33. 7, 27-zaken:
zweeft, en eene werklijkheid, die met dat ideaal en op In. p. cie. AD Q. FR. 3, 1.).
in strijd is (verg. Horatius, Juvenalis, Per- (
Satril. Daartoe behooren : 1) S a t r i u s S cs i u s.). De behandeling en bewerking van dezen j c u n d u s, verraadde Sejanus, bij wien hij in groot:
strijd, tussehen ideaal en werklijkheid, is bij de j gunst stond (Tic. ANN. 6, 47 ). -- 2) S a t r i u s
verschillende dichters verschillend.
Lucilius en Rufus, redenaar ten tijde van den jongen l'liniHoratius blijven daarbij in vrolijken luim, Persius I us, leefde nog onder de regering van Nerve (PIJN.
wordt gemelijk, Juvenalis raast, Martialis schertst, Ep. 1, 5. 9, 13.).
Petronius gekscheert. Kort na Lucilius trad M.
Satura, z. s a t, i r a.
'I'erentius Varro met satiren op, die weder de
Saturae palu$, moerassig meer in Latium,
wijze van Ennius volgden, ja nog verder terug- ten Z. van de pomptijnsche moerassen, gevormd
gingen, daar zij niet slechts verschillende versnna- door de overstroomingen van den Nymphaeus ;
ten, maar ook proza en poësie dooreenmengden, t. lage di Paolo (vIRG. ANN. 7, 801.).
en van den hak op den tak sprongen. Deze eiSaturius, P. tegenpartij van Roscins Coinoegenaardigheid der varonische satire vond navol- dus, wordt meermalen door Cicero genoemd (Rose.
ging in Seneea's Apocolocyntosis, in Petronius' Cohn. 6, 18 8, 22.).
Sat2rBcon en in Julianus' Caesares. De satiren
Saturnalia, z Cronus.
van Varro sloten zich bij de schriften van den i Saturnia, 1) naam van Italië bij dichters
cynischer wijsgeer Menippus van Gadara aan, en (b. V. vIRG. G. `?, 173. AEN. !, 569. 8, 329. ovin,
werden daarom door hein satirae illenippeae ge- FAST. 1, 238.). -- 2) Oude stad van Etrurië, vroeheeten (etc. &CAD. 1, 2, 8.). Echter staat Varro ger Aurinia geheeten, aan den weg naar Cosa;
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belangrijke ruïnen vindt men nog bij het dorp

in een tragischen wedstrijd op. Het satyrdrama

Capallio in de maremna di Sovana (LIV. 28, 45.). —
3) Bijnaam van Juno.
Saturninus , een romeinsche. bijnaam : 1) L.
Appulejus Saturninus, was in 't jaar 102
V. C. volkstribuun en deed een voorstel oni den
soldaten van Marius landerijen in Gallië te ver
Na den afloop van zijn tribunaat werd-schafen.
hij door den censor Metellus Numidicus uit den
senaat geweerd, weshalve hij, voor de tweede maal
tot volkstribuun gekozen, in 't jaar 101 Metellus
noodzaakte in ballingschap te gaan. Nu vernieuw-

schijnt ontstaan te zijn, toen de tragedie, waar
een bepaald verband staat, te Athene-medhtin
haar eigenaardig karakter reeds had aangenomen,
en niets strijdt eigenlijk tegen de meening, dat
Pratinas het eerst satyrdrama's vervaardigd heeft.
Te Phlius namelijk, vanwaar Pratinas afkomstig
was, waren de satyrdithyramben, zoo als zij het
eerst door Arion, als dithyrambische koren met

satyr s vermengd, ingerigt waren, onveranderd in
stand gebleven, terwijl zij te Athene reeds een
dramatischen vorm gekregen hadden en meer of
de bij de wetten der Gracchen, ondersteund door min het latere treurspel evenaarden. Pratinas beMarius, bij wien hij zich naauw aansloot (etc. RAS. gaf zich vin Phlius naar Athene en leerde hier
7, 20. DE OR. 2, 49, 201.), en insge lijks in zijn de uit de dithyramben ontstane jonge tragedie
derde tribunaat (100) door zijn ambtgenoot C. kennen, die juist in hare eerste opkomst en draGracchus (cie. SEST. 47, 101.), die zich voor een matische ontwikkeling was. De gelukkige uitslag
zoon van `Fib. Gracehus uitgaf. Eene vroeger dezer hervorming bragt Pratinas op het denk door de nobiles hem aangedane beleediging, zou beeld, om hetzelfde wat Thespis niet de dithyramhem de volkspartij hebben doen omhelzen (cie. hen gedaan had, ook te beproeven met de in AtSEST . 45, 96.). Doch de door hem gepleegde tica welligt geheel onbekende of door de nieuwe
moord van Memmius, die naar het consulaat dong, tragedie meer en meer verdrongen satyrspelen
verbitterde zelfs het volk, en nu door den senaat van zijne vaderstad, en daaraan eene dramatische
in den ban gedaan, door Marius verlaten, moesten hervorming en omwerking te geven. Misschien
zij zich op het (apitool, waarheen zij de wijk ge- (lat eene zekere ontevredenheid van het volk met
nomen hadden, overgeven en werden door het het ernstige karakter der nieuwe tragedie, zoo als
verbolgen volk vermoord (cie. BRUT. 62, 224. CAT. het bekende gezegde ouï^w Trp('Js n?. v tlt6'u6ov schijnt
1, 2, 4.). — 2) L. App. Saturninus, voerde aan te duiden, hem in zijn voornemen versterkt
in 't jaar 69 v. C., onder Metellus bevel op Creta heeft. En zoo werden dan door Pratinas de phlien bestuurde in 58 Macedonië (cie PLAT\ C . 1 1, asische satyrkoren, naar de wijze der dithyrambi27 en v.). -- Zijn zoon 3) Cn. Saturninus, sche koren hervormd, zonder evenwel daarom
een aanhanger van Antonius, werd daarover in hunne vrolijkheid, hun eigenlijken aard en bijzon't jaar 50 aangeklaagd (cie. AD FAM. 8, 14.). — 4) der karakter, af te leggen. Al spoedig schijnt de
A e 1 i u s Saturninus, werd, wegens liet maken uitvinding van Pratinas in Athene bijval gevonvan spotverzen op keizer Tiberius, van het capi- den te hebben, althans kreeg hij in Choerilus en
tool geworpen. — 5) Aponius Saturn in Qs, Aeschylus twee ijverige mededingers op dit nieuwe
overwon onder Otho de I^oxolanen, diende ver veld var poësie. Men paarde nu het vrolijker
onder Vespasianus en ontkwam later slechts-volgens spel aan de meer ernstige tragedie met hetzelfde
met moeite den dood door de oproerige soldaten doel, waarmede vroeger Arson de satyrs met het
(TAC . fIST . 1, 79. 3, 11. 5, 26.). -- 6) A e m i li us dithyran^bisclhhe koor vereenigd liad, om bij de
(A v u 1 n i u s) S a t u r n i us, veldheer. van Valeria- tot tragedie verheven dichtsoort, ook iets van de
nus, later van Gallienus, nam van de muitende oude vrolijkheid der I)ionysusfeesten te behouden
soldaten de heerschappij aan, doch werd later en daaraan terug te geven. Behalve Pratinas zijn
(260 n. C.) door hen omgebragt. -- 7) S a t u r- als dichters van satyrdrama's nog te noenen
n i n u s uit Gallië, onderscheidde zich onder Aure- Phrynichus, Aristias, Choerilus, Aeschylus, Solianus als legerhoofd en stond in hooge gunst bij phoeles, Euripides, Iophon, Achaeus van EreProbus. In 't jaar 280 werd hij in Aegypte tot trië, Ion van Chios, Xenocles, Astydanias de
keizer uitgeroepen en eerst na een binedigen strijd jongere, Chaeremon, Tiruesitheus. Van al de
door Probus overwonnen en door diens soldaten satyrdrania's dezer dichters is ons slechts één
vermoord.
stuk bewaard gebleven, de Cyclops van EuripiSaturnus, z. Cronus.
des; buiten dit zijn slechts titels en onbeduidende
Saturum of Satureïum, stad of streel brokstukken overig_ TI.en karakteristiek van
in Apulië, in de nabijheid van Tarente, niet goede dit spel kan daarom niet dan onvolkomen, gepaarden, vandaar bij Horatius (SAT. t , 6, 9.) brekkig en eenzijdig geleverd worden . In 't alge S'aturejanus caballus.
ineen was de handeling geschoeid op de leest der
Satyrica fabula, 6p p.a utur txóv, satyr- tragedie, doch de personen v erschij n en verplaatst
drama. De satyrdrama's of satyrspelen zijn de in de eenzaamheid en boschrijke streken, omgeven
derde soort van het attische tooneelspel, die naast van satyrs, de bestendige gezellen van Dionysus.
.

de tragedie en de comedic bestonden en na den
tijd van Aeschylus, met 3 treurspelen vereenigd,
als het ware als een nastuk, voorkomen. Lij
moeten echter wel onderscheiden worden van de
satyrspelen of satyrdithyramben, die door Arson
een zekeren vorm en regelmaat kregen en over 't
algemeen als de eerste beginsels der dramatische
poësie te beschouwen zijn (z. t r a g o e d i a). De
uitvinding en eerste ontwikkeling van liet satyrdrama wordt toegeschreven aan Pratinas. Deze
wordt onder de tragische dichters geteld en trad
in 't jaar .500 v. C. met Aeschylus en Choerilus

Het genoegen dat men in deze vaste satyrkoren
vond , berustte voornamelijk op de wijze, hoe de
satyrs moet de handelende personen in verbinding
traden, hoe dit gevolg van den god zich te midden der vertoonirig aanstelde en gedroeg. Dc
personen der sage, de heroën, die de handeling
verrigtten of tusschen goden en gedrogten zich
bewogen, bleven dezelfden in het satyrspel, die zij
in liet heldendicht of het treurspel waren, slechts
werd hun uiterlijke glans en waardigheid een
weinig getemperd ; de heroën sloegen als het ware
een lager toon aan, die niet Silenus en de Satyrs
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in harmonie was, wier zotteklap en kluchtige uit
ook hun menig woord ontlokte, dat-drukinge
aan de omstandigheden, niet aan hun aard en gezindlreid paste. Zoo werd het epos met scherts
doorvlochten, die van het koor uitging; echter
was het geenszins het doel van dit spel om de
heroën tot potsenmakers en kluchtige personen te
herscheppen. De geschiedenissen zelve, die aan
dit drama cie stof leverden, waren voor een groot
gedeelte op zich zelf van vrolijken aard, zoo als
de mythen van Dionysus en de liefdesavonturen
der goden en heroën ; ook sprookjes en volksvertellingen, inheemsche en vreemde, maakten den
inhoud uit van vele satyrdrarna's. i `et satyrspel
onderscheidt zich van de comedic hierdoor, dat
het doorgaans niet kwetsend is. De Satyrs bedoelen niets anders dan wat zij zeggen; zoo als
zij oordeelen, zijn zij ook zelve; zij drijven geen
spot met personen, maar zoo als zij de zaken
natuurlijk beschouwen en beoordeelen, laten zij
zich er over uit. De comedic beweegt zich steeds
om een aardigheid of grap die alles opzetlijk in
scherts en jok voorstelt en verandert, en wel ter
leering en verbetering, terwijl aan liet satyrspel
zulk een doel geheel vreemd is. Verg. HOR. A. Y.
220 en v. Het koor van het satyrspel mist alles
wat naar hartstogt of deelneming zweemt, dewijl
daarvan in de satyrs zelve geen spoor aanwezig
is. De handeling werkt niet door het koor op
de toeschouwers, maar de toeschouwer ziet slechts
de werking daarvan op de zinnen en den toestand
der satyrs. Wij stemmen over 't algemeen in
met het koor der tragedie, voor dat der satyrs
kunnen wij niet anders dan ongevoelig blijven.
Over het uiterlijk en de uitrusting van het
satyrkoor bezitten wij weinig of geene herigten;
zelfs missen wij bepaalde opgaven omtrent het
a a n t a l personen ; waarschijnlijk bestond het
echter uit evenveel als in de tragedie, ei dus uit
vijftien. Het costuum der satyrs en van Silenus
stemde met hunne natuur overeen. De satyrs
verschijnen naakt, op een omgehangen boksvel na;
ook hadden ze wel een ree- of pantervel tot bekleeding. Verder hadden de leden van het koor,
om meer op bokken te gelijken, borstelachtig haar
(HOU. A. P. 220.), waren afschuwlijk leelijk, aan
dronkenschap overgegeven, geil en wellustig, dan
springend, stout en brutaal, even lafhartig-send
als de heroën dapper en onversaagd waren, leugenachtig, zonder zedelijkheid en beginsels, in een
woord verachtlijke wezens. Verg. EUR. CYCL. 26e,
271. De dans van het satyrdrama heet sicinnium
( (xtvvtc), vanwaar de satyrs ook Sicinnisten heetten. Hij was zeer vlug, wild, schertsend en dartel
zonder pathos (Verg. ook t e t r a l o g i a, en over
liet tooneel t. h. ea t r u m). In de behandeling der
versmaat hebben de dichters zich grootere vrijheid
veroorloofd dan in de tragedie, evenwel, naar het
schijnt, slechts in de deden, die aan de satyrs of
Silenus toekomen. De Ilomeinen hebben in hunne
tooneelpoësie geen satyrdrama's gehad, hoewel dit
meermalen beweerd is. De daarvoor aangevoerde
gronden zijn bij een naauwkeuriger onderzoek niet
houdbaar.
Satyri., fabelachtig volk in liet hart van
Africa, dat behalve het gelaat niets van een mensch
had, dus zeker een soort van apen (MELA 1, 4,
4. PUN. 5, 8, 30.).
Sa#yri, ». tupot, gezellen van Dionysus, ver
een dartel, uitgelaten natuur.-tegnwordisva
y

leven, in de dienst van dien god. Zij stellen in
gemeenen, grof zinlijken vorm hetzelfde voor wat
wij in Bacchus zelven in edelen, meer geestlijken
zin waarnemen. Hunne gedaante is die van een
hok tot een mensch herschapen; zij hebben borstelig haar, stompe wipneuzen, spits toeloopende
ooren, soms ook knobbels (c jpea) aan den hals,
benevens een boks- of paardenstaart : uit hunne
trekken spreekt dartele moedwil. Homerus maakt
geen melding van Satyrs : bij I3esiodus, die ze
zonen van Hecaterus en van eene dochter van
Phoroneus, broeder der Cureten noemt (anders
heetten zij ook wel zonen van den landlijken god
der kudden Hermos of Silenus), komen zij voor
als een y&o ouTtaocvuav EOCTUpwv xctl dµrlXaoEpYcbv,
als nietswaardige, onbruikbare gezellen. Lui en
loom voor eiken arbeid, vinden zij vermaak in
spel en dans; muziek, liefde en wijn zijn hun
hoogste genot. Zij beminnen liet gezelschap der
nymphen, met wie zij in de wouden rondzwieren
en vrolijke dansen uitvoeren, doch die zij ook wel
met hunne lastige liefde onbeschoft vervolgen.
Even als andere geheimzinnige natuurgoden, wier
nabijheid men vooral in de eenzaamheid der wouden
dikwijls plotseling met huivering ontwaarde, zoo
verwekten ook de satyrs schrik en afschuw in de
menschen. Hunne kenmerken zijn een thyrsusstaf, fluiten, herdersfluiten en andere muziekinstrunienten, wijnkruiken en drinkschalen. In kunst
komen zij dikwijls voor als gezel--vorthengsl
len van Dionysus in een bacchantisch gewoel en
getier, als wijnpersers, muziek makende, met de
nymphen dansende, onder aanvoering van hunnen
god met de vijandlijke Tyrrheniërs vechtende enz.
Jonge satyrs heetten laTIJP xot. In lateien tijd,
vooral ook bij de romeinsche dichters, was er geen
onderscheid meer tusschen Satyrs, Pans en Faunen.
Satyrus, Zá rupo;, 1) ten tijde van den slag
van Aegos Potamos een oligarchisch gezind raadslid te Athene uit den demur Cephisia; was een
invloedrijk, onbeschaamd doordrijver. Na de ter
brengilrg van Theramenes schijnt hij tot de
dood
30
2) en 3) Twee koninbehoord te hebben.
gen van Bosporus, die met Athene in vriendschap
betrekking stonden. — 4) Een derde tot dit-lijke
koningsgeslacht behoorende, kwam niet aan de
regering. --- 5) Grieksch dichter, die voor maker
van verscheiden epigrammen in de anthologie gehou 'en wordt. Misschien zijn de aan dien eenera
dichter toegekende epigrammen van twee afkom
Een tooneelspeler, met wien Demo--stig.6)
sthenes in aanraking kwam. — 7) Een fluitspeler. --8) Een geleerde arts, leeraar van Galenus en
schrijver van verklaringen op de werken van
Hippocrates.
Sauféjus, L., letterkundig vriend van Atticus te Rome, door wiens tussehenkomst hij zijne
reeds door de driemannen verkochte goederen in
Italië terugkreeg (NEP. ATT. 1 2.).
Sauromáttoe, z. S a r m a t i a.
Savo, een langzaam stroomende rivier van
Campanië, die 7 mijlen ten Z. van Sinuessa tusschen den Vulturnus en Tiberis in zee viel; t.
Saona (Yi.IN. 3, 5, 9.).
Savus, Zoos, »locos, 1) regter bijrivier van
den Danubius, die op de carnische Alpen ontspringt, en evenwijdig met den Dravus loopt. In
zijn bovenloop vormt hij de grenzen tusschen Noricum en Italië, vervolgens tusschen Illyrië en
Pannonië; t. Save of Sau. --- 2) Een gelijknamige
----
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rivier stroomt op de kust van Mauritania Caesa- I dat daar in den noordelijken Oceaan verscheiden
1 groote, tot Germanië behoorende eilanden lagen :
riensis ; t. Terfsert.
Ptolemaeus kent 4 'irMi'Qt v rlaot, 3 kleine en
Saxa, z. D e c i d i u s.
een groot, flat in bet bijzonder (.lezen naam droeg,
Saxa rubra, z. rub 7r n s a x a.
ovs;, een eerst op het einde 1 de andere varen N e r i g o s (Noorwegen?), Berg i
Sax Ines,

der .3. eeuw n. C. in de geschiedenis optredende (Bergen in Noorwegen ?), I) u in n a (eiland Danvolkstam, dien Tacitus onder de Cinlbren medere- ; noen ?). Op het grootere eiland lag het gebergte
kent; hun naam is welligt afkomstig van een va- S e v o (d. i. het grensgebergte tutssehen Zweden
pen (sax, slagtmes), of van scax (aarde, zetel), !, en Noorwegen, t. Kjoleri, welks zuidelijke tak
derhalve de opgezetenen, in tegenstelling der thans nog Seve -Ryg en heet). Volkstarnmen wa.Franken (vrijen). Later vormden zij een bond- ren de .Y^►t^sr voí ten W., IouTit en aiiX1wve; ten
genootschap, dat verscheiden volkstanimen om- ' Z., l)aurw a en (Pto ,. t- aot ten 0. en rle Az ►nwvot in
^ het binnenland. Intusschen noemen latere schrijvatte.
Scabelluni en seamnum, een kleine of 1, vers geheel andere volkstammen. Zoo noemt Phgroote bank. In het openbare leven (in het ge- nius de H i l l e v i o n e s, d. i. rotsbewoners, van
regt, in de groote baden) werden veel banken ge- /fella, rots, klip. Onder de eilanden moet men
bruikt, zelden daarentegen in huis, waar echter j zonder twijfel Zweden verstaan, welks zuidelijk
voetbanken zeer algemeen waren. In vorm en gedeelte nog tegenw. Scania, Skone, Schonen
stof leverden zij groote verscheidenheid op. j heet.
atal rUkgt, de scaeïsche ! Scandila, t. Scandole, eilandje in het N . van
Scaea porta,
poort te Troje, ook wel de dardanische (LXap6l- i de aegaeïsche zee, ten Z. 0. van Halonesus en
vtat) genoemd, aan de W. zijde der stad. Zij Peparethus.
was de hoofdpoort, en leidde naar het grieksche ! Scantia sli,va, woud in Ca nipanië, alwaar
de aquae Scantiae lagen, in wier nabijheid vlam legerkamp (HoM. IL. 3, 145.).
Seaeva, 1) romeinsch centurio die in den men nit den grond opstegen (CIC . DE LEG. AOLL.
burgeroorlog met 'groote dapperheid bij Dyrrha- 1, 1. 3, 4. I LIN . 2, 107, 111.).
Scaphiarn, z. vase.
chium een kasteel verdedigde, even als hij reeds
Seaptïi, 1) P. S c a p t i u s, haalde in 't jaar
vroeger in Britannië met roem onder Caesar gestreden had (cAEs. B. C. 3, 53 . LUCAN . 6, 144. 446 v. C. de Romeinen over oin een betwiste
PLUT. CABS . 16.). — 2) Een verkwister, die zijn landstreek, waarover romeinsche regters tusschen
oude moeder vergiftigde (Bone . SAT . 2, 1, 53 de steden Ardea en Aricia uitspraak zouden doen,
zelve in bezit te nemen (Liv. 3, 71.). --- 2) M.
en
v.).
S c a, p t. wist Cicero als proconsul van Cilicië te
Scaevóla, z. Ma c i a g e n s.
Scalae. I)e trappen in de huizen der Ito- bewegen om in een geding, dat Brutus met de
meinen waren onaanzienlijk en van weinig belaag, inwoners van Salamis op Cyprus had, de zaak uit
daar men slechts de vertrekken gelijkvloers be- te stellen, zoodat zij aan de beslissing van zijn
woonde. De bovenruimte in huis diende tot opvolger werd overgelaten. Cicero was voorneslaap- en provisiekamers. mens geweest haar in liet nadeel van Brutus te
Sealdis, t. Schelde, de aanzienlijkste rivier beslissen (cie. AD ATT. 5, 21.). Ook werd hem
van belgisch Gallië • Caesar plaatst haar oorsprong door Cicero een raefec tuur geweigerd.
Scapulae, I1) P. Q u i n c t i El s Scapula,
ten onregte op dei Arduenna silv^^ (B. a. 6, 33) !
en laat ze in de Mosa vallen. Ptolemaeus wordt genoemd als schitldeischer van zijn stamverof 1 a3oX; nog want C. QuinCtiuis (etc . QUINCT . 4, 17.). — 2) T.
ri
noemt deze rivier T C j2
i Q u i n c t i u s S c ap u 1 a, verwekte den oorlog tegen
later heette zij Tabul.
chu.avdpoy, riviertje in cie Caesar in Hispanië (ere. AD FAM . 9, 13.). Na
Seamander,
vlakte van Troje, wegens zijn geele kleur droeg den slag bij Munda liet hij zich te Corduba door
hij ook den naam Eavh}ós (Hoiv. IL. 6, 4. 20, 74. 1 een slaaf te r dooit brengen en verbranden (AUCT .
21, S.); zijn water zou zelfs aan de wol der scha- B. HISP . 33. Verg. CIC. Al) ATT. 12, 38, 4. 40, 4.)
pen, die daarvan dronken, een mode kleur hebben ! Scardóna, lyt aoGt^ei , de hoofdstad van Ligegeven. Hij ontsprong aan den voet van den bur uië aan den regteroever van don Titius, door
Ida voor de muren van Troje (Ir,. 22, 14 7.), uit ; een meer heeft zij gemeenschap met de zee ; nog
twee bronnen, waarvan de eene, de warme, ten t. Scardona. Ook een eiland voor de kust van
tijde van Strabo opgedroogd was. Na een korten j Liburnië, heette aldus; t. Arba.
ofstad der epiSearphe,
loop vereenigde de Scan,ander zich met den Simois, en beiden vielen bij het voorgebergte Sigeum cnemidische Locriërs 10 stadiën van dc kust, met
in zee (Koem-Kale). De ouden maken den Sea- een haven aan den mond van den Boagrius. Bij
minder tot den hoofdstroom, hoewel hij de kortste Scarphe vereenigden zich (le wegen die naar de
is. Slechts bij hoogen waterstand bereiken zij de 1 Thermopylen voerden. Slechts weinige overblijf
;

zee, weshalve reeds in vroegen tijd een kanaal ! sels worden er nog gevonden van de door overgegraven werd, om den Scamander regt naar zee stroop ing verwoeste stad (xoltii. IL. 2, 532.).
Searus, een zeldzame, duur betaalde, ons niet
te voeren. Verg. nog HDT . 5, 65. -A.E SCH . Acs. '
508. Tegenw. heet hij Mendere :poe of beek van naauwkeurig bekende visch, misschien de lipvisclt
of r,eehrasem (note. SAT. 2, 2, 22. Eton. 2, 50.),
Boenarbasji, de Simois Ghioernbrek.
zeker een der grootste lekkernijen van de RoSeamandrius, z. Hector.
Scandia, ^,tchvlBa, stad en haven op de 0. meinen.
Seauri, bijnaam van verscheiden romeinsche
kust van het eiland Cythera, 10 stadiën van de
! gentes 1) van de Bens Aurelia (z. ald. NO. 11.). — 2)
stad Cythera verwijderd.
ScandIa, Scandinavia , heette bij de Van (le yen s Aemnilia : a) M. A ern i l i u s S ca u r u s,
ouden het scandinavische schiereiland, dat zij even- van lage afkomst, met een uitstekend redenaarstalent
wel slechts onnaauwkeurig kenden; zij meen3en ; begaafd (etc . BRUT . 29.), diende eerst in den numan-
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tijnschen oorlog, vervolgens op Sardinië. Nadat hij
aedilis curulis en praetor geweest was, dong hij te vergeefs naar het consulaat in 11 i v. C. (cie MUR .
17.). Doch in I16 werd hij voor het volgende
jaar gekozen en maakte zich toen door verschef
den wetten, alsmede door zijn zegepraal over de
Liguriërs beroemd , werd princeps senatus en ging
aan het hoofd van een gezantschap naar Jugur .

tha (CIC. DEJOT. 11. BRUT. 29. SAi.. JUG. 25.),

tegen wien hij reeds vroeger veel standvastigheid
getoond had (SAL. JUG. 15.). Toen L. Calpurnius
Bestia zich door Jugurtha had laten omkoopen,
was hij hieraan niet geheel vreemd, doch werd
niet met hem aangeklaagd (t. a. p. 29 en v. 40.)
en werd zelfs in het volgende jaar censor. In
deze betrekking liet hij de mulvische brug herstellen en den aemilischen we; over Pisae en
Luna aanleggen. Scaurus was een der ijverigste
bestrijders der democratische partij, maar maakte
echter door zijne persoonlijke waardigheid en zijn
uiterlijk een gunstigen indruk op het volk. Salustius (JUG. 15.) geeft van hem een korte, maar
treffende schildering. Cicero maakt met lof gewag (BRUT . 29.) van een eigen levensbeschrijving
van Scaurus. -- b) M. Aemil. Scaurus, zijn
zoon, was in den laatsten niithridatischen oorlog,
quaestor van Pompejus. Nadat hij zich langen tijd
in Judaea en Syrië had opgehouden, werd hij ae-

Anaxagoras aan de waarheid van de kennis door
de zinnen verkregen, als de eerste beginselen der
eigenlijke scepsis aan te nemen, doch noch deze,
noch ook de sophisten, kunnen met regt sceptici
genoemd worden, daar zij wel is waar de waarneming der zinnen voor bedrieglijk hielden, maar
toch aan het verstand eene volkomene bevatting
der waarheid toekenden. Op de denkbeelden van
Pyrrho, den eersten scepticus, zouden de leersteIIingen van Democritus en Anaxarchus, grooten
invloed gehad hebben. Hij zelf liet zijne leer niet
in geschriften na, deze is slechts door zijne leerlingen voortgeplant, waar onder Timon van Phlius
het meest bekend is. Deze was tevens een werk-

zaam dichter, aan wien men 60 treurspelen en 30

spelen (cie BEST . 54. OFF. 2, 16.). Toen hij na
het waarnemen der praetuur, uit Sicilië teruggekeerd was, werd hij van knevelarij aangeklaagd,
doch door Cicero gelukkig verdedigd ; bij een
tweede aanklagt, wegens omkooping, woerd hij op
verlangen van Pompejus veroordeeld. -- c) Mamercus Aemilius Scaurus, zijn kleinzoon.
was een zeer uitspattend mensch, doch een goed
dichter. Nadat hij reeds onder Tiberius van majesteitschennis was aangeklaagd (TAC. ANN. 6, 9.),
werd hij wederom beschuldigd van echtbreuk en toovenarij, doch in der daad, ten gevolge van eenige

blijspelen toeschrijft, daarenboven nog 3 boeken
sillen (s i l l i, z. aid.), waarin hij al de wijsgeeren, met
uitzondering van zijn leermeester, met bijtenden
spot aanvalt. De wijsbegeerte van hem en zijne
leermeesters, waaraan hij zich streng aansluit,
steunt op twee stellingen : 1) dat objectief weten
niet mooglijk is, en dat daar om de ware wijsheid
slechts in een streng practische rigting bestaan
kan, die zich van alle uitwendige omstandigheden
vrij weet te houden. Uit deze wijze van beschouwing (het nil adm.irari van Horatius) zou dan als
vrucht voor het leven een onverstoorbare gemoedsrust volgen, waarin de gelukzaligheid bestaat. De plaats der eigenlijke Pyrrhonisten schijnt
ten tijde van Cicero door de nieuwe academie
ingenomen te zijn, die op hare beurt in het begin
der christelijke jaartelling, weder voor de oude
scepsis plaats maakte. Een der eerste en meest
bekende was A e n e s i d e m u s (z. aid.). Een weinig
later, zijn de sceptici Z e u x i p p u s, Z e u x i s, A ntiochus, Menodotus, Theodas, Herodotus, Sextus en Saturnius. Onder hen is
Sextus de belangrijkste. Hij was arts, voerde den
bijnaam 4nseptxó; en leefde 200-250 n. C. Onder zijne geschriften zijn de boeken adversus Matlaematieos de merkwaardigste. Ook deze latere

men melding van eene ars grammatica van hem.

men (Tpó;roc) te vereenigen.

-

dilis en gaf als zoodanig buitengewoon prachtige
.

verzen van zijn treurspel Atreus, die Tiberius op
zich kon toepassen. Op aansporing van zijn
vrouw Sextia, benam hij zich het leven; waarna zij
hem in den dood volgde (TAC . ANN. 8, 29.). -- 3)
Terentius Scaurus, grammaticus uit den tijd
van Hadrianus, leeraar van keizer Verus en schrijver van een werkje de ortliograpliia; ook maakt

sceptici beweerden de onmooglijkheid van objecfive kennis en gaven in theoretische vragen geen
bepaald oordeel te kennen, doch gingen in het
bestrijden van oudere en jongere philosophenscholen, inzonderheid der stoïci, nog verder en
zochten hunne gronden tegen de mooglijkheid
van stellige wetenschap onder bepaalde bewijsvor-

Scene, axv7, z. t,heatrurn, c).
Seeuitae, trivi ut, heetten in 't algemeen
de nomadische, onder tenten wonende stammen,
in de woestijnen van Arabië, meermalen door
Strabo genoemd.
Scep sis, oude stad in het landschap
Treas. Door de Trojanen gesticht en door eene
colonic van Milesiërs vergroot en versterkt, werd
zij later de zetel van een tyran, onder perzische
bescherming (XEN . HELL. 3, 1, l5.).
Scepiic1, axtzrtxof. heetten in 't algemeen
die wijsgeeren, die geene vaste, bepaalde stellingen
aankleefden, maar slechts met een zekeren twijfel
en angstvalligheid hunne meeningen voordroegen,
in engeren zin echter de wijsgeeren der alexandrijnsche periode, die volgelingen waren van Pyrrho, uit Elis, en slechts subjective overtuiging,
geene algemeen erkende waarheden aannamen. i
Wel zijn de latere sceptici niet in gebreke gebleven, om de twijfelingen van Parmenides en
Zeno, van Heraclitus, Democritus, Empedocles

Seeptrum. axirj z:Tpov, van axrj itrnv, steunen,
misschien ook verwant roet het overeenkomstige
latijnsche woord scipio, een lansvormige staf (van
daar 6p u), evenwel zonder metalen punt, met
gouden stiften versierd, van daar ypu^siov, uiterlij k teeken van de magt eens konings en veldheers, zelfs aan Zeus gegeven ; bij Homerus wordt
hij ook gevoerd door priesters, herauten en redenaars, waarschijnlijk als personen met hoogere
waardigheid bekleed, en later zelfs ook door gymnasiarchen en kampvechters. — De Romeinen ontleenden het gewis van de Etruscers ; het was een
waardigheidsteeken der koningen, dat van hen op
(le consuls overging, die althans in de oudste
tijden zulk een staf (scihio eburneus) droegen. Ook
aan buitenlandsche, bevriende koningen werd zulk
een staf als eerteeken geschonken.
Schediuss, Yy &coc, 1) zoon van Iphitus, uit
Panopens, koning en aanvoerder der Phocensers,
voor Troje (IoM . IL. 2, 517.), door Hector ver

gen (In. 17, 306 en v.). Zijn gebeente werd-sla

Scheepvaart --- Schilders.

857

naar Antieyra in Phocis gebragt. -- 2) Zoon van
Schilders en schilderkunst. De schil
Perimedes, Phocenser, door Hector gedood (HOM. derkunst stond bij de Grieken in een naauw ver IL. 15, 515.)
band met de beeldhouwkunst en had de opvatting
Scheepvaart, z. z e ew e z e n.
eener denkbeeldige wereld met haar gemeen. Lang
Scheria, ZxzPt'a, het land der Phaeacers, ten bleef zij in hare kindschheid. Tot op den tijd
N. van Ithaca, in de nabijheid der Thesprotiërs der perzisclie oorlogen, schijnen de schilders zich
gelegen, wordt algemeen door de ouden voor i maar van ééne kleur bediend te hebben, waar Ccorcyra gehouden (THUC . 1, 25. x 3, 70.). Bij de mede zij den omtrek aanvulden, terwijl zij de
p o ging, om de homerische berigten omtrent dat ; schaduw door schrafferen aangaven. De oudste

eiland, met de latere in overeenstemming te bren- zetel der kunst in Griekenland was zeker de dogen, stuit men op onoplosbare moeilijkheden. t rische Peloponnesus, voornamelijk Corinthe en SiVoIgens Homerus had het eiland maar éene stad cyon ; de Corinthiër Cl e a n t h es zou het eerst
en twee goede havens ; ook was het vruchtbaar, schaduwomtrekken geteekend, A r d i c e s en T een inzonderheid in den lusthof van koning Alci^ l e p h a n e s eene meer volmaakte lijn -teekenous stonden de schoonste en edelste vruchtboo- Hing, C 1 e o p h a u t u s liet schilderen met éene
men. Ulysses kwam op zijne omzwervingen ook kleur (monochromie) uitgevonden, C i m o n van
op dit eiland en onder zijne bewoners, de P Ii a e- Cieol]ae liet eerst beweging en leven in zijne beela c e r s. Zij werden door de goden bemind en niet den gebragt en voor perspectief en golving geal de goederen des levens gezegend; even als hunne zorgd hebben. Tot aan 't jaar 404 v. C., toen
vaartuigen waren zij vlug, rap en behendig, daar- ; Apo 1 i o do r u s van Athene het gebruik van het
enboven geoefend in danskunst en gymnastiek. Vroe- ' penseel uitvond, bestond het schilderen slechts in
ger hadden zij, volgens de legende, hunne woon - R teekenen met de stift, waarmede men de omtrekplaats in Hesperië, in de nabijheid der Cyclopen ; 1 ken in het met kleuren overtrokken paneel bedaar zij echter door deze gewelddadige naburen 1 schreef; de kleuren werden echter in dikke massa
verontrust werden, voerde de godlijke Nausithous, I en zonder veel ineensmelting, met een spons er
een afstammeling van Poseidon, hen naar het ei.- opgebragt. Maar ook in de veelkleurige schilland Scheria, waar hij een stad stichtte, den go- derstukken der oudere meesters komen slechts 4
den tempels bouwde en het land onder zijn volk kleuren voor : de witte, zwarte, gele en roode ;
verdeelde. Na den dood van Nausithous regeerde 1 daarmede vergenoegde zich zelfs een Zeuxis, en
zijn zoon, de wijze Alcinous, toen Ulysses na 1 wie er meer gebruikte, liep gevaar door verhoolang zwerven, als berooide schipbreukeling, door ging van schoonheid, de hoogte der kunst te verde golven op liet eiland geworpen werd. De ko- minderen. De voortbrengselen dezer kunst waren
ning van het eiland, zoo luidt het, woont in een deels schilderijen op wanden (in den regel frescoprachtig paleis, waarin de aanzienlijkste der werk), deels geschilderde paneelen; de eersten werPhaeacers, zich tot een feestlijken maaltijd plegen den in stukadoorwerk aangebragt, de anderen op
te verzamelen. Aan zijn hof heerscht eene weel- hout en in wanden, b. v. van tempels, bevestigd.
de, waarvan de beschrijving toont, dat de dichter De paneelbeelden waren bij voorkeur met (door
een door handel en scheepvaart rijk geworden lijmachtige stoffen vermengde) temperaverwen gevolkje voor oogen had. Het bedrijf der Phaea- schilderd ; de latere encaustische schilderstukken
cers bestond uitsluitend in scheepvaart ; zij zijn de bestonden uit wasverwen, die met drooge stiften
snelste zeevaarders, want Poseidon is hun boven bewerkt en dan met een komfoor werden geweekt
allen gunstig. Het staatsbestuur van dat klein, en ingesmolten. De eerste bloei der kunst eu
op zich zelf wonende volk is aristocratisch. Al- het eerste scheppen van grootere kunstgewrochten
cinous verschijnt als koning (3am
6 az-.), om wien valt in den tijd van Pericles, en dus in het midde aanzienlijksten een raad vormen, doch zoo dat den eel de laatste helft der 5. eeuw v. C., onzij zich vrienden van den koning betoonen, die dersteund door den gelijktijdigen bloei van alle
niet vreugde zijne wenschen inwilligen en gaarne i schoone kunsten. In dezen tijd waren er niet alaan den vrolijken maaltijd, onder wijn en scherts leen reeds geheel beschilderde galerijen, maar ook
bij hem vertoeven. Ulysses ondervindt daar reeds eigenlijke kunstverzamelingen (pinacotheken).
in ruime mate gastvrijheid. Na de zorgvuldig- Geroemd worden vooral P a n a e n ti s, broeder van
ste verpleging en liefderijkste behandeling, wordt Phidias, en P o 1 y g n o t u s van Thasus (sedert 463
hij eindelijk op een phaeacisch schip naar zijn burger van Athene), van welke een gemeenschap vaderland teruggebragt. De godsdienst der Phaea- lijk werk, de voorstelling van den slag bij Maracers schijnt geheel overeen te stemmen met die thon, in de poecile te Athene genoemd wordt.
der Hellenen : Zeus, Poseidon, Athene, Hermes zijn . De laatste verwierf vooral grooten roem. doordien
bij hen hoog vereerde goden, en de helleensche hij vrouwlijke beelden met doorschijnende kleedemythen waren ook bij hen inheemsch. Behalve ; ren schilderde, de van de Aegyptenaren ontleende
in de scheepvaart, onderscheidden zij zich door stijfheid in de gelaatstrekken, door een kleine
eene veelzijdige nijverheid ; zoo vervaardigen zij ; opening van den mond verhielp en in zijne schilzelve alle, voor de scheepvaart noodige voorover- ' derijen werklijke portretten leverde (op een daarpen ; hunne vrouwen muntten uit in vrouwlijke van was Elpinice, de zuster van Cinion, duidelijk
handwerken, in het spinnen, weven en het bewer- te herkennen) en buiten de grenzen der natuur,
ken van kostbare kleederen. I)it zijn de hoofd.- naar liet ideale streefde. Een der grootste schil trekken van de dichterlijke schildering, volgens 1 (lerijen bevond zich in de Lesche te Delphi, voorwelke men zich de Phaea,cers moet voorstellen als stellende het veroverde en in vlammen opgaande
een vrolijk volk, vol levensgenot, doch daarin ; Troje, benevens de Grieken langs het strand van
behoorlijk maat houdende, en tevens zeer vatbaar deli Hellespont, terwijl zij zich met hun buit en
voor al wat schoon en lieflijk is. Verg. xoit. on. gevangenen, tot den aftogt gereed maken. Van
boek 6, 7 en 8.).
! dit stuk heeft Pausanias (10, 25-31 .) eene vrij
Scheidsregter, z. n t a t r rl T , c.
i uitvoerige beschrijving gegeven. Met veel gevoel
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en smaak heeft de kuustouaar hier de talrijke
groepen op den voorgrond, met het brandeinde
Troje op den achtergrond in verbinding gebragt;
door de omgeworpen muren worden de verwoeste
straten der stad zigtbaar. Het schip van Menelaus ligt
op den oever tot de afvaart gereed, en in zijne
nabijheid ziet men Helena, de aanleiding van den
oorlog, omringd door gewonde Trojanen ; midden
onder een anderen groep van grieksche vorsten
bevindt zic?I Cassandra, allen staan in mijmering
verzonken, behalve Neoptolemus, die nog eenige
Trojanen vervolgt en doodt. Op een anderen kant
der Lesche, was de ingang naar de onderwereld in het rijk van de Nacht voorgesteld,
met Ulysses aan den oever van den Acheron,
benevens den Tartarus, vol wreede strafoefeningen en het Elysium met zijne zalige schimmen
bevolkt. Op het eerste tafereel waren over de
100, op het andere over de 80 beelden geschilderd : volgens oud gebruik stond bij elk de
naam geschreven. -- Over het geheel bleef de
schilderkunst een aanhangsel der bouwkunst; hare voortbrengselen dienden veel minder ter ver
bijzondere huizen, dan van tempels en-sierngva
openbare galerijen. Terwijl derhalve de plastische kunst niet rassche schreden voorwaarts streefde, bewoog de schilderkunst zich slechts met
langzame vorderingen en bereikte eerst het
toppunt harer volmaking, toen de andere haar
hoogsten bloei reeds beleefd had, kort na den pelop.onnes. oorlog. Bij Polygnotus sluiten zich als
tijdgenooten en navolgers aan 0 n a t a s van Aegina, M i c o van Athene, Dionysus van Colophon;
een meer zelfstandigen weg bewandelde A g at h a rc h u s als decoratiënschilder, ook voor de reeds
ontkieiiende weelde in het bijzondere leven. Nog
meer echter schittert in dit opzigt de reeds genoemde A p o l l o d o r u s, de sciagraaph geheeten,
omdat hem de uitvinding van het penseel, maar
ook vooral de verdeeling van licht en schaduw

stichter was E u p o m p u s van Sicyon, haar voor
meester Pamphilus, die het eerst zijne-namste
kunst naar een vaste methode, streng theoretisch
onderwees en er de geometric op toepaste, wiens
leerling M e l a n t h i u s weder uitstekend was in de
ordonnantie van een schilderij. — In het tijdvak
van Alexander den G. werd ook de schilderkunst
met veel smaak en de grootste bevalligheid beoefend, voornamelijk door A p e l l e s van Cos, leerling van bovengenoemdere Pamphilus (356---308).
Hij vereenigde (Ie deugden beider scholen en
trachtte dieper in het ware wezen der schilder
te dringen en in zijne kunstgewrochten-kunsti
een rijker, veelzijdiger leven te brengen. Hij ver
strenge navolging der natuur met schep -enigd
kracht en won daardoor vooral de gunst-pend
van Alexander. Men toonde in den tempel van
de ephesische Artemis een beeld van dien kofling, als bliksemslingeraar, waarvan de vooruit
uitschietende bliksem de-stekndha
hoogste bewondering wekten. Ook de veldhoeren
des konings had hij in zeer verschillende standen
en groepen geschilderd. Tot de meesterwerken
zijner ideale voorstellingen behoorde eene Artemis, omringd door een rei offerende meisjes, en
eene Aphrodite anadyomene (die uit zee verrijst)
een meesterstuk van bevalligheid, juist die eigen
waarin de geheele oudheid hein den over--schap
winningspalm toekent; in dit opzigt munt een
tweede Venusbeeld niet minder uit, alsmede een
afbeelding der drie Gratiën. Dit laatste stuk
bleef in zijne onderdeelen onvoltooid, de dood ver
bij zijn arbeid, en geen meester waagde-rastehm
het, het verder af te werken. Het was oorspronklijk in den tempel van Aphrodite op Cos ten toon
gesteld, vanwaar Augustus liet naar Rome brengen en in den tempel van leil vergu^len Caesar
plaatsen liet. — Meer tot do school van Sicyon
behoorden E u p li r a n o r, die vooral uitmuntte in

keurige uitdrukking van helden en goden, E e li i o n,
wordt toegeschreven. Hic primus species exprimere onder wiens werken vooral geroemd wordt het
instituit, zegt Plinius (35, 9, 3t;.) van hem, pri- beeld eener pasverloofde (welligt vrij gevolgd in
de zoogen. aldobrandinische bruiloft in het museum
van liet Vaticaan te Rome), en P a u s ias van Sizijne voetstappen trad zijn leerling Z e a x i s uit cyon, die de plafonds het eerst met schilderwerk,
Heraclea in Groot- Griekenland, hoewel deze ei- meestal in jeugdige knapen bestaande, zou ver
hebben; waarmede ook zamenhangt zijn-sierd
genlijk tot een andere school behoorde en wel, in
tegenstelling van de a t t i s c h e, tot de ionische, meesterschap in het schilderen van bloemstukken
die tot weekheid en verfijndheid overhelde en te- (de schoone kransenvlechtster Glycera), alsmede
vens door het aanwenden van een zachter coloriet I^ de hoogere volmaking door hem in de encaustien zuiverder afrondingen der vormen uitmuntte. sche schilderkunst gebragt. Omstreeks dien tijd
Ze n X i s slaagde vooral gelukkig in de ideale (370-330) bloeide ook de Thebaan Aristides,
voorstelling van het vrouwlijk ligchaam, zooals hij meester in het schilderen van veldslagen en veroveonverbeterljk getoond heeft door de op uitnoodi- ringen en uitstekend door de bezielde uitdrukking
ging der Crotoniaten vervaardigde en in den be- zijner schilderijen, hoewel zijn coloriet minder aangeroemden tempel van Hera Lacinia ten toon ge- naam was. Een schilderstuk, den strijd der Macedostelde Helena, de volmaakte schoonheid in de niërs tegen de Perzen voorstellende, bevatte meer
gedaante van een aardsch wezen. Insgelijks stelde dan 100 beelden; zijn meesterstuk was echter het
hij het ideaal van kuischheid en eerbaarheid voor treurige tafereel eener veroverde stad en de hoofd
daarop Bene stervende moeder, naar wier-groep
in de gedaante eener Penelope. Over zijn wedstrijd met P a r r h a s i u s, z. a. Deze benevens T i- borst een zuigeling kruipt, doch die door haar wordt
m a n th e s (z. a.) waren zijn tijdgenooten; over de afgeweerd, opdat hij geen bloed in plaats van
schilderijen van den laatste oordeelde de oudheid, melk zou drinken. -- Nog grooteren roem ver
zelfden tijd P r o t o g e n e s uit Caunus-wierfn(l
dat zij meer deden denken dan zij werklijk uit
niet alleen, omdat zij slechts idealen voor--drukten, in Carië, die tot op 40jarigen leeftijd met handen
kost moest winnen. Toen de edele-arbeidn
stelden, maar ook omdat er zoo veel gevoel in
neergelegd was. -- Daarentegen bestond de hoog- Apelle3 dit vernam en de waarde zijner kunst
ste verdienste van de school van Sicyon in leerde kennen, kocht hij hem voor een aanzien
som eenige schilderstukken af, en ten einde-lijke
streng wetenschaplijke uitvoering en in de grootste
naauwkeurigheid en juistheid van teekening; haar de miskenning zijner medeburgers te keer te gaan
masque glorianc penicillo jure contulit; neque ante
eum tabula ullius ostenditur, quae teneat oculos. In

Schilders ---Scholia.
wist hij het vermoeden op te wekken, alsof hij ze
voor zijn eigen werk wilde doen doorgaan. Dit hielp,
en alzoo verwierf de arme man zich een naam bij
zijne landslieden. Aan zijn meestberoemde schilderij, den Ialysus (z. a.), dien hij als jager, met
een blaffenden hond ter zijde, voorstelde, besteedde hij 7 jaren. Toen Demetrius Poliorcetes Rhodus belegerde, kon hij niet besluiten de stad van
die zijde aan te vallen, waar hij wist, dat dit
schilderstuk geplaatst was ; dit werd alzoo het behoud der stad. Ja, hij beschermde zelfs den kun
werkplaats op een zeer gevaar -stenar,dizj
buiten de stad had, door hem een wacht-lijkpunt
te zenden, en zelf hem een bezoek te brengen.
Ten tijde van Plinius stond het in den tempel van
de Vrede te Rome, doch was reeds ten tijde
van Plutarchus verbrand. Zijn ,, rustende" Satyr, dien hij leunende tegen een zuil voorstelde,
was onder het wapengekletter dezer belegering
vervaardigd en werd insgelijks voor een meester
gehouden. Terwijl men in zijne kunstge--stuk
wrochten vooral naauwkeurigheid en zorg bewonderde, roemde men in zijn tijdgenoot N i c o m aC h u s vooral vlugheid en niet geringe kunst. Van
hem stonden in den tempel van Minerva op het
capitool te Rome een roof van Proserpina, een
Victoriabeeld op een vierspan en in den tempel
vin de Vrede eene Scylla. Verder worden nog
genoemd T h e o n van Samos, bewonderd om zijne
levendige phantasie, Ni ci a s van Athene (het schim menrijk van 1 lomerus), A n t i p h i 1 u s, (een knaap
die vuur aanblanst; een werkplaats van wolwerkers), en C t e s i 1 o c h n s (geparodiëerde voorstelling
van de geboorte van 1)ionysns uit het dijbeen van
Zeus). --- Van dien tijd af verviel de kunst in het
kleingeestige en zocht meer te behagen door angstvallige zuiverheid en trouwe nabootsing der natuur, dan door ware schoonheid en verhevenheid
van gedachte. Zoo schilderde P y r e ï c u s met
naakte waarheid schoenmakerswinkels, baden, keu
markten enz., welke stukken bij de Ronmei--kens,
nen, die minder op geniale compositie dan op zuiere en zorgvuldige uitvoering acht gaven, zeer
in den smaak vielen, zoodat hij de voorname
meester werd in (le zoogenoemde genrestukken,
rhopographie gcheeten. — Bij de Romeinen
ontbrak het over 't algemeen aan gevoel voor de
schoone kunst, en zelfs de inneming van Corinthe
kon nog niet terstond cone heilzame uitwerking
te weeg hrcn en; zeil zag men nog daarna door
soldaten en veldheeren de kostbaarste voorthrengselen van schilderkunst op de ruwste wijze ver
vernielen. Mummius begreep niet, hoe-minke
Attalus van Pergamum voor een stuk van Aristides, dat Bacchus voorstelde, zoo veel wilde betalen, veronderstelde daarom eene bijzondere kracht
in dat gewrocht, hield het voor zich en wijdde het
in den tefnl)cl van Ceres. Spoedig genoeg echter
toonden dc Romeinen ook hier hun stelselmatige
roofzucht in het verzamelen van vreemde schatten,
en versierden alzoo hunne woonkamers, eetzalen,
landhuizen enz. niet de kostbaarste schilderijen.
In 't geheel worden nu ook nog slechts enkele
namen vermeld zoo als van T m o m a c h u s uit
Byzantium, die een met geweld onderdrukten hartstogt treffend wist voor te stellen, in de laatste
eeuw v. C., en van L u d i u s onder Augustus.
Allengs stroomden intusschen onder de keizers
vele grieksche schilders naar Rome, wier smaak
en talent ons tegenstralen uit een nieuwe soort
-
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van kunstwerk in de . baden van Titus. -- Langs
dezen weg ontwikkelde zich, als een dienares der
weelde, de schilderkunst in m o s a ï k w e r k, waarin het eerst S o s u s van Pergamum genoemd
wordt, die op den vloer van een vertrek een bekken met drinkende en zich de veren pluizende
duiven voorstelde; het toppunt in deze kunst was
echter dc voorstelling der geheele Ilias, op den
vloer van het prachtig koninklijk vaartuig van
Hiero II. van Syracuse. -- Zeer schaarsch zijn de
bronnen: en voorwerpen der antieke kunst, die zich
aan ons ter beoordeeling aanbieden. De onlangs
in de nabijheid van Athene ontdekte overblijtselen
van schilderwerk aan grieksche grafnaalden zijn
van weinig waarde, talrijke teekeningen op grieksche aarden vazen zijn slechts voortbrengselen van
een ondergeschikt handwerk, en de in Herculanum
en Pompeji gevonden beschilderde wanden behooren niet meer tot het tijdvak van bloei der onvervalschte kunst, en mogen slechts, als een meer
of min losse kamerversiering beschouwd worden.
Over 't algemeen onderscheiden de ouden zich ook
in deze kunst door de keus van schoone vormen,
door de eenvoudigheid van voorstelling en compositie en de zuiverheid van teekening ; doch in het
aanwenden van perspectief bij grootere tafereelen,
in het aanbrengen van licht en schaduw door de
ineensmelting der kleuren, en ten laatste hoofd
poëtische opvatting en verhevenheid-zakl1in
staan zij verre bij de nieuwe kunst ten achteren.
o S, aldus werd genoemd de weg,
die van I)elphi over de helling van den Parnassus naar Daulis en verder noordwaarts voerde,
dewijl hij met een diep gespleten bergkloof begon
en vervolgens 2 mijlen ten 0. van Delphi zich in
2 armen verdeelde (vandaar rpei; %gXcu ot, t. -ra
TM1), waarvan de een naar Daulis, de ander
over Ambryssus naar Lehadea en Stiris leidde.
Langs den laatstgen. weg zonden de Atheners hunne jaarlijksche geschenken naar het orakel te
I)elphi. liet graf van Lains, die daar door Oedipus vermoord werd, stond in liet middelpunt der
3 wegen. I)e holle weg zelf heet thans Zemino
(SOPH. OED. R. 733, 1411. EUR. PHOEN. 38.).
Verg. P h o e is.
Schoeisel, z. k 1 e e d i n g, 2. kol. o., 4. kol. o.
Sclioeneus, ExotveUC„ z. Atalanta.
Sehoenus, Ixotvob, 1) havenstad der Corinthiërs aan het smalste gedeelte van den Isthmus, ten N. van Cenchreae, t. haven van Kalama i. --- 2) Vlek in midden-Arcadië bij Methydrium. ---3) Stad van Boeotië aan een gelijknamige rivier (waarschijnlijk het tegenw. Kanavari),
aan de 0. zijde van het meer van Hylice (HOM.
IL. 2, 497.). — 4) Zeeboezem op de kust van
Carië.
Sehola, z. schoolwezen.

Scholia, ax6Xtu, meerv. van aXOktov, critische
en uitlegkundige kantteekeningen in grieksche en
latijnsche handschriften, die uit grootere werken
getrokken, een gevolg waren van de persoonlijke
behoefte des afschrijvers, en alzoo weder door
andere afschrijvers gewijzigd en vermeerderd kon
eerst komt het woord voor bij-denwor.Ht
Cicero (AD ATT. 16, 7.); de zaak werd in het
tijdvak van Augustus liet eerst ingevoerd door
Didymus en nam in de volgende eeuwen steeds
meer en meer toe, naarmate men de beoefenicg
der grootere eritische en exegetische werken der
alexandrijnsche geleerden verwaarloosde en zich
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Schoolwezen.

slechts hield aan de daaruit getrokken scholiën.
Het vervaardigen van scholiën loopt tot in de 15.
eeuw. De schrijvers der nog bestaande scholiën
zijn zoo goed als onbekend, inzonderheid van de
grieksche scholiën, en de tijd hunner vervaardiging valt in de latere eeuwen der christelijke jaar
tijd. Het be--telingvadbyzjschen
langrijkst en uitvoerigst zijn de scholiën op Homerits, Hesiodus, Pindarus, Sophocles, Aristophanes, Apollonius Rhodius, Aratus, Nicander en
Theocritus; onder de ronieinsche schrijvers, die op
Plautus, Terentius, Horatius, Persius, Juvenalis.
De belangrijkste latijnsche scholiasten zijn Donatus, Porphyrio, Probus en Servius. Minder belangrijk zijn de scholiën op Aeschylus, Euripides,
cle grieksche anthologie, op Callimachus, Plato,
'l'hucydides, Demosthenes en Aeschines.
Schoolwezen. A) bij de Grieken. Het
is hoogst moeilijk hieromtrent naauwkeurige berigten te geven, daar het onderwijs eensdeels, buiten
den kring van het openbare leven gelegen, tot het
huis en familieleven behoorde, anderdeels dewijl het
bij dit volk der vrijheid en beschaving op het
naauwst met de opvoeding (z. a.) zamenhangt.
Intusschen schijnt, hoe verder wij teruggaan, het
onderwijs, even als het geheele leven, meer openbaar geweest te zijn. Ook vindt in dit opzigt een
groot verschil in Griekenland plaats tusschen de
dorische en ionische staten, tusschen den tijd voor
en na Socrates. I)e geestontwikkeling der Spartanen b. v. bepaalde zich tot de muziek in engeren
zin en tot opscherping van liet verstand en oordeel ; slechts weinigen konden lezen en schrijven.
Te Athene daarentegen breidde het onderwijs zich
uit over eene menigte voorwerpen en vereischte
meestal een groot aantal onderwijzers, die ieder
in zijn eigen vak onderwijs gaven. De kinderen leerden, volgens het berigt van Dionysius Halicarnassensis, door de spelmethode (cuXXuf cl v) lezen en
te gelijk schrijven. Bij het lezen werd de meerdere of mindere klemtoon der syllaben door ver
daling der stem duidelijk gemaakt. I)it-hefingo
geschiedde zonder twijfel door meerdere leerlingen te zamen en was zeker ook een goede muziekale voorbereiding. Vervolgens hechtte men hooge waarde aan het van buiten leeren; hierbij stonden de gedichten van Homerus, ook bij de Spartanen, op den voorgrond. Hij gold als model van
wijsheid in geheel Griekenland, zoodat aan een
grondige bekendheid met zijne zangen meer waarde
gehecht werd, dan aan eene naauwkeurige kennis der
wetten. Ook hierbij werd de overwegende, krachtige invloed der poesje op de leerstellingen der
wijsbegeerte niet uit het oog verloren. Dearenboven schijnt voor den volwassen knapenleeftijd
veel werk gemaakt te zijn van de fabelen van
Aesopus, en voor het opwekken van moed en
krijgszucht in den aankomenden jongeling, van de
gedichten van Simonides. In den tijd van overgang en belangrijke omkeering in het grieksche
leven, die met den peloponnesischen oorlog zamenging, werd de spreukrijke, vrijzinnige Euripides
de algemeene lieveling. Van het schrijven, dat
tot de eerste beginselen of yypaµu.ara behoorde,
moet de graphica of teekenkunst wel on^lerscheiden worden, die eerst ten tijde van Aristoteles een

taald. 't zij door den gezamenlijken stam, welks
kroost vereenigd onderwezen werd, 't zij door ieder in 't bijzonder, welke betaling gewoonlijk geschiedde op den tweeden dag der Anthesteriën, in
de maand Anthesterion, waarin de meeste feesten
en bij gevolg de meeste vacantiën waren. Eerst
later ontvingen de leeraren der wijsheid en welsprekendheid bezoldiging van den staat; vóór dien
tijd lieten zij zich hun onderwijs vrij duur betalen. Gedurende den peloponnesischen oorlog
werden de scholen der sophisten en rhetors geopend, die op den gang der helleensche beschaving,
en zelfs op de ontwikkeling van het zedelijk leven
in 't algemeen, zulk een beslissenden invloed uitoefenden. De geheele rigting werd nu bijna uit
vormlijk; ook bij de leeraars werd win--sluitend
zucht tevens het doel, daar zij zich, op het voorbeeld van Protagoras, gewoonlijk een buitengewoon
groot honorarium lieten betalen. Eenigen maakten echter, zoo als Isocrates, in dit opzigt een
prijzenswaardige uitzondering. -- B) Bij de Romeinen. Hier kan van het eigenlijk onderwijs
meer gezegd worden, vooral dewijl het, overeen
aard van de meer practische en op-komstigden
het werklijke leven toegepaste ontwikkeling des
romeinschen volks, scherper van de opvoeding gescheiden was. Reeds vroeg waren er scholen, en
eerder dan te Rome worden zij te Tuscnlum, Gabii en in andere latijnsche steden vermeld ; men
noemde ze scholen, ayokaí, als het ware ontspan ningen van het vele inspanning vereischende openbare leven, of Judi, spelen, namelijk van den geest,
in zoo ver alle geestlijke werkzaamheid daar tevens
einddoel in zich zelve is ; de onderwijzers heetten
lzcdi niagistri. Het eerste voorbeeld eener openbare school vinden wij in 449 v. C. in de geschiedenis van de door den tienman Appius Claudius
vervolgde Virginia, die haar als volwassen meisje
bezoekt. Deze scholen werden op de markt in
winkels gehouden; echter werden de kinderen ook
op de openbare straat, in trivlis, onderwezen, vanwaar de gewone schoolkennis reeds bij Quinctilianus trivialis scientia, heet. Misschien behoorden
ook destijds reeds grammatica, dialectica en rhetorica tot het trivium. Het onderwijs werd beloond
door vrijwillige geschenken, eerst ten tijde van
den 2. punischen oorlog door geld; veel later
werd door den staat bezoldiging toegekend. Als
onderwerpen van onderwijs golden voornamelijk,
geheel verschillend van de Grieken, practische

kundigheden, zoodat zelfs in het mathematisch
onderwijs de arithmetica boven de geometrie de voorkeur had (CIC. TUSC. 1, 2. HOR. SAT. 1, 6, 75. A.
P. 325.). Reeds vroeg, te gelijk met het lezen en
schrijven, werden de kinderen in het rekenen onderwezen; de gebruiklijke methode hierbij was, als
bij de Grieken, op de vingers. l)e ligchaamsoefeningen bestonden slechts in eene voorbereiding
voor den oorlog; het vrolijker spel moest hier voor
het meer ernstige leven plaats maken. Dansen en
zingen werden al vroeg beoefend, en het zwemmen
was een geliefkoosde bezigheid. Wat de overige
vakken van onderwijs betreft, ontbrak het niet aan

deel van het onderwijs der jeugd werd. Op de
muziek in ruimeren zin (z. ni u s i c a) volgde in het

onderrigt in de geschiedenis van den voortijd en
in (le kennis der mythen; daarentegen werd de
wetenschap der geographic minder dan. bij de
Grieken beoefend. Veel ijver werd echter besteed
aan het lezen en de studie der dichters. Merk -

onderwijs der knapen de gymnastiek (z. a). Voor
het onderwijs in beide vakken werd schoolgeld be-

waardig is het evenwel dat de Romeinen het eerste
volk geweest zijn, die het leeren eener vreemde

Sciathis— Scironides.
taal als een bijzondere tak in den kring van hun
onderwijs hebben opgenomen. De grieksche taal
was naast de latijnsche in de latere tijden een
voornaam middel ter verstandsontwikkeling. De
dichters Livius Andronicus en Ennius verklaarden
ook grieksche schrijvers, daar de romeinsche letterkunde nog zoo weinig eigen voortbrengselen
aanbood. Crates van Mallos (z. g r a mmt 7n a t i c, i, 2.
kol. o.) was echter de eerste die omstreeks het
jaar 167 v. C. de studie der taalkunde te Rome
invoerde, alzoo in een tijdvak, waarin de letterkunde zich in hare eerste ontwikkeling bevond,
terwijl de grammatica bij de Grieken eerst ingang
vond, toen het ware leven in kunst en wetenschap
reeds was uitgedoofd (z. opvoeding, 8. kol.). —
I)e literatores nu waren de grammatici die onderwijs gaven in lezen en schrijven ; de literati daar
klasse onder hen, die de-entg hor
dichters uitlegden en daarbij practische oefeningen
instelden in stijl en in het scherpen van het oordeel. Reeds voor het 7. jaar ontving het kind
tweemaal daags onderwijs in het lezen, waarbij
ook de spelmethode gebruiklijk was ; vooral werd
gelet op een zuivere, duidelijke en juiste uitspraak.
Van woorden ging men over tot volzinnen en
verzen ; de ouderen zeiden voor wat de jongeren
naspreken. Veel werd van buiten geleerd, ook al
uit gebrek aan exemplaren; langere stukken werden daarom ook gedicteerd, waartoe men de stof uit
de oudere romeinsche letterkunde nam. Zoo koos
Orbilius ze uit de tooneelstukken van Livius, anderen uit Ennius; geen echter werd zoo vlijtig gebruikt (wat liet geheele tijdvak der middeleeuwen
door duurde) als Virgilius. Met het lezen werd
het oefenen in de grammaticale vormen en het
schrijven verbonden, waarbij meer op zuiverheid
en schoonheid, dan op vlugheid gelet werd. Men
schreef met den stilus (z. a.) of graphium, graphioluis, griffel, op wastafeltjes, tabulae ceratae (verg.
p u g i l l a ras), en wat men bewaren wilde werd
later op eene charta (papier) of membrana (pergament, slechts aan de binnenzijde beschreven)
gebragt. De leerlingen werden naar hunne kun
gerangschikt, en de grammatici hadden-dighen
tot helper s ondermeesters hypodidascali, subdoctores, proscholi. De schooltucht was zeer streng;

bij overtredingen werden de kinderen met de f erula op de handen geslagen (flagellum voor ergere
wanbedrijven en meest slechts bij slaven). Eenige,
zooals Orbilius (z. a.), waren groots liefhebbers
van de plak. Voor velen was het schoolhouden
zeer winstgevend; aan L. Appulejus zou het jaarlijks
400000 sestertiën (over de f 36000.) hebben op-

gebragt. Vacantiën hadden plaats op de Saturnaliën (eerst 1, later 4 en zelfs 7 dagen), op de
Quinquatriën en in den tijd der vruchten- en wijn
scholen van hooger onderwijs der-ogst.Opde
literati werden de dichters (vooral Homerus en
Virgilius) verklaard, en de toestand van vroegere
tijden ontwikkeld. Vooral werd aangedrongen op
een naauwkeurige en ijverige beoefening van het
grieksch. De rhetorische oefeningen waren tweeledig, voor de jongeren (pueri), en de ouderen
(adolescenluli), voor de eersten vermanende, suasoriae, voor de laatsten twistredenen, controversiae.
In den. tijd der keizers kregen de laatsten de overhand en hadden zelfs een zeer nadeeligen invloed
ep de ontwikkeling der algemeens beschaving, behalve op die der regtsgeleerden, wier hoogste bloei
juist in dezen tijd valt (z. j a r s c o n s u l t í).
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Seiáthl., Yxíxtcc, 1) berg op de grenzen van
de landschappen Caphyatis en Pheneatis in Areadië; t. Salta. -- 2) stad in Beneden
-Aegypt,nZ.valxdriê
Seíiáthua, íx4oc, t. Sciatho, eiland in de
aegaeïsche zee, ten N. van Euboea en ten 0. niet
ver van cie kust van Magnesia in Thessalië (HDT.
7, 176, 183.), met een gelijknamige stad. Hare
bevolking zou uit Thracië afkomstige Pelasgen
zijn. In de perzische oorlogen werden in de buurt
van Sciath. verscheiden zeegevechten geleverd (LDT.
7, 179. 8, 7.). Daarna sloot het eiland zich bij
Athene aan, moest jaarlijks eene schatting van
200 drachmen betalen en bleef in dien toestand,
totdat Athene de hegemonie verloor. In 't jaar
200 v. C. werd de stad door dc Macedoniërs verwoest (r.iv. 31, 28, 45.); in de mithridatische oorlogen was liet een schuilplaats voor zeeroovers. l)e
wijn van het eiland was gezocht, alsmede een
visch die daar gevangen werd (xta rpsljS).
Seillitána, romeinsche colonie in het binnenland der provincie Africa, waarvan nog tegenw.
bij Ksarin, ten W. van Sbaita, belangrijke ruïnen
gevonden worden, bestaande in een groot museum
en een triumphboog.
Seiillus, IxtXXor^s, stad van Elis in het landschap 'I'riphylia, aan de rivier Selinus. In den
oorlog der Pisaten onder Pyrrhus tegen de Eleërs,
schaarde de bevolking van Scillus zich aan de
zijde der eersten, doch werd overwonnen Later
scheurden de Lacedaemoniërs Scillus van Elis los
en stonden liet af aan Xenophon, die uit zijn vaderland verbannen was, deze bragt er de laatste
jaren zijns levens door en rigtte er voor Artemis
een heiligdom op (-EN . HELL . 6, 5, 2. ANAB. 5, 3,
7--13.).

SeiOne, Zxtwvr^, de voornaamste stad van het
macedonische schiereiland Pallene op de westkust,
ten 0. van het voorgebergte Posidium. I)e stad
leidde haren oorsprong af van Pallene in den a'eloponnesus en zou gesticht zijn door Grieken die
uit Troje terugkeerden. Haar handel was aanzienlijk (THU G. 4, 120, 133. 5, 32. TlDT. 7, 123.
8. 128.).

Seipiónes, z. Cornelia gen .s.
Seirtis, Yxtpi Lts, woeste bergstreek in liet
N. W. van Laconië, grenzende aan. Maenalia en
Parrhasia, landschappen van Arcadië, niet een
stadje Scirus. I)e inwoners S c i r i t a e maakten
eene afzonderlijke afdeeling uit van het spartaansche leger, die in den slag steeds op den regter
vleugel stond, op marsch vooraan trok en in de
legerplaats aan den uitersten rand gelegerd was,
alzoo meestal de gevaarlijkste plaatsen innam en
tot den eersten aanval bestemd was. (Verg. THUC.
5, 33, 67, 68 . YEN. HELL . 5, 2, 24. 6, 5, 24. 7,
4, 21.).

Seiron, lxírwv, Y.•xceípwv, 1) z. Theseus. -2) Zoon van Pylas, achterkleinzoon van Lelex,
man eener dochter van Pandion, op grond waarvan hij aan Nisus, zoon van Pandion, de heer
betwistte. Aeacus, als-schapijoverMg
scheidsregter, kende aan Nisus de regering, aan
Sciron de aanvoering in den oorlog toe. Volgens
anderen is hij de man van Chariclo, dochter van
Cychreus, en bij haar vader van Endeïs.
Scironides, xtpwvíór^y, atheensch veldheer
in den peloponnesischen oorlog, vocht in 412 v.
C. vereenigd met de Argivers bij Milete tegen de
Peloponnesiërs en Milesiërs. Hoewel de Atheners
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zegevierend tot onder de muren van Milete voor- was van hem beroemd eene razende Bacchante,
uitdrongen, waarbij echter de Argivers geslagen waarvan nog vele navolgingen bestaan; buitendien
werden, werd hij door Pisander aangeklaagd en eene Aphrodite te Rome, die zelfs boven de eni+ dische van Praxiteles gesteld werd; verder een
dien ten gevolge afgezet (TRUC. S, 25, 54.).
Ncirtonium, 1xtp rwvcov, stad in het Z. van colossale Mars en een Apollo citharoedus, beneArcadië, een der steden die, na de stichting van vens een Apollo, de muizenverdelger in Chryse;
Megalopolis, door hare bewoners verlaten wer- eene Artemis EbxXe1a te Thebe en nog andere
standbeelden van Artemis, Athene, van Aesculaden.
Scirtus , Zxi to , westelijke bijrivier van den j pins en Hygiea, van Hermes en de Eumeniden.
Chaborus (t. Chaboer) in Mesopotamië, die uit 25 Het beroemdst is echter de groote groep, die Cu.
bronnen ontsprong en langs Edessa stroomde; de Domitius te Rome liet oprigten; z. verder beeldtegenw. naam Daisan, beteekent hetzelfde als de houwers, 5. kol. m. — 2) Scopas, aanvoerder
der Aetoliërs in den oorlog tegen Philippus van
oude, en beduidt haar huppelenden loop.
Sciru^s, :xípo;, beet. bij Scirum, die ten N. Macedonië (220 v. C.); later was hij bevelhebber
W. van Athene den heiligen weg doorsneed en j van aetolische huurtroepen in 't aegyptisch leger
de tuinen ten N. van Dipylum besproeide, alwaar tegen Antiochus van Syrië. Aan 't hof van ko! ving Ptolemaeus V., speelde hij lang een gewiger zich ook badplaatsen in bevonden.
Scissor heette de slaaf die aan tafel voor- tige rol, doch werd eindelijk als het hoofd van
een tegen den jeugdigen koning gesmeden aansneed, evenals carptor en diribitor.
Scobie, spanen die men gebruikte om de ka- slag ter dood gebragt, 196 v. C.
Seopélus, xo 4o7, naam van verscheiden
mers aan te vegen. Te dien einde had men
zelfs bonte en welriekende (HOR. SAT. 2, 4, rotsachtige eilandjes, b. v. een niet ver van de
kust van Thessalië bij Seiathus, Scyrus, Pepare81.).
Scodra, Zx6Ppa, - at, een der voornaamste thus, een in de Propontis, een op de ionische
steden van romeinsch Illyrië, aan den linkeroever kust, nog een ander tusschen Cephallenia en Zavan de l3arbsna, in den Z. oostelijken hoek van cynthus in de ionische zee.
Scordiecus, xop&axoç, of Scoedinen,
den locus Labeatis. Het was een zeer sterke stad
xocbírl, gebergte in Cappadocië, zuidwestelijke
met vele romeinsche inwoners, t. Scodar of Skutak van den Paryadres, in het zuiden loopt hij
tari (Liv. 43, 20. 44, 31, 32.).
zamen met den Antitaurus ; t. Tsjambu Bel, d. i.
Scodrus, z. 1x lp ov iipo;.
4 pijnboomland.
Scoedises, z. Scordiscus.
Scordisci, :xopoíaxot, volk in Boven- PannoScolus, Zxcuxos, 1) oud vlek in Boeotië op
den regter oever van den Asopus aan de helling nië, van celtischen stam, langs de Muhr en Drau.
Scorpius, -os, z. sterrebeelden.
van den Cithaeron, op een woeste hoogte gelegen,
Scoti, worden eerst bij latere schrijvers , zooals
vanwaar het spreekwoord : ai; YxthXov µ j r' a'J'rQ;
i.LEV, ;Llt' g kq) rtDct. Daar zou volgens de Ammianus, naast de Picti genoemd als een hoofdsage Dionysus Pentheus verscheurd hebben (HOM. stam der Caledoniërs, in het zuidelijk gedeelte van
IL. 2, 47, 496.). — 2) Vlek in Macedonië in de Schotland en Ierland.
Scotussa, ïCGTGUGQC, stad van Thessalië in
nabijheid van Olynthus (THUC. 5, 18.).
copádae , Yxonvóat, thessalisch vorstenge- liet landschap Pelasgiotis, bij de bronnen van den
slacht in Crannon. Reeds omstreeks het jaar 600 Onchestus en de noordwestelijke hellingen van den
v. C. wordt een Scopade Diactorides onder de kleinen Chalcedonius en niet ver van de heuvels
minnaars van Agariste genoemd (HDT. 6, 127.); van Cynoscephalae (t. Karadagh). Hier behaalde
kort na 500 v. C. is een Scopas beroemd om in 365 V. C. Pelopidas eene overwinning op Azijnen rijkdom, en de gastvrije ontvangst van den lexander van Pherae, en insgelijks Flamininus
dichter Simonides, die daarom op hem een ge- in 197 v. C. op Philippus III. van Macedonië
dicht maakte en bij het instorten der zoldering aan (PLUT . FLAM. 7 . LIV . 36, 4.). Een andere stad
een gastmaal, waarbij al de overige gasten omkwa- van dezen naam lag in het macedonische landmen, op wonderdadige wijze gered werd (QUINCT. schap Sintice aan den Strymon.
Scribae, 1) schrijvers in dienst van
] 1, 2, 11.). Hij regelde de belasting der perioeeen. Zijn zoon was Creon, vader van den jongen bijzondere personen. De zoodanigen waren
Scopas, een' dronkaard ten tijde van den pelopon- deels loonschrijJ vers, klerken, die hun dienst aan nesischen oorlog, die met den jongen Cyrus be- boden aan elk die hen betaalde, deels slaven eii
vriend was en Socrates een wijkplaats aanbood. vrijgelatenen, die slechts voor hunne meesters
Omstreeks dezen tijd werd de toestand van het schreven. Zij heetten ab e p i s t o l s, wanneer zij
binnenlandsch bestuur geheel veranderd ten gevolge de briefwisseling voor hunnen heer voerden, a
van de overwinning van Lycophron van Pherae, s t u d i i s, zoo zij hun bij het studeren dienst be404 V. C. ; de demos werd weerspanning en de wezen, a bibliotheca en notarii, wanneer zij
de stenographic uitoefenden (z. a.). — 2) Schrijmagt der vorsten gebroken.
Seópae, bezem uit rijsjes van de tamariske vers i n staatsdienst, bewezen hunne dienst
of wilde myrthe, zelden uit palmtwijgen, om de aan ambtenaren en wel op tweederlei wijze. Zij
vertrekken en huizen uit te vegen (HOE. SAT. 2, werden of door den staat aan de overheden toegevoegd en heetten dan scribae quaestorii, aedi4, 83.).
S topas, 1x6ra;, 1) geboren op het eiland licii en tribunicii, die in verscheiden decuriae
Pares, beroemd bouwkundige en beeldhouwer tus- verdeeld waren, of het waren schrijvers die de
schen 392-350 v. C. Het nienigvuldige beeld- ambtenaren zelf naar goedvinden aanstelden. Dit
werk in den tempel van Athene Alea in Tegea was deden de consuls, praetors, censors en dictators,
van zijne hand. Op het einde zijns levens werkte die, wanneer zij klerken noodig hadden, die uit
hij aan het mausoleum te Halicarnassus, welks oos- hun eigen huishouding kozen, of servi publici en
telijke zijde hij met beeldwerk versierde. Vooral loonschrijvers aannamen. — De openbare schrij-
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vers waren burgers van geringe af komst, dikwijls
vrijgelatenen. De schrijvers bij de schatkist (quae.storii) waren de aanzienlijkste en hunne werk
liet belangrijkst. Zij schreven de-zamheidws
rekeningen en hielden het staatsarchief. De schrijvers der hoogere overheden hielden uanteekeningen van het verhandelde in den senaat, lazen bij
regtszittingen de verklaringen van de getuigen en
andere documenten voor enz. Hunne bezoldiging
was niet hoog, doch zij hadden nog al velg; bij
-verdinst(a
. VERR . 3, 78 en v).
Seribonii , een plebejisch geslacht. Melding
verdienen 1) L. Seribon. Libo, volkstribuun in
't jaar :216 v. C. en praetor in 204. Hij wordt
gehouden voor den stichter van het puteal Scribonianurn. --.- 2) C. Scribon. Curio, aedilis in
't jaar 196 v. C., bouwde als zoodanig een
tempel van Faunus (LIV . 33, 42.). — 3) L.
Scribon. Libo, in 't jaar 149 v. C. volks
drong aan op de bestraffing van Sulpi--tribun,
cius Gallia, die tegen de Hispaniërs zijn woord
verbroken had (cie. BRUT. 23, 89.). — 4) C.
Scribon. Curio, een der uitstekendste redenaars
van zijnen tijd (cie DE OR . 2, 23, 98.). wiens rede voeringen zeer geprezen worden. -- Zijn zoon 5)
C. Scribon. Curio was in 't jaar 90 volkstribuun, diende in het leger van Sulla tegen Mithridates, 84 v. C., was daarna in 76 consul en overwon in 0 als stadhouder van Macedonië de Thraciërs, in welken oorlog hij zelfs tot aan den Donau
doordrong. Verg. cie BRUT . 60, 217. Bij de
zamenzwering van Catilina was hij als aanhanger
der nohiles op de zijde van Cicero, dien hij ook
later in 't jaar 58 tegen Clodius verdedigde, toen
hij met verbanning bedreigd werd. Later was hij
een verklaard tegenstander van Caesar (cie BRUT .
t _ a. p. SUET . CARS. 49.), doch stierf reeds in 53
(cie AD FAM , 2, 2.) . Hij was een voorstander van
oud -romeinsche strenge zeden, trad ook als rede
openlijk op, hoewel hij als zoodanig niet-nar
uitmuntte (cie BRUT . 59, 213. OR. 37. 129.). —

zoon ter dood gebragt. -- 11) Scribon. Proc u 1 u s, romeinsch senator, werd onder Caligula
in den senaat gedood (SUET . CAL . 28.). -- 12)
Twee broeders, Scribon. Proculus en Rufus,
stadhouders van Germanië, werden in 't jaar 56
n. C. door Nero ter dood gebragt. — 13) Ser i b.
Largus Designatianus, schrijver van een
werk de compositione medicamentorur, vergezelde
als arts in 't jaar 43 n. C. Claudius op een togt
naar Britannië.
Seriniurn, 1) een ron(lvormige kast ter bewaring van boeken en rollen. 2) Ten tijde der
keizers heette scrinium de keizerlijke kanselarij of
bureau, waarvan er vier waren, scrinium metnoriae ,
epistolarum, libellor•um en dispositionis. Scriniarius
heette sedert dien tijd een rekenbeambte, welk
woord vroeger gebruikt was voor den scrinii custos,
d. i. de slaaf die over de scrinia van zijnen meester het toezigt had.
Seriptöres li.storiae Auguutae, heetten de schrijvers van een reeks levensbeschrijvingen van romeinsche keizers, van Hadrianus tot op
de zonen van Carus, van 1 17 — 285 n. C. Zes
worden er genoemd : \ elius Spartianus, Vulcatius
Gallicanas, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus, de
beste van allen, Aelius Lampridius en Julius Capitolinzi$, hoef vel velen de door Vulcatius Gallicanus ei Capitolinus vervaardigde levensbeschrijvingen aan Spartianus toeschrijven. Zij zijn gezanienlijk uit den leeftijd van 1)iocletianus en
Constantijn, en hoewel om stijl en vorm verwerp lijk, toch om hunnen inhoud van veel waarde.
De verzameling is, zoo als wij haar bezitten, waar
eerst in lateien tijd bijeengevoegd, om-schijnlk
van de talrijke levensbeschrijvingen der keizers
een gemaklijker overzigt te geven.
Scriptura, veeweidegeld, z. p a s c u a.
Sculpture, beeldhouw- en graveerkunst, z.
beeldhouwers.
Scultenna, zuidelijke bijrivier van den Padus. die (0) de Anenniinen ontsnrinet en lanirs
Gijn zoon b) U. rS c r b o n I u s U u r i o was eerst 1Vlutlla stroomend ten U. van ar nium zich i niet
repablikeinsch gezind, later na zijn tribunaat in 't den hoofdstroor: vereenigt; t. Panara (LIV . 41.
jaar 50 n. C., aanhanger van Caesar, volgens ^ 12, 19.).
sommigen door hem omgekocht (FLUT. CAES. 29. Seurra (des-isor), een grappenmaker of hansSUET. CARS . 29.)
Hij diende Caesar in Africa, worst. De parasiten lieten zich gewoonlijk daartoe
waar hij door Juba van Numidië het leven ver - gebruiken, en in de tijden van het toenemend
loor. Hij was een uitstekend redenaar (cie BRUT . ! zedehederf had men aan tafel opzetlijk scurrae,
81,. 280.), maar ook een groot verkwister ern door- 1 even als koordedansers en goochelaars.
brenger. — 7) L. Scribon. Libo, een vriend Scutum, z. aim a.
van Pompejus, aan wiens zoon Sextus hij zijne f Seylaàaum, xuXuxcov, ook -éum, stad op
dochter had uitgehuwd (cie. Al) FAM . 1, 1, 3.), I de oostkust van Lruttium op twee heuvels tusstreed in 't jaar 49 tegen Caesar in Dalnlatië als schen de rivieren Ceecinus en Carcines, 1 sta bevelhebber der vloot en bragt in 't jaar 40 de die van de zee en van het voorgebergte Scylverzoening tot stand van Sext. Pompejus met de laeum. Volgens de sage was zij door Atheners
driemannen. In 't jaar 36 was hij te gelijk met gesticht. Eerst behoorde zij aan Croton, werd
M. Antonius consul. Hij was een man van we- daarna door Dionysius den oude aan de Locriërs
tenschaplijke bekwaamheden en met Cicero be- afgestaan en eindelijk door de Romeinen in bezit
vriend (cie. ACRD. 1, 1, 3.). Zijne zuster 8) genomen. Zij bezat geen haven, weshalve VirgiS cri b on in, was de vrouw van Octavianus, moe- lies (AEN . 3, 553.) het welligt nav fraqum Scyllaeder van Julia. — 9) L. Scribon. Libo D r u s tl s, ; uin noemt. Naar haar heette de sinus S c y l awerd door Tiberius, die in hein een mededinger i c i u s (^xu?Jcrrt x ; xóA7 o; ), die met de aan de andere
meende te zien, voor den senaat aangeklaagd, zijde gelegen hipponiatische golf de smalste streek
onder voorwendsel, (lat hij zich met waarzeg gerij des lands insloot. Tegenw. heet de stad Squillace.
en tooverij had ingelaten, waarop Scribonius zich Seylax, xóXus, uit Caryanda in Carië, een
zelven van 't leven beroofde (TAC . ANN. 2, 27.1 stout zeeman, die door Darius Hystaspis (521-485
.
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SUFT TIB . 25.). — 10) S c r i b o n i a, vrouw van v. C.) werd uitgezonden, om de kusten van Azië.
M. Licinius Crassus en moeder van Ce. Pompe- van den mond van den Indus tot in de arabische
.

jus, werd onder keizer Claudius met haren echt- golf te onderzoeken (HDT . 4, 44.). Suidas gegenoot en waarschijnlijk gelijktijdig met haren 1 waagt van een mathematicus en musicus van dien
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naam, insgelijks uit Caryanda, en stelt de volgende schriften op zijn naam : irsp(nXou rCov &wr?;
J)v t Hp zxA ouy arrXtuv, t h xc th rev `HpcxXsí8- ^v
v MuXa^awv C3atX^ L, yi tapo6o, av r ypc cri
7tpjy T7fv floA uCIou taro`lay . Suidas heeft hier ver
personen met elkander verward en tot-schilend
een gemaakt ; immers het tweede en vierde der
genoemde geschriften is van een lateren Scylax,
waarschijnlijk van een astronoom uit Halicarnassus, een tijdgenoot van Panaetius (Cro . DIV . 2,
42.), de anderen van een aardrijkskundige. Mis
moet men daarom nog een derden Scylax-schien
aannemen, die, insgelijks uit Caryanda afkomstig,
in een onbekenden tijd leefde, doch voor Aristoteles een periplus van de binnen- en buitenzee
schreef. Nog ingewikkelder wordt de vraag door
het op naam van Scylax uit Caryanda tot ons gekomen werk : 7tEp Tr ,ou; Tri otxov ^vrls, beschrijving van
een togt, bij de noordelijke zuilen van Hercules beginnende, eerst langs de europische kusten der middel
-landscheZ,orHlspntedBoru,
rondom den Pontus Euxinus en denzelfden weg
terug, langs de aziatische kusten; vervolgens voor
zuidelijke zuilen van-bijdeafrcnshto
Hercules en buiten deze tot aan Cerne zich uit
waarbij nog eenige opgaven gevoegd zijn-strek,
over de grootte eis den afstand van de voornaamste eilanden. Zeer verschillend zijn de gevoelens over het ontstaan van dit werk. Niet
onwaarschijnlijk is het, dat liet geheel in zijne
tegenwoordige gedaante eene in den byza.r,tijnschen tijd tot schoolgebruik vervaardigde cornpilatie en schets is van de landen, die gelegen waren langs de kusten der middellandsche Zee.
,

Scylla of Scyllaenm promontorium,
1xuxxc tov áxpov, een hooge, steile, in zee voor
aan de kust van Bruttium, bij-uitsprngedo
de stad Scyllaeum, waar men de homerische legende van het zeemonster Scylla verplaatste, dat
de schepen met vernieling bedreigde (BOM . OD.
12, 73, 227, 245. OVID. MET . 13, 732. vIRG. AEN.

3, 426.). Bij de hoogst gebrekkige zeevaart
dien tijd, was het zeker de phantasie-kundeva
des dichters, die zich dat gevaardreigend monster
schilderde; tegenwoordig kan daarvan geen spraak
meer zijn, evenmin als men thans iets weet te
zeggen van de slechts een pijlschot van daar,
volgens Homerus (oD. 12, 101.), verwijderde Charybdis. Het voorgebergte heet teg. Sciglio. —
Volgens de voorstelling der mythologie is S cyl1 a de dochter van Crataïs of Crataeïs, een verschriklijk blaffend monster met 12 pooten en 6
lange halzen en muilen, elk met 3 rijen vreeslijke
tanden. Zij lag in een donker hol van een kale,
onbeklimbare, met haar steilen top tot in de
wolken reikende rots, midden in zee gelegen.
Daar tegenover, op een pijlschots afstand, bevond
zich een lage klip, met een ontzachlijken vijgenoom, waaronder de Charybdis dreigde, die in
een huiveringwekkenden afgrond, driemaal daags
de golven uit de diepte opwierp en weder ver
toen het schip van Ulysses tusschen beiden-zwolg;
doorstevende, en zijne togtgenooten vol angst den
blik naar Charybdis gewend hielden, roofde Scylla,
die zij van de andere zijde te digt genaderd waren,
6 makkers en verslond ze (BOM. OD. 12, 73-126,
235-259.). In lateren tijd verplaatste men Scylla en

Charybdis, wier ligging Homerus geheel onbestemd
laat, in de sicilische zeeëngte, en wel Scylla op de kust
van Italië, en maakte haar tot eerre dochter van

Phorcys of Phorbas en van Hecate Crataeïs (HOM.
OD. 12, 125. is een later inschuifsel), of ook van
Lamia, van Triton, van Poseidon enz. Men gaf
haar drie of zes koppen van verschillende dieren.
Vroeger was zij eene schoone zeenymph, doch werd
door Circe of Amphitrite uit ijverzucht herschapen,
zoodat zij van boven meisje bleef, doch van onderen
in een vischstaart eindigde, die met afgrijslijke hon-

den bezet was (OVID. MET. 13, 732 en v. 905. 14,

40 en v.). Van de ligging dezer monsters ontstond
het spreekwoord : incidit in Scyllann cupiens evitare
Caarybdin, van hem, die om een kleiner gevaar te
vermijden, in een grooter vervalt. Of Homerus zich
de Charybdis ook als een l igchaamlijk wangedrocht heeft voorgesteld, was den ouden niet regt
duidelijk. Later noemde men haar de dochter van
Poseidon en der Aarde, en maakte van haar een
vraatzuchtig wijf, dat Hercules runderen ontstal en
daarom door den bliksen van Zeus in zee werd geslingerd. --- 2) Over eene andere Scylla, z. N i s u s.
Seyllaeum , >xt)XAacov, 1) z. Scylla. —
2) Stad bij het gelijknamige voorgebergte in
Bruttium, tusschen Medama en Rhegium, waar
Anaxilas van Khegium een versterkte haven tegen de zeeroovers aanlegde; ruïnen van een burg
vindt men bij het tegenw. Sciglio. -- 3) lxuXXaïov,
oostelijk voorgebergte van den Peloponnesus, aan
de kust van Troezen, t. Styli.
Sey11is, z. beeldhouwers, 2. kol. o.
Scymnus , Y xuL.vo;, t) uit Chios, een aard
van onzekeren leeftijd, schrijver van-rijksundge
eene sptl yilat , die naar de werelddeelen waar
E►^Pwnr^, 'Asfa-schijnlk3ofdaegn,
en Atf vr] verdeeld en weder in boeken gesplitst
was. Geheel zonder grond werd hem ook toegeschreven de in comische jamben vervaardigde
periegesis, naar het voorbeeld van den Athener
Apollodorus. — 2) Metaalgieter en gipswerker,
leerling van Critias, omstreeks 450 v. C.
Scyplius, z. v a sa.
Scyrus, 1xti`o;, t. Skyro, een der Sporaden,
ten 0. van Euboea, rotsachtig, rijk aan geiten.
en bont mariner, met een gelijknamige stad en
eene rivier Cephissus. Hare oudste bewoners heet
-tenPlasgr,CiëDop(Txu.1,98)
Op Scyrus verhaalt men dat Achilles geboren en
door zijne moeder in vrouwenkleederen verborgen
werd, daar zij hem aan liet noodlot dat hem voor
Troje wachtte onttrekken wilde. Dáár werd hij
ook lij Deï^lamia., dochter van Lycomedes, zijnen
oom van moederszijde, vader van Pyrrhus of Neoptolemus (HOM. IL . 19, 326. oD. 1 1, 5(18.). Volgens eene andere overlevering werd Scyrus door
Achilles veroverd (HOM. IL. 9, 688.), wat
de attische sage weder met de lotgevallen van
Theseus in verband brengt. Toen namelijk Theseus, uit Athene verdreven, naar Scyrus gekomen
en daar verraderlijk door Lycomedes vermoord
was (PLUT. TflES. 35.), zond Peleus zijn zoon
Achilles ter wraakoefening derwaarts, die vervolgens, na verkregen voldoening, met Deïdamia
huwde. Eerst in 't jaar 476 v. C., werd, ten gevolge ener godspraak , liet gebeente van Theseus,
door Cimon, na verovering van het eiland, naar
Athene gebragt en in het Theseum bijgezet (PLUT.
TRES. 36. CIM. 8. THUC. 1, 98.) .

Sedert dien tijd

was Scyrus, benevens Imbros en Lemnos, eene
bezitting van de Atheners, die hun ook na den
vrede van Antalcidas verzekerd bleef (?SEN. HELL .
4, 8, 15. 5, 1, 31.) ; eerst in den macedonischen
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tijd ging Scyrus voor Athene verloren, hoewel zij
het in 196 V. C. van de Romeinen terug kreeg
(Liv . 33, 30.).
Seytá►1e, xu 'Xrl, vooreerst een briefstaf, waar
zich voornamelijk te Sparta bediende, tot-vanme
het overbrengen van geheime buitenlandsche zendingen; vervolgens ook de boodschappen en de brief
zelf. Ieder staatsbeambte, inzonderheid een veldheer
nam, bij zijn vertrek naar het buitenland, zulk
een staf mede, terwijl de ephoren in de stad, een
tweeden, volkomen gelijken behielden. Moest nu
aan den afwezigen ambtenaar een berigt gezonden worden, dan wond men om dezen staf een
smallen, witten riem, beschreef dien in de lengte
en zond hem van den staf afgewikkeld, aan den
bestemden persoon. Deze wond hem op dezelfde
wijze weder om zijnen staf en kon zoo het schrift
lezen (PUTT. AGES. 10, 15. NEP. PAUS. 3.).
Seythae te Athene, z. & x x X rl a £c, 2 kol. m.
Seythes^, xt}ri5, zoon van Hercules en Echidna, vermeende stamvader der Seythen. Hij was
volgens de sage de jongste der drie zonen, die
Hercules bij Echidna verwekte, doch daar hij alleen van zijne broeders den nagelaten hoog
van Hercules ,kon spannen, werd hij de eerste
koning der Seythen (HDT . 4, 8—l0.).
Scythia, :z.0#k t. De kennis van dit land en
zijne bewoners was voor Herodotus hoogst gebrekkig. Herodotus echter levert in zijn 4. boek
een zeer aanschouwlijke schildering, waarvan wij
vele trekken in de aardrijkskunde des russischen
rijks terug vinden. Volgens Herodotus zijn de
grenzen : ten Z. de benedenloop van den Ister
en het land der Agathyrsen (Zevenbergen), ten
N. het land der Neuren, Androphagen, Melanchlaenen en de onbekende woestijn (ongeveer de gouvernementen Mohilew, Tschernigow, Orel, Kursk),
ten 0. de Tanaïs en de Maeotis, en ten Z. de
Pontus Euxinus, derhalve geheel Zuid- Rusland
(tot Volhynië en Podolië, tot Moldavië en Walachije, tot aan de Krim en den Don). De latere
schrijvers beperken Scythië niet meer binnen zul
enge grenzen, maar laten de Scythen nog veel-ke
verder naar het N. en 0. door geheel het tegenw.
Siberië verspreid, wonen. Mela noemt een ge-

waren verdeeld (IDT. 4, 17.) in de volgende stammen : 1) KaXXtr18at, ten N. van Olbia en den
mond van den Flypanis ; 2) 'AXa:wvss, ten N. van
de vorigen ; 3) 1x. por p;, landbouw drijvende
Scythen (in Podolië); 4) lx. yswpyot of Bopua»svsFrt;, aan gene zijde van den Borysthenes ; 5)
lx . NolanoE;; 6) 1x. CaatXriïot de talrijkste, dapperste en voornaamste stam der Scythen, die de
overige als zijne knechten beschouwde. Zij zijn
dapper en krijgszuchtig, maar ook woest van
aard ; de wijze Anacharsis en hun koning Scylas,
moesten hunne pogingen, om er grieksche beschaving in te voeren, met den dood betalen.
Steden en vestingen hadden de Scythen niet (HDT.
4, 46.), hunne beweeglijke woningen waren hunne
wagens --- geheel in overeenkomst met de steppenbewoners. Over de gezamenlijke Scythen heerschte
één koning (HDT . 1, 103. 4, 67, 68.), omgeven
door een talrijke hofhouding. Het land was ver
districten, in elk waarvan een plaats ter-delin
beraadslaging en een heiligdom van den oorlogsgod aanwezig was ; hunne godsdienst was een
grof polytheïsmus. De Scythen verspreidden zich
omstreeks het jaar 600 v. C., ten tijde van Cyaxares van Medië, waarschijnlijk in 3 hoopen ver
waar zij de-del,ovrhtN.0anEup,
aan den Pontus wonende Cimmeriërs onderwierpen of verjoegen, hen naar Azië volgden (632)
en een groot gedeelte van dat werelddeel bezetten. Na 28 jaren werden zij weder door
Cyaxares verdrongen. Om de Scythen voor hun
inval in Medië te tuchtigen, ondernam Da--ne
rius in 514 een togt tegen hen, waarop hij wel
diep in hun land binnen drong, doch de steeds
terugtrekkende Scythen niet tot een slag kon
noodzaken, zoodat hij eindelijk verpligt was
weer af te trekken. Van nu af, verneemt men
gedurende verscheiden eeuwen niets van hen, zoo
dat ook de Grieken en Romeinen geen betere
kennis van hen opdeden. Eerst Mithridates den
G. vinden wij weder in oorlog met de Scythen,
die hij uit het taurische schiereiland verdrong.
Later werden, vooral sedert de onderwerping van
I"acië, door Trajanus, ook de Romeinen met hen
bekend. Doch op eens verdwijnt nu de naam der
deelte van het oude Scythië Sarmatië, en Ptole- Scythen en maakt plaats voor dien der Sarrnaten,
maeus kent slechts een aziatisch Scythië. Top o- wier land Ptolemaeus naauwkeurig beschrijft. De
g r a p bie volgens Herodotus : in het Z. lag het naam Scythia is naar Azië verhuisd en omvat
taurische gebergte ; een ander, ongenoemd, doet de landstreek tusschen aziatisch Sarmatië ten W.
om zijn rijkdom in metalen, aan het Uralgebergte (Maeotis en Rha), het onbekende land ten N.,
denken. Rivieren : De Ister, met de zijtakken Serica ten 0. en Indië ten Z. (Oxus, Imans, EmoT i a r a n t u s (Tsjerna), Ararus, Naparis, Ordes- dus). Ptolemaeus verdeelt het geheele land in 2
sus, P o r a t a (t. Pruth) ; T y r a s (t. Dniester), deelen : &ythia intra en extra Imauni ('x. ri ivróc
li y p a n i s (t. Bug), Borysthenes (t. Dnieper) °i.xi rj i.r i '1N dov), d. i. ten W. en ten 0. van
met den Panticapes, den Hypacyris (t. Donatz) ; dit gebergte, waaraan de ouden een uitgestrekte
de grensrivier was de Tan aïs (t. I)on) met den uitbreiding naar het N. gaven. Als bergen noemt
H y r g i s. Buitendien gewaagt Herodotus van hij in het N. W. de elanische, rhymnische, tapuverscheiden meren. Op de kust van Pontus rische bergen, deelen van liet Uralgebergte, in
plaatst hij een groote woudstreek (Hylaea), waar het 0. de cannibische en euxacische bergen (t.
stroomt.-dorePanticpsBoryhe AItaï), ten Z. de oxische en sogdische bergen (t.
Het land had een koud klimaat en langdurige Ak- en Kara Dagh). Van de rivieren ontlastten
winters. Behalve graan, groeide er voortreflijk zich in de noordelijke zee de Paropamisus
gras, doch een weinig bitter van smaak. Het (waarschijnlijk de tegenw. Obi), Rit y in n u s (t. Gadierenrijk leverde uitmuntende, vlugge, maar kleine suri ), I) a ï x (t. Jaïk of Ural); Tax art es (t. Sir
paarden op, insgelijks rund- en horenvee. De Darja of Sihon) en Oxus (t. Amoe Darja of Gihon),
bewoners heetten vroeger 1xvXotot, en eerst de vielen in cie caspische zee. Volkstammen waren in
Grieken noemden hen Ix►d1}7t, terwijl de Perzen Scythia intra Imauin : de R h y m n i, A o r s i, A r i ahen S a c e r s noemden. De naam Seythae schijnt cae, Massagetae, Sacae, Argippaei, Thyseen grieksche vorm van den naam T s c h u d en s a g e t a e; in Scythia extra Imaum van het N. naar
te wezen, die nog tegenw. in Siberië bestaat. Zij het Z.: Arimaspi, Aupacitae, Issedones.
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en a u c t 10, had hetzelfde plaats doch niet sub ha sta.
Secundus , een meermalen voorkomende romeinsche bijnaam : o. a. 1) J u l i u s Secundus,
door Quintilianus als uitstekend redenaar geprezen. Hij leefde onder Vespasianus en stierf nog
zeer jong. In den dialoog van Tacitus over de
(XEN. ANAB. 4, 7, 1 8.).
Seythopolis^, Yxu I6 toXc-, voorname stad van redenaars is hij een der sprekende personen
Palaestina, gelegen in een dal, tusschen den zui- (QUINCT. 10, 1, i 20.). -- 2) Sec. C ar i n a s, een
delijken oever van het meer Tiberias, het ge- rhetor, door Caligula uit Rome verbannen, waar
hij te Athene schijnt gestorven te zijn (Juv.-na
bergte Gilboa en den Jordaan. Zij wordt nu eens
tot Zuid-Galilaea, clan tot de Decapolis, dan we- 7, 204.).
Seeuris. De uit de fasces (z. a.) der lictors
(ier tot Coele -Syrië gerekend, en had eene ge
bevolking van Cananiten, Philistijnen, as--mengd uitstekende bijl diende van oudsher tot het onthoofsyrische colonisten en Scythen, waarbij later nog den van ter dood veroordeelde burgers. Later
werd het zwaard, gladiuz, daarvoor gebruikt.
Grieken en Romeinen kwamen.
Seeurita^t, romeinsche personificatie van de
Sebaste, Ispaa,r'^, stad op een eiland Eleüsa.
ligt nabij de kust van Cilicië gelegen. Zij werd veiligheid, zoowel van den enkelen burger als van
door koning Archelaus van Cappadocië, aan wien dep. geheelen staat; vandaar de bijnamen publica,
de Romeinen de heerschappij over ruw Cilicië reipublicae, orbis et populi R., perpetua, cognationis.
hadden afgestaan, ter eere van Augustus gebouwd Haar naam komt op grafteekens dikwijls voor.
en aldus genoemd. -- Nog andere steden van Sedert Augustus wordt zij dikwijls vermeld met
het oog op de door hem herstelde rast en veilig
dien naam lagen in Phrygië en Samaria.
Zij werd afgebeeld als deftige vrouw, zit--heid.
Sebastia, 1sf3clarsta, stad in Pontus, niet
ver van de bronnen van den Halys. Reeds door tende met over elkaar geslagen beenen of tegen
Pompejus was zij als een aanzienlijk vlek tot stad een • zuil leunende, met de regtgrhand op het
verheven, onder den naam Megalopolis. Later hoofd, rustig en kalen voor zich starende Hare
nam zij steeds in aanzien en grootte toe, en werd kenteekenen : scepter, lauwerkrans, horen des
onder den naam Sebastia, de hoofdstad van Ar. overvloeds, olijftak.
Sedetáni z. . d e t a n i.
nienia prima. Ruïnen bij Sivas. Ook vele steden
Sediflo, tweespalt, verwekking van volksopvan lateren tijd heeten
roer, werd gestraft als perduellio, later als ?najestas
YEí3aa r6;, z. augustus, 2. kol. b.
Sebennytus, 1E3UvvuTo;, stad van Beneden en vis (z. a.).
Sedulius, Cod., Christendichter uit de 5.
hoofdplaats van een nomos,-AegyptinDla
aan den naar haar genoemden Nijlarm, vroeger eeuw, die de geschiedenis des 0. en N. V. in
niet onbelangrijk, later vervallen ; t. Semmenud verzen bragt en cie taal der oudere dichters niet
ongelukkig navolgde.
(HDT. 2, 166. PLIN. 5, 9, 9. 13, 11, 21.).
Seduni, volkstam aan den Boven Rhodanus,
Sebêthus , riviertje van Carnpanië, dat boven
Nola en Abella ontsprong, rondom den Vesuvius ten 0. van de Veragri, in het teg. Wallis en de
vloeide en ten 0. van Neapolis in de golf van omstreken van Sion of Sitten (CAES . B. G. 3, I.).
Sedusii, germaansche volkstam, die in het
Puteoli zich ontlastte. (Verg. VIRG. AEN. 7, 734..).
leger van Ariovistus streed en verder niet voor
Teg. Fiume della Maddalena.
hunne woonplaats is niet juist te bepalen-komt;
Sebinus laeus, meer in cisalpijnsch Gallië,
tusschen de meeren Larius en Benacas, door de (CAES. B. G. i, 31, 37, 51.).
Segesáma , ltyea µa, t. Sasamo, stad der
rivier 011ius gevormd.
Seeessgio, uitwijking van het ontevreden volk Murbogi of Turmodigi in Hispania Tarraconensis,
uit de stad. De eerste secessio in niontem sacrum, aan den weg van Tarraco naar Asturica
Segesta of Egesta, Yey &ara, 'Ey. of Arhad plaats in 494 V. C , en gaf aanleiding tot de
aanstelling van volkstribunen, daar de plebejers T.-za-ra, 1) stad niet ver van de noordkust van Sicilië
slechts onder olie voorwaarde naar Rome wilden tusschen Panormus en Drepanum, volgens de geterugkeeren (Lev. 2. 32 en v.). Van belangrijke wone sage door Trojanen gesticht, vanwaar twee
gevolgen was ook de tweede secessio in 449 v. C., in hare nabijheid gelegen rivieren ook Simoïs en
waardoor de tienmannen hun ambt verloren (tAv. Scamander heetten; de Romeinen hielden haar
voor eene stichting van Aeneas (ulna. AEN. 5, 718.
3, 50 en v.).
Sectátor. Zoo noemde men de clienten, die Acesta, cie. . VERF . 4, 33.). Strabo alleen schrijft
den patroon in het openbaar, zoo deze zich als hare stichting toe aan Grieken, medgezellen van
candidaat gesteld had, vergezelden. De lex Fabia Philoctetes. Het niet grieksche Seg. (THuc. 7,
57.) leefde in aanhoudenden strijd met de nabubeperkte het aantal van zulke volgelingen.
Sectio (van secare), de verbrokkeling, het rige grieksche steden, vooral met Selinus, en gaf
verkoopen, in naam van den staat, van een ge- daardoor aanleiding tot de ongelukkige onderneheelen boedel Dit had plaats bij proscriptiën en mingen der Atheners (THeO. 6, 6.). Een korten
confiscatiën, later ook wanneer de fiscus eene hem tijd heette de stad D i c a e o p o l is, nadat Agathotoegevallen erfenis verkocht.. De quaestor hield cles haar veroverd had. De Romeinen beschouw
haar als stamverwante. Door haar havenplaats-den
eene openbare veiling, en wel sub pasta, de meest
kreeg den toeslag en heette sector, die-biedn (t. Castell a Mare) dreef Seg. een levendigen
nu geheel in de plaats trad van den vorigen handel. In hare nabijheid bevonden zich mineeigenaar, daar hij met het vermogen ook de schulden raalbronnen. Puinhoopen liggen teg. 2 mijlen ten
overnam. Daar hij in den regel het in massa W. van Alcamo. -- Nog waren er twee steden van
gekochte verbrokkelde en bij gedeelten weder ver dien naam, de eene in Ligurië tusschen Luna en
kreeg hij den naam sector. Bij private-kocht, Portus Veneris, t. Sestri di Levante; (le andere
veiling in een faillieten boedel, z. b o n o r u m e m tb o in Carnië. -- 2) Z. Acestes.
Seythïni, lwutcvóí, aziatische volkstam, op
de westelijke grenzen van Armenië, tusschen de
rivieren Harpasus en Apsarus en het gebergte
der Chalybers, door vier gebied de 10000 Grieken, onder Xenophon, vier dagmarschen maakten
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Segesteg , cheruscisch hoofdman, vader van jongeling was hij om zijne zeden berucht (TAC.
Thusnelda, die door Arminius geschaakt werd; ANN. 4, I .). Onder Tiberius won Sejanus spoedig
uit wraak hierover voegde hij zich aan de zijde der het vertrouwen van den keizer. Hij werd met
Romeinen en verraadde hun de plannen zijns l)rusus naar Pannonië gezonden om een opstand
schoonzoons (TAC. ANN . 1, 55-58.). Na den der legioenen te dempen (TAC. ANN . 1, 24.).
dood van Yarns zette hij den oorlog tegen Armi- Daarna werd hij praefectus praetorio en vereenigde
nius voort en riep eindelijk Germanicus te hulp, als zoodanig de tot dusver verstrooide ' legioenen
die hem, toen hij door Arminius ingesloten vas, in een legerkamp op den Viminalis. I)e magt
die Sejanus nu bezat deed hem naar hooger streontzette.
ven. Hij verleidde de vrouw van Drusus en
Segetia, z. S ej a.
Segimerus (Segimer), 1) vader van Armi- haalde haar vervolgens over, om haren gemaal te
nius, nam deel aan den strijd tegen Virus. -- 2) vergiftigen (TAC. ANN. 4, 3, 8. SUET. TI$. 62.) ; de
Broeder van Segestes, onderwierp zich in 't jaar zonen van Germanicus werden door de waakzaam15 n. C. aan de Romeinen onder Germanicus (TAC. heil hunner moeder Agrippina voor een dergelijk
ANN. 1, 71.).
lot behoed. Vervolgens wist hij, ten einde de
Segitnundus, zoon van Segestes, hoewel handen vrij te hebben, Tiberius te bewegen om
hij zich reeds aan de Romeinen had onderworpen, Rome te verlaten en zich in een schoon lustoord
toen de Germanen opstonden, sloot hij zich toch aan de rust te wijden (TAC. ANN. 4, 39-41.).
weder bij hen aan. Later kreeg hij als gezant Terwijl Tiberius nu op het eiland Capreae zich
zijns vaders in 15 n. C. van Germariieus vergif- aan de schandelijkste lusten overgaf, was Sejanus
zijn plaatsvervanger te Rome en kende daarbij
fenis (TAC. ANN. 1, 57.).
Segni, germaansche volkstam, in belgisch paal noch perk. Agrippina en hare beide zonen,
Gallië, tusschen de Treviri en Eburonen, met de Nero en 1)rusus, vielen eindelijk ook als offers
eersten van welke zij in naauwe betrekking stonden zijner boosheid (TAC. ANN. 5, 3. 6, 25.). Toen
Tiberius het plan van Sejanus, om zich tot keizer te
(CANS . B. G. 6, 32.).
Segobriga, Z7 1 y6[ pcycc, 1) hoofdstad der verheffen, ontdekt had, ging hij uit vrees slechts met
Celtiberiërs in Hispanië, ten Z. W. van Caesar- list tegen hein te werk. Zoo slaagde hij er in, heirs
augusta; in de omstreken van Pennaescoite zijn door Nervius Sertorius Macro in den senaat in
nog belangrijke ruïnen. Men vond daar voor hechtenis te doen nemen en daarop te laten ter dood
glas. -- 2) Stad der Edetaners,-treflijkmoscvh brengen; zijne kinderen, bloedverwanten en andere
t. Sagorbe.
aanhangers volgden hem. Tacitus geeft een kaSegodunum , 1ay6 ou`iov, 1) hoofdstad der rakterschildering van Sejanns (ANN. 4, 1.). -- 2) L.
Ruteni in Aquitanië, t. Rodez. -- 2) Stad in Z. S e j an u s, welligt een vrijgelaten van den magtiGermanië bij de Hermunduren (t. Würzburg, volg. gen minister Sejanus, dreef eens bij een feest den
anderen Burg- Sein).
spot met Tiberius, doch werd na den val van
Segon tia , 'o' rkz, stad der Celtiberiërs in Sejanus, daarvoor niet gestraft.
Hispania Tarraconensis, waarschijnlijk dezelfde als
Seji, daartoe behooren : 1) M S e j u s, aedilis
S e g u n t i a hij LIVIUS 34, 19.
in 't jaar 74 v. C., in welke betrekking hij bij
Segontiaei, volgens Caesar (B. G. 5, 21.) eene duurte aan het volk goedkoop graan leverde
volk in het zuidelijkste gedeelte van Britannië, `Cie. OFF. 2, 17. PLANC. 5, 12.). -- 2) M. Sejus,
wier hoofdstad Segontium was. Ruïnen bij Car- trad in 52 v. C. tegen Pompejus als aanklager op
en was bevriend met D. Brutus (cie. AD FAM.
navon aan de rivier Segont.
Segovia, ls7ou1(a, stad der Arevacers in 11, 7.). -- 3) Q. Sejus Postumus, werd door
Hispania Tarraconensis, tusschen Emerita en Cae- Clodius vergiftigd, omdat hij weigerde hem zijn
saraugusta; draagt nog teg. denzelfden naam. Ook huis af te staan. — 4) Sejus T u b e r o, diende in
heette zoo een stad in Baetica aan den flumen 24 n. C. als legaat onder Germanicus, werd later
Silicense (AUCT. B. ALEX. 57.).
wegens het verwekken van oproer aangeklaagd,
Segusiáni, :zyo►u tcevoí, aanzienlijke volk - doch vrijgesproken (TAC. ANN. 4, 29.).
ZEtady44sta, z. cpuXiJ, 3. kol. b.
stam in Gallia Lugdunensis, van de Allobrogen
door den Rhodanus gescheiden, tusschen de SeSelene , leXrjv i. lVlrjvri, Luna, de maangoquaners, Aeduërs, Arverners, niet de stad S e g u s i a din, dochter van Hyperion en Theia (l3ESion.
(Suze). Ten tijde van Caesar waren zij van de THEOG . 371.), zuster van Helius en Eos, een TiAeduërs af hanklijk, later zelfstandig (CA.ns. B. G. tanskind (Ttrrj vía, Titania), ook als zuster van den
zonnegod Phoebus Phoebe geheeten (vIRG. ABN.
1, 10. 7, 64.).
Segusini, een tot het rijk van Cottius be- 10, 216.). Bij Flomerus komt zij niet als godin
hoorend Alpenvolk in Gallia Transpadana met de voor; een homerische hymnus (2, 99.) noemt' haar
hoofdstad S e g u s i o, aan den voet der cottische dochter van Pallas, en schildert Selene als een
schoone, blankarmige godin met lange vleugeAlpen gelegen en residentie van Cottius.
Seja, 1) oud romeinsche godin van 't gezaaide len en een gouden kroon. Zij rijdt op een wakoren, zoo als ook Segetia en Sernonia, wier na- gen langs den hemel, om den mensellen haar
men niet onder dak mogten genoemd worden. vrolijk licht te brengen. In tegenstelling van
AS'eja beschermde het graan, zoo lang het nog in haren broeder li elius, die in trotschen glans
de aarde verborgen was, Segetia, nadat het was met zijn vierspan vooruitsnelt, is hare verschijopgeschoten. — 2) Bijnaam van Fortuna, wier ning zacht en lieflijk; haar wagen is bespan
witte paarden, of met muildieren-nemtw
tempel, reeds door Servius Tullius ingewijd (Liv.
40, 40. ovly. r.^ST. 4, 373 ), door Nero binnen of met koeijen, die door hare horens het zinnebeeld van de halve maan zijn. Te Elis had zij
zijn gouden paleis werd opgenomen.
Sejánus, 1) L. A e l i u s, gunsteling van Ti- een standbeeld met horens. Later werd zij met
berius, zoon van Sejus Strabo en slechts door Artemis (Hecate en Proserpina) vermengd; van
adoptie in de (zzens Aelia opgenomen. Reeds als Artemis is zij in de afbeeldingen der kunst slechts
-
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te onderkennen door een voller gelaat, een minder van Antiochus, een der aanvoerders van de pha-

luchtige kleeding en door een boogsgewijze gespannen sluijer boven het hoofd. Of zij als maan
Griekenland eene eerdienst gehad heeft, is-godin
onzeker, te Rome had Luna tempels op den Aventinus (LIv. 40, 2. OVID. FAST. 3, 884.), op het

capitool en als Noctiluca op het Palatium. Volgens attische sage baarde Selene aan Zeus Pandia (HoM . HYMN . 32.), deze heeft veel overeenkomst met den elischen mythus van Endymion
(z. a.), want na een bepaald aantal maanden keerde het ter eere van Zeus gevierde atheensche
feest Pandia of Diasia terug; volgens dezelfde
voorstelling baarde zij ook Nemen.
Seleucia, leXsuxsca, naam van verscheiden,
meest door Seleucus I. gestichte steden. 1) S.
aan den Tigris, meer naauwkeurig aan het
kanaal van den Euphraat, dat een gedeelte van
het water dezer rivier in den Tigris afvoerde.
Seleucus maakte haar tot het middelpunt van de
belangrijkste handelswegen, waardoor de bloei der
stad zeer werd bevorderd. Zij was voorzien van
muren in de gedaante van een adelaar, die de
vlerken uitspreidt, en zoo sterk door hare ligging
dat zij 7 jaren lang aan de Parthen tegenstand
bood. De bevolking was gemengd uit Babyloniërs,
Joden, Grieken en Macedoniërs, en bedroeg in de
dagen van Titus 60000 zielen. Niet minder dan
de handel, werden ook kunsten en wetenschappen
te Seleucia beoefend. In 't jaar 116 n. C. deed
Trajanus de stad na een opstand gedeeltelijk door
vuur vernielen, en bijna geheel werd zij verwoest
in 162 n. C., in den parthischen veldtogt van
L. Verus. Wel verhief zij zich later weder tot
eenige welvaart, doch verviel eindelijk geheel en
al. --- 2) S. Pieria of aan de zee in Syrië, 1
mijl ten N. van den mond van den Orontes, was
door hare ligging, op een zuidelijken tak van het
Pieriagebergte, een met geweld van wapens onneembare vesting; haar haven was zeer veilig en
ruim, en tevens voor den handel bijzonder gun-

stig gelegen. Bij Kapse vindt men nog teg. belangrijke ruïnen, vooral van de haven, en een in
de rotsen uitgehouwen begraafplaats met tallooze
catacomben. — 3) L r-pos B^Xw, ten W. van Apamea
in Syrië, misschien bij het slot Sehjoen. — ^) S.
in de nabijheid van het meer Samachonitus in het
N. van Palaestina. — 5) S. op de noordelijke
grenzen van Pisidië, „ het ijzeren", waarschijnlijk
in de nabijheid van ijzerwijnen. -- 6) S. in Pamphylië tusschen Side en den mond van den Eurymedon. — 7) S. aan den (Jalycadnus, of S.
Trachea, in ruw Cilicië, eene vrij aanzienlijke
stad en de geboorteplaats van de wijsgeeren Athenaeus en Xenarchus. Hier vond Trajanus op het
ziekbed en keizer Frederik Barbarossa in de baren van den Calycadnus (Seleph) den dood; t.
Selefkeh. -- 8) Aanzienlijke stad in de perzische
provincie Margiana. Door Alexander den G., die
Gloor de bekoorlijke omstreken uitgelokt werd, onder
den naam Alexandria gesticht, werd zij door barbaren verwoest, doch later door den zoon van
Seleucus I. herbouwd. Hier werden de bij de
nederlaag van Crassus gevangen genomen Romeinen krijgsgevangen gehouden.

Seleueis , 1FXeuxíy, vruchtbare en rijke provincie van Syrië, met de 4 steden, Antiochia, Seleucia, Laodicea, Apamea, vandaar ook Tetrapolis
geheeten.
Seleucus, s Xsuxos. 1) Seleucus I., zoon

lanx onder Alexander den G., werd na diens dood
door Perdiccas tot chiliarch benoemd en verkreeg
eerst bij de tweede verdeeling te Trisparadisus,
321 v. C., de rijke satrapie Babylonië. Toen Antigonus, na het overwinnen van Eumenes, 315 v.
C., verder in de oostelijke landen doordrong, ontving Seleucus hem wel in zijne hoofdstad en onthaalde hem koninklijk, doch hij weigerde hem
rekenschap te geven van zijne inkomsten, en ontweek daarop, voor de overmagt bukkende, naar Ptolemaeus in Aegypte, met wien hij een verbond van
vriendschap sloot. Na de overwinning bij Gaza, in 312 v. C., waagde hij het weder, met een
gering getal manschappen terug te keeren, nam
Babylon weder in, versloeg Nicanor, den veldheer
van Antigonus, onderwierp zonder veel moeite
Susiana en Medië en won de bevolking door zijn
zachtzinnig gedrag. Van dezen tijd dagteekent
het rijk en de jaartelling der Seleuciden (aera Seleucidarvna, 1. Oct. 312 v. C.). Hij hield zich gelnkkig tegen Antigonus staande, bragt in 5 jaren
geheel Boven-Azië onder zijne heerschappij (Ntx.'ctwp) en drong in den oorlog tegen den indischen
koning Sandracotus tot den Ganges door, 305
V. C. Omgeven van oostersche hovelingen nam
hij het eerst van alle Diadochen den koninklijken
titel aan. In verbond met Ptolemaeus en Lysimachus tegen den heerschzuchtigen Antigonus deed
hij, vooral door het groote aantal zijner olifanten,
de overwinning behalen in den slag bij Ipsus en
voegde daarna Syrië, Mesopotamië, Armenië en
Zuidelijk Klein-Azië bij zijn rijk. Later sloot hij
door zijn huwelijk met Stratonice een verbond
niet Demetrius Poliorcetes; deze bedreigde echter
door zijne eerzuchtige plannen de bezittingen van
Seleucus, die daardoor genoodzaakt werd Demetrius tot aan zijn dood gevangen te houden. Tweedragt in liet huis van Lysimachns bragt een oor
te weeg, en de overwinning bij Cu--logmeth
rupediurn, 282 v. C., voegde ook Voor-Azië bij

zijn rijk. Zoo strekte zijne heerschappij zich uit
van den Indus tot aan de middellandsche zee; hij
verdeelde het rijk in 72 satrapiën, doch dit regeringsstelsel dat ook door al zijne opvolgers werd
toegepast, legde reeds den grond tot zijn verval;
hij wilde geen ineensmelting met de oostersche
bevolking, zoo als Alexander de G., maar eene
overheersching der barbaren door Macedoniërs en
Grieken. Deze werden in grooten getale naar
Azië overgebragt en vestigden zich voornamelijk
in de vele, tot in het verste 0. nieuw gestichte
steden; aan het hof heerschten uitsluitend grieksche taal en beschaving. Daarom werd ook het
middelpunt des rijks verplaatst, door het verleggen
der residentie van Seleucia aan den Tigris naar
Antiochia aan den Orontes, waardoor de oostelijke
provinciën geheel en al van het syrische rijk ver
Toen Seleucus, reeds 80 jaren oud,-vremdn.
aan zijn zoon Antiochus, dien hij reeds vroeger
de oostelijke landen en zijne jeugdige vrouw Stratonice had afgestaan, de heerschappij van geheel
Azië overgaf, om ook zijn vaderland Macedonië
onder zijne magt te brengen, werd hij door Ptolemaeus Ceraunus, in 281 v. C., vermoord. --- 2)
Seleucus II. Callinicus, 246-227 v. C.,was
steeds in oorlogen gewikkeld ter verdediging van
het reeds zeer verzwakte rijk. Ptolemaeus Euer-

getes drong, om zijne zuster. Berenice (z. Anti oc h u s II.) te wreken, zegevierend tot Susa door

Selge—Sementinae.
en verkreeg bij den vrede, in 240 v. C., Phoenicië, Palaestina, Coelesyrië; zijn jongere broeder,
Antiochus Hierax, die zich in Klein-Azië tot koning had doen uitroepen, werd eerst na langdurigen strijd bedwongen; de oostelijke provinciën gingen geheel verloren, daar in Bactrië de stadhouder
Theodotus zich onafhanklijk maakte, en Arsaces
gedurende den oorlog niet Aegypte een zelfstandig
parthisch rijk stichtte, welks eigenlijke stichting
dagteekent van de overwinning op Seleucus, in
238 v. C. Van deze verwarringen maakte AttaIns gebruik om in Klein-Azië het rijk van Pergamum te bevestigen en uit te breiden. Seleucus
verloor in 227 v. C. het leven ten gevolge van een
val met zijn paard. — 3) Set. III. Ceraunus,
227-224 v. C., werd op een togt tegen koning
Attalus van Pergamum door vergift om 't leven
gebragt. -- 4) S el. IV. P h i l o p a to r, 187-176
v. C., voerde uit zwakte eene vreedzame regering,
in afhanklijkheid van de Romeinen, aan welke hij
de aan zijnen vader Antiochus den G. opgelegde
schatting moest betalen. -- 5) S ei. V., 125 v. C.,
werd weldra door zijn eigen moeder Cleopatra
vermoord. — 6) S e 1. VI. E p i p h a n e s, zoon van
Antiochus VIII., koning sedert 97 v. C , vergrootte aanvanklijk het rijk door eenige veroveringen,
geraakte vervolgens in strijd met zijne broeders
en zijnen oom, wien hij van zijn aandeel in het
gebied beroofd had; hij leed een nederlaag , waarin
hij zelf sneuvelde en ten gevolge waarvan de Syriërs de regering opdroegen aan Tigranes van Armenie, in 85 v. C. -- Buitendien komt nog 7) een S eI e ti c u s voor, een alexandrijnsch taalgeleerde, om
behalve op Hesiodus, Aristopha--strek10v.C;
nes en de tragici, gaf hij inzonderheid verklaringen
op Homerus, waarbij hij van de beste handschriften gebruik maakte.
Selg► e, stad in Pisidië, aan de zuidelijke helling van den Taurus, daar waar de rivieren Eurymedon en Cestrus zich een doortogt banen naar de pamphylische zee. Op de Acropolis
Cesbedium stond een tempel van Hera, De krijgshaftige inwoners, ZzX'ai , werden voor afstammelingen der Lacedaeinoniërs gehouden, onderhielden
een leger van 20000 man en wisten steeds hunne

onafhanklijkheid te handhaven; de prachtige ruïnen van Boedsjak zijn van S. afkomstig. Een dal
in het gebergte was beroemd om zijne buitengewone vruchtbaarheid.
Selïnus, eXtvjj;, naam van verscheiden rivieren en steden, beteekent letterlijk „ klimop stroom, klimopstad." 1) Rivier in Triphylië bij
Scillus, ontlast zich ten W. van Olympia in Glen
Alpheus; t. rivier van Kestrena. — (XER. ANAB .
5, 3, 8.). — 2) Rivier in Achaja, t. van Vostizza,
ontspringt op den Erymanthus en valt tusschen
Aegium en Helice in zee. — 3) Bijrivier van den
Caïcus in Mysië, bij de stad Pergamum. — 4)
Aanzienlijke coloniestad der Doriërs uit Megara,
630 v. C., op een heuvel aan de zuidkust van
Sicilië, aan een gelijknamig riviertje. De stad,
die spoedig tot hoogen bloei geraakt was, werd
in 't jaar 409 V. C. door de Carthagers veroverd,
geplunderd en grootendeels verwoest, echter nog
in 't zelfde jaar weer geheel opgebouwd, zoodat
zij als een middelmatige stad nog 160 jaren onder carthaagsche heerschappij bleef bestaan, totdat
zij in 249 v. C. geheel verwoest en de bevolking
naar Lilybaeum werd overgebragt. Eene derde
verwoesting door de Saracenen, in 't jaar 827 n.
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C., doet eene herhaalde herbouwing veronderstellen. De omstreken leverden voortreflijke tarwe,
een aardsoort die als geneesmiddel gebruikt werd
en goede kalkaarde. In de nabijheid bevonden
zich ook zoute mineraalbronnen, rá lektvouvra
►^&aTa, later Aquae Labodae, Labodes, t. bron van
Sciacca. Van de stad zelve (over hare eerste tijden, z. (EDT. 5, 46. THUC. 6, 6. 7, 57. 8, 26.).

vindt men indrukwekkende overblijfsels bij Castelvetrano, die tot de belangrijkste uit de oudheid
behooren. Merkwaardig vooral zijn de overblijfsels van 3 tempels in oud -dorischen stijl, waarvan
de bouwstof betrokken is uit de nabijgelegen steengroeven (t. van Campo bello). — 5) Zeestad van
Cilicië op een steile rots; volgens sommigen stierf
hier keizer Trajanus in 117 n. C. (verg. S e 1 e uc i a, n 0 . 7.); t. Selenti.
Sella, was de algemeene naam voor alle soorten van stoelen, waarvan er in de oudheid, zoowel
in stof als vorm eene oneindige verscheidenheid
bestond, gelijk uit de oude wandschilderstukken
blijkt. Dikwijls waren zij zeer kostbaar, zooals de
troonvormige solia en de gemaklijke cathedrae,
alsmede de bisellia, stoelen voor twee personen,
waarop eershalve slechts een plaats nam.
Sella eurulis, een onderscheidingsteeken
der curulische overheden, was zeer eenvoudig van
vorm, immers zij had geen leuningen, maar slechts
vier kruiselings over elkaar gelegde pooten. Oor
zij van ivoor, later van marmer en-spronklijwa
metaal en dikwijls met kunstig snijwerk versierd.
De curulische magistraten zaten bij alle openbare
handelingen op deze sella en namen haar ook in
den oorlog snede. De sella iinperatoria der keizers was de oude curulis, hoewel de vorm niet
meer aan het oude model gebonden was.
Sellasi a, EeUacf a, stad ten N. van Sparta,
aan de rivier Oenus. Door den hier geleverden slag, dien Cleomenes III. van Sparta tegen
Antigonus Doson, in 222 v. C., verloor, werd het
lot van Sparta beslist (POL. 2, 65. PLUT. CLEOM.
27. PHILOP. 6.),

Selléis, } eXX j tt , 1) rivier in Elis, ontsprong
op den berg Pholoë; aan hare oevers lag het
homerische Ephyra (IL. 2, 659.). — 2) Rivier

in Sicyonië — 3) Westelijke bijrivier van den
Rhodius in Troas, bij Arisbe (HOM, IL. 2, 658,
839.).

Selli, ZtXXoi, z. Zeus.

Selyinbria of Selybria, aanzienlijke stad van Thracië aan de Propontis, ten
0. van Heraclea Perinthus, 42 in. ten W. van
Byzantium, colonie der Megarensers. Haar naam
was waarschijnlijk ontleend aan haren stichter Selys en liet thracische woord Bria, d. i. stad. Nadat
zij met de naburige Thraciërs en Macedoniërs vele
oorlogen had moeten voeren, geraakte zij in de
magt van koning Philippus en bleef sedert onbeduidend; t. Selivria (?SEN. ANAB. 7, 2, 15, 28. 5 ,
17. HELL. 1, 1, 21. HDT. 6, 33.).

Seméle, laµékr^, z. Dionysus en C admus.
Semeuti vae, Sernentivae, romeinsch zaaifeest, na het eindigen van het zaaijen aan Ceres
en Tellus, of op den eersten slag aan Ceres als
Tellus, en 7 dagen later aan Proserpina gewijd.
De godinnen werden aangeroepen om het gezaaide wel te doen gedijen ; de ploegstieren werden
bekranst, de ploeg ten teeken van rust opgehangen, en bedienden en huisdieren werden dan rijk-
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Semiramis--Senipronii.

lijk onthaald. Het feest behoorde tot de feriae
conceptivae.

Seinirámis. z. N i n u s.
Semis, Z. maten en muntwezen, rom e i n s e b, in het aanhangsel.
Nemnónes, Y4 'iwvsc, liuvove;, of eennónes (VELLEJ. 2, 10 6.), de magtigste germaansche stam der Sneren, ten 0. naast de Cheruscers,
ten N. van de Silingers en Marsingers, ten W.
van de Manimers en Burgundiërs, ten Z. 0. van
de Longobarden tusschen de Oder en Elbe, van
het Reuzengebergte af tot in de omstreken van
Frankfort aan de 0. en Potsdam. In een heilig
woud van hun gebied hadden de plegtige bijeenkomsten plaats van de afgezanten der gezamenlijke Suevenstammen (TAC. GERM. 39. ANN. 2, 45.).
Servónes, d. i. semihomones = s. homines,
halve goden, hetzelfde als genii. Semones dii feerunt dicti, quos nec coelo adscribebant ob meriti
pauperpatem, sicut sent Priapus, Hippona, Vertumnus; nec terrenos eos deputare volebant pro gratiae
veneratione (FULGENT. verg. LIV. 8, 20.). Behalve
de genoemde werden hiertoe gerekend: Pan, Faunus, Fatua, Bona Dea, Silvanus, Pomona en a.,
de nymphen en riviergoden.
Servonis, z. Seja.
Sempronii, een plebejisch geslacht. A) A t ra
1) A. Sempr. Atrat., was meermalen consul-tin:
en oefende een wijzen en verzoenenden invloed
uit ten tijde der cassische akkerwet (LIV. 2,
21). -- 2) C. Setup. Atratinus voerde in 423
v. C. een ongelukkigen oorlog tegen de Volseen,
werd daarover in het volgende jaar door een der
volkstribunen aangeklaagd, doch vrijgesproken;
maar eenige jaren later op nieuw aangeklaagd,
werd hij veroordeeld (LIV. 4, 37 en v. 44 en
v.). — 3) L. S e tu p r. A t r a t i n u s, tegenstander
van Coelius (CIC. COEL. 1, 2.), later bevelhebber der
vloot van Antonius, werd in 't jaar 34 v. C. consul, verliet nog voor den slag bij Actium de partij
van Antonius en het leven moede maakte hij op hooge
jaren daaraan een einde. -- B) Sop/u: 4) L.
S e m p r. S o p h u s, vocht als consul in 't jaar 301
V. C. gelukkig tegen de Samniten en Aequers (LIV.
9, 45.) en spoorde daardoor ook andere volken
tot den vrede aan. Als censor (300) stelde hij 2
nieuwe tribus in. -- 5) P. Sempr. S o p h u s,
overwon in 268 v. C. de Pisenters en toonde zich
in 252 als censor zeer streng tegen 15 senatoren. — C) Tuditani: 6) P. Sempr. TuditaU u s, na dapper gevochten te hebben, ontkwam hij
gelukkig als krijgstribuun uit den slag bij Cannae
naar Brundusium met een schaar Romeinen (LIV.
22, 50.) voerde in 214 v. C. als praetor het bevel te Ariminum, benoemde als censor in 209
Fabius Cunctator tot princeps senatus en bragt in
205 den vrede met Philippus van Macedonië tot
stand. In 't jaar 204 werd hij consul en streed
zegevierend tegen Hannibal in Beneden-Italië (LIV.
29, 11 en13).---7)C.Sempr. T uditanu s. ging in
it jaar 197 v. C. als praetor naar Hispanië, waar hij
een nederlaag leed (Liv. 33, 24.) en kort daarop
aan de ontvanger. wonden stierf. — 8) M. S emp r.
T u d i t a n u s, consul in 185 v. C. overwon de Liguriërs en stierf in 174 (Liv. 39, 32. 41, 21.). Als
volkstribuun gaf hij in 't jaar 183 een wet tegen
woeker (i.iv. 35, 7.). — 9) C. Sempr. T u d it a n u s, diende onder Mummius, in 't jaar 146, in
Griekenland (czc. AD ATT. 13, 33.), zou in de
twisten over de akkerwet van Tib. Gracchus.

scheidsregter wezen, wist zich echter aan dien last
te onttrekken en ging in 't jaar 129 naar Illyrië,
waar hij in den beginne ongelukkig streed, later
echter eene zege bevocht. Volgens Plinius (13, 13,)
schreef hij een geschiedkundig werk. -- I)) B l a esi : -- 10) C. Sernpr. Blaesus, consul 253 v.
C., tastte het gebied van Carthago in Africa, van
de zeezijde aan en verloor op de terugvaart, de
meeste zijner schepen. --- E) G r a c c h i: 11) Tib.
Sempr.Gracchus, streed in 't jaar 238 v. C.
in Ligurië als consul en bezette het eiland Sardinië. --- 12) Tib. Sempr. Gracchus, zoon
van den vorige, consul in 't jaar 215 v. C., sloeg
de Campaners, streed tegen Hannibal en behaalde
op diens veldheer Hanno, eene overwinning bij
Beneventum (LIV. 24, 3, 14.). Voor de tweede
maal consul in 213, verloor hij in een hinderlaag,
door Mago het leven (LIV. 25, 15 en v.). — 13)
T i b. S e m p r. G r a c c h u s, volkstribuun in 't jaar
187 v. C., verdedigde P. en L. Scipio, die na
den syrischen oorlog aangeklaagd werden (cie.
PRO CONS. 8.), trouwde met de dochter van den
ouderen Scipio (LIV. 38, 57.), ging in 't jaar 185
als gezant naar Macedonië en bestuurde in 't jaar
180 Hispanië, aan deze zijde van den Iberus,
waar hij met geluk tegen de Celtiberiërs krijg
voerde, in 179 (Liv. 40, 48.), talrijke steden ver
verzekerde. Na-overdnustihla
zijne terugkomst hield hij een schitterende zege
gelukkig streed bij te--pral(LIP.41,7)Even
gen de Sarders, iu 't jaar 177 (Liv. 41, 8 en v.).
Daarna werd hij censor, in 169, en verwierf zich
in dit ambt de algemeene achting. In 't jaar 165
ging hij als gezant naar Azië, bezocht aldaar
verschillende vorsten, alsmede Rhodus. Zijne vrouw
Cornelia, de dochter van Scipio, werd door hem
bemind en hoog geacht. Van de 12 kinderen.
die zij hem schonk, verloor zij er 9 en gaf aan
de overige een uitstekende opvoeding (cxe. BRUT.
27, 104. QUI]CT. 1, 1, 6.), zoo dat de naam van
de moeder der Gracchen te Rome zeer in eere
was, waartoe hare echt romeinsche denkwijze en
haar manlijk karakter niet weinig bijdroegen. Ook
het ongelukkig lot harer heide zonen, verdroeg
zij in hare afzondering, met edele standvastigheid.
Aan den dood vats haren schoonzoon, den jongen
Scipio, die aan de zijde der optimaten stond,
zou zij niet vreemd geweest zijn. Haar man
Gracchus was eveneens een zeer beschaafd man
en ervaren in de grieksche taal, waarin hij zelfs
te Rhodos eene rede hield. — Zijn zoon 14)
Tib. Sempr. Gracchus, was door zijne moe
opgevoed, diende in 't jaar 146-dervotflijk
onder zijn zwager, Scipio, in Africa, sloot in 137
met de Numantijnen, in naam van den consul
Mansinus, het schandelijk verdrag, dat de senaat
verwierp, en werd in 133 volkstribuun. Na het
zien van de woeste, onbebouwde landen, en den
hulpeloozen toestand der arme landlieden in Etrurië, vormde hij het plan van een wet over eene
nieuwe akkerverdeeling (PLUT. TIB. GRACCH. 8.),
die hij, na zijn ambtgenoot Octavius afgezet te
hebben, ook doordreef, doch daarbij een der
grondzuilen van home's regeringsvorm, de onschendbaarheid der tribunen, verbrak. Hij vol hardde echter in zijn pogen om het ongelukkig
lot van het volk te verbeteren, drong op de ver
rijke erfenis van Attalus onder-delingva
de arme burgers aan en zocht de magt van den
senaat te kortwieken. Dit had ten gevolge, dat de

Sena-- Senatus.
optimaten en hunne aanhangers onder de tribunen
zich openlijk tegen Gracchus verzetten, toen hij
tegen de gewoonte, na afloop van zijn tribunaat,
op nieuw daarnaar dong. Op den dag der verkiezing kwamen slechts weinigen uit het volk op,
en ook de verschuiving daarvan op den volgenden dag, beloofde geen betere uitkomst. Gracchus verscheen door zijn aanhang vergezeld, men
werd met de tegenpartij handgemeen, aan den in
de nabijheid vergaderden senaat werd het (lwaze
berigt gebragt, (lat Gracchus naar het koningschap streefde, waarop de pontifex Scipio Nasica
in blinde drift, door den senaat vergezeld, door
liet volk met verbazing aangestaard en doorgelaten, naar liet capitool trok, waar de aanhangers van Gracchus verzameld waren ; velen hunn er namen terstond de vlagt, de anderen werden
gedeeltelijk met de stukken der banken doodgeslagen, Gracchus zelf viel voor de deuren des
tempels, onder de handen van Scipio zelven. In
den volgenden nacht werd het lijk van den onbaatzuchtigen volksvriend in den Tiber geworpen. -- 15) C. Sempr. Gracchus, broeder
van den vorige, was 9 jaren jonger. Hij overtrof zijn broeder in geest en welsprekendheid,
was even vurig en vast beraden, maar minder belangeloos. In 133 werd hij tot drieman voor de
akkerverdeeling gekozen, insgelijks in de vol
jaren. Hoewel zwager van den jongen-gend
Scipio, onder wien hij voor Numantia gediend
had, genoot hij diens vriendschap niet. Het
eerst verwierf hij zich de gunst des volks gedurende zijn quaestorschap in Sardinië, en hoewel
de senaat hem nog gaarne van de hand had gehouden, keerde hij, na den afloop van dat ambt,
naar Rome terug. In 't jaar 123 v. C. werd hij
volkstribuun en drukte als zoodanig geheel en
al de voetstappen zijns broeders ; hij hernieuwde
diens wetvoorstellen, deed de regtspleging van den
senaat op de ridders overgaan en bragt menigen
nuttigen maatregel tot stand, inzonderheid in het
bouwwezen, wat anders de taak van den senaat
geweest was, en won daardoor nog grooteren aan
Toen hij eindelijk aan de italische bond--hang.
genooten het stemregt te Rome zocht te verschaf
trad de verbitterde senaat tegen hem op en-fen,
wist, door middel van M. Livius Drusus, een zijner medetribunen, het volk door fraaije be-.
loffen van hem afkeerig te maken. Toen nu in
121 v. C. Gracchus, na 2 jaren tribuun geweest
te zijn, niet weder verkozen werd, stelde een der
nieuwe tribunen voor, al de wetten van Gracchus
af te schaffen. Hierover zou op het capitool gestemd worden, doch het kwam niet zoover. Toen
den volgenden dag de senaat en de ridderstand
zich gewapend op den Aventinus verzameld hadden, met den consul Opirnius aan 't hoofd, hegaf Gr. zich derwaarts, om met den senaat te onderhandelen. Doch hier werd hij met zijne vrienden gewelddadiger wijze aangevallen en verslagen,
waarop hij naar het heilige woad van Furina de
wijk nam, en om niet in de handen zijner vijanden te vallen, zich door een zijner slaven om 't
leven liet brengen. Nog aan zijn lijk koelten
zijne vijanden hunne woede. Zijne zuster 16)
Sempronia Iag onder verdenking van de hand
gehad te hebben in den moord van haren echt
jongen Scipio. — 17) L. E q u it i us,-genot,d
uit Picenum, gaf zich, op aansporing van den
demagoog Saturninus, voor een zoon van den
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ouderen Gracchus uit, 101 v. C., doch werd, daar
Sempronia hein niet erkende, gevangen gezet,
echter door het volk bevrijd en tot tribuun ver
doch op den dag van het aanvaarden zijns-kozen,
ambts omgebragt. -- 18) Sempr Gracchus,
werd door Augustus, wegens ongeoorloofden omgang met diens dochter Julia, verbannen en later
op bevel van Tiherints ter dood gebragt, in 't jaar
14 n. C. (TAC . ANN. 1, 53.). --- F) L o n g i : 19)
Tih. Se mpr. Longe , consul in 't jaar 218
V. C., voerde het bevel over (Ie romeinsche vloot,
verov erde Melita en maakte reeds plan Carthago
aan te vallen, toen hij terug geroepen werd ILLY.
21, 51.). In Boven-Italië leed hij de nederlaag
aan de Trebia (LIV 121, 53 en v.). In den verderen loop des ooi-logs sloeg hij (215) den carthan gschen veldheer Hanno, bij Grumentum (LIV .
23, 57.). — 20) Tih. Sempr. Longus, zoon
des vorigen, consul in 't jaar 194 V. C., streed
zegevierend tegen de I3ojers (LAY . 34, 46.) en
stierf aan de pest in 't jaar 17 4. -- G) As e l-

hones: 21) P. Sempr. Asellio, beschreef in
eene geschiedenis van Rome ook den oorlog tegen Numantia, van 143---133 v. C., waarin hij

zelf had medegestreden. Hij was reeds meer geschiedschrijver en verliet den weg der annalisten. — I-I) Rufi: 22) C. Sempr. Rufus, werd
in 't jaar 51 v. C. aangeklaagd en behaalde met
de wijze zijner verdediging weinig eer (coEL. bij
cie. AD FAM . 8, 8, 1.). — 23) Sempr. 1)ensus,
onderscheidde zich door eene moedige verdediging
van Galba (TAC . HIST . 1, 43.).
Séna, 1) w r^, ook wel met het bijvoegsel
Gallica, Senogallia, van daar t. Senigaglia, een
door de senonische Galliërs gestichte stad aan de
uitwatering van den Sena (t. Nigola) in de adriatische Zee, in Umbrië ; sedert 283 v. C. romein
beroemd door de daar behaalde-scheolni;
overwinning der Romeinen op i Iasdrubal, ook wel
overwinning aan den Metaurus geheeten, in •207
v. C. -- 2) S. Julia, l aíva, latere romeinsche
colonie in Etrnrië, tusschen Florentia en Clusium,
t. Siena. -- 3) Eiland van den atlantischen oce aan, voor de kusten der Osismi in den N. W.
hoek van Gallië ; t. Sain, op de kusten van Bretagne. Daar was een orakel onder het opzigt
van 9 maagden, die voor toovenaressen gehouden
werden.

Senaeuliam, 1') plaats aan het comitium
te Rome, naast de Graecostasis, waar de senatoren
in den oudsten tijd zich gewoonlijk verzamelden; later beteekende senaculuin de vergaderplaats des senaats, en Festus geeft daarvoor uit den oudsten
tijd 3 plaatsen op ; op de plaats van den tateren
Concordiatempel, ad portam Capenarn en in den
tempel van Bellona. — 2) Se n a c u l u na m u 1, i e-

r u nt, vergaderplaats der vrouwen op den quirinaalschen berg, sedert Heliogabalus ; de vrouwen
gaven hier voorschriften en maakten afspraak omtrent hare kleederdragt, rangorde enz.

Senátus, de raad der senes, A) onder d e
koningen en ten tijde der republiek. Uit
den st ain der Ramnes koos Romulus 100 hoofden
van familiën in den senaat, waarbij na de opneming der Sabijnen, nog 100 anderen gevoegd
werden, uit den stam der Titles. Daarbij kwamen
nog 100 Luceres, waarschijnlijk door Tarquinius
Priscus, en dit getal van 300 bleef langen tijd
het gewone. Zoo werd het b. v. ook door de
eerste consuls weer aangev uld (LIV . 2, 1.). Eerst
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de jongere Gracchus vergrootte den senaat door
Bene lex Senapronia op 600, door er 300 ridders
in op te nemen (niet 600, zoo als Livius EPIT.
60.) zegt. Ook Sulla behield het getal van 600,
en ten tijde van Cicero waren er zeker over de
500 senatoren. Caesar bragt het getal tot 900 en
Antonius zelfs tot 1000, dat Augustus echter weder
tot 600 verminderde. --- i)e keuze (lectio senates)
geschiedde in den beginne genmeenschaplijk door
de curiën en den koning, ten tijde der republiek
kozen de overheden naar eigen goedvinden, namelijk de consuls, vervolgens de consulaire tribunen en eindelijk de censors, zoo als de lex Ovinia
voorschreef. Om in den senaat opgenomen te
worden, werd onder de eerste vier koningen, patricische afkomst vereischt, doch Servius Tullius
en de eerste consuls, lieten ook uitstekende piebejers toe, namelijk ridders, die dan conscripti en
adlecti heetten, en alzoo gezamenlijk patres (et)
conscripti. Een andere census, als die der ridders,
was ter opneming geen vereischte, en voor hen,
die ten gevolge van een door hen bekleed ambt
in den senaat kwamen, bestond in 't geheel geen
census. Eerst Augustus bepaalde een bijzonderen
census voor den senator, namelijk 800000 sestertiën en later een millioen. Een zekeren ouderdom eischte eerst de lex Villia annalis, namelijk de aetas quaestoria of 27jarigen leeftijd. Lafhartigheid, infizmia enz., waren redenen van uitsluiting. — Van de eigenlijke senatoren moeten onderscheiden worden quibus in senate sententiana
dicere licet, d. i. de overheden van het loopende
jaar en de gewezen curulische overheden, die tot
aan de eerstvolgende lectio senatus in den senaat
mogten blijven, terwijl de niet curulische, na het
eindigen van hun ambtsjaar, terstond uit den senaat moesten treden. Eerst Sulla stond ook aan
dezen den toegang toe, tot het eerstvolgende lustrum. De ridders, die zonder een ambt bekleed
te hebben, in den senaat waren gekozen, heetten
pedarii, en waren van minderen rang. De eerste
in den senaat, princeps senates, had wel hoog
aanzien, maar geen bijzondere magt. De o p r o eping geschiedde door de koningen, vervolgens
door de consuls en consulaire tribunen, en in
hunne afwezigheid, door de praetors, later ook
door de volkstribunen, en natuurlijk door de bui tengewone overheden, zoo als den dictator, den
magister equitum, den interrex, den praefectus urbi
en door de decemviri. De bijeenroeping geschiedde door den praeco of door openbare af kondiging, edictum. Eigenlijk moest ieder tegenwoordig
zijn, doch men lette daarop niet altijd even streng.
Ten tijde van belangrijke aangelegenheden mogt
geen senator Rome verlaten, en om zich uit Italië
te verwijderen had hij een bijzonder verlof noodig.
De vergader plaats was een templum, d. i. een door
de augurs gewijde plaats, in de oudste tijden gewoonlijk de curia Ilostilia, later de curia Julia,
en vele tempels, zoo als die van Concordia, van
Castor, van Jupiter en a. Voor zitdagen nam
men liefst de Calendae, Nonae, Idus en feestdagen;
offers en auspiciën gingen vooraf. Publiek werd
niet toegelaten, alleen waren er vele bedienden
tegenwoordig: scribae, lictores, viatores. — De zitting werd geopend door de voorzittende overheid
(consul, praetor, tribuun) met eene mededeeling
omtrent de aanleiding tot de tegenwoordige bij
(referre ad senatum), door de zaak een--enkomst
voudig feitlijk mede te deden, of door er ook

i zijn eigen gevoelen bij te voegen. Na de relatio
volgde de rogatio (sententiam rogare, senatum consulere), en de stemgeregtigden werden naar strenge
volgorde opgeroepen (quid censes?). De gevraagde
stond op en deelde zijn gevoelen mede (sententiam dicere), waarbij hij naar goedvinden mogt uitwijden en
afdwalen, waardoor hij somtijds opzetlijk den tijd
liet verstrijken, om het nemen van een besluit uit
te stellen (dicendo diem eximere of consumere). Ook
kon de gevraagde kortweg verklaren, dat hij geen
bijzonder votum te geven had, maar dat hij zich
bij het gevoelen van een ander aansloot. Na de
rogatio recapituleerde de voorzitter de afzonderlijke
vota en bragt de zaak nu in stemming (discessionem facere), waarna de senatoren opstonden en
zich ter zijde van hem plaatsten, met wiens gevoelen zij instemden. In twijfelachtige gevallen had
er eene numeratio plaats. Nadat het besluit opgemaakt was, deed de voorzitter den senaat uit
woorden : nihil vos moramur, pa--engamtd
tres conscripti. — De magt van den senaat was
onder de koningen veel beperkter, dan onder de
republiek, toen zij zich allengs tot het middelpunt
van het geheele staatsbestuur maakte (cie. SEST.
65. DE OR. 1, 52. HAR. RESP. 27.). Tegen het
einde van dien tijd nam het aanzien van den senaat af, zoowel door de aanvallen der Gracchen
en andere volkstribunen, als door de eigen schuld
der senatoren, waarvan een groote gedeelte door
de meer en meer toenemende algemeene zedeloosheid werd medegesleept. I.) Het bestuur
van den senaat der binnenlandsche aangelegenheden strekte zich uit: 1) over alles wat
tot de godsdienst behoorde (instandhouding der
romeinsche eerdienst, regeling der spelen, feesten,
dies religiosi enz., inwijding van nieuwe tempels en
altaren) ; 2) over het finantiewezen. Het besteden
der staatsinkomsten hing geheel van den senaat
af, b. v. het toestaan van gelden aan de censors
voor het oprigten van nieuwe gebouwen en het aan
nieuwe werken, voor het krijgswezen,-legnva
voor de spelen enz.; 3) de leiding van de aangelegenheden der provinciën, b. v. de uitrusting der
stadhouders (ornare provinciana), het onderzoek van
de klagten van de bevolking der provinciën
behoorde even goed tot de bevoegdheid van
den senaat als 4) het opzigt over al de ambtenaren, die den senaat moesten gehoorzamen en
zijne uitgevaardigde besluiten uitvoeren. Daarbij
kwam II.) het bestuur der buitenlandsche
aangelegenheden: 1) met betrekking tot het
voeren van oorlog (belangrijk was de invloed van
den senaat bij oorlogsverklaring, benoeming van
een veldheer, verleening van het imperium, de werving van troepen, vaststelling der oorlogslasten,
belooning van den veldheer, sluiten van vrede);
2) met betrekking tot de verhoudingen met andere volken. Het geheele gezantenwezen behoorde
tot de bemoeijingen van den senaat, alsmede het
verleenen van onderscheidingsteekeren (zooals de
titels van amici en socii) aan vreemde koningen
enz. III.) Zijne strafregterlijke bevoegdh e i d strekte zich uit tot het bestraffen der overheden, der socii en vreemdelingen, alsmede van
romeinsche burgers, in geval deze van hoog verraad
of vergiftiging beschuldigd waren. Hier dient ook
opgemerkt te worden dat al de judices tot aan de
lex Sempronia uit de senatoren gekozen werden.
IV.) Wetgeving behoorde eigenlijk niet tot de
bevoegdheid van den senaat, maar toch oefende
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hij daarop grooten invloed uit. Niets kon aan de
comitiën voorgesteld worden, zonder de auctoritas
van den senaat, en evenzoo had een in de comitiën genomen besluit om geldig te zijn de bekrachtiging van den senaat noodig (verg. co m i t i a
en de daar aangehaalde wetten). Uitvoerende
magt had de senaat niet, slechts in geval van dreigend gevaar kon hij den consuls onbeperkte magt
verleenen, door de formule: videant consules, ne
quid etc. (z. consul). --- Groot was het aanzien
van den senaat, alsmede van de afzonderlijke senatoren, zoowel in als buiten Italië. Als onder
steekenen droegen zij reeds van oudsher-scheidnr
den gouden ring (z. annulus), den latus clavus
aan de tunica (z. a.), een bijzondere soort van schoenen
met de lunula (z. a. en kleeding, romeinsche,
aan het einde) en in het theater een eereplaats
(senatoria subsellia). — B) T e n t ij d e d e r k e iz e r s bleef het getal van 600 senatoren standvastig en de keus hing alleen van de keizers af, die
deze taak nu eens met meerdere, dan weer met
mindere naauwgezetheid waarnamen. De keizer
zelf was in den regel princeps senatus. Deze bepaalde de zittingen, die deels gewone (senatus legitinius), deels buitengewone (sen. indictus) waren,
en strafte de nalatigen. In de gewone zittingen
was de consul voorzitter, in de buitengewone de
overheid die de vergadering belegd had. De voor
voorstel (relatio), evenwel kon ook-ziterdh
de keizer in elke zitting eerie of later verscheiden
relationes doen. De keizer deed het zelf mondeling of liet zijn voorstel door den quaestor voorlezen (oratio, epistola principis). Op de relatio volg de even als vroeger de rogatio * en eindelijk de
discessio. Door den overgang in den monarchalen
regeringsvorm onderging de magt van den senaat
een zeer groote vermindering. De keizer was de
spil van het geheel, en het hing van zijn persoonlijk inzigt af, in hoe ver hij den senaat raad
diens voorstellen opvolgen wilde. On--plegn
der de goede keizers bleef de zelfstandigheid van
den senaat, hoewel slechts voor de leus, bestaan,
onder despotieke regenten was de senaat een
slaafsch werktuig der tyrannij. De invoering van
liet keizerlijk consistorium en der scrinia (z. a.) kon
niet anders dan nadeelig werken, doch de grootste
slag werd aan den senaat toegebragt door de onder Diocletianus en Constantijn georganiseerde
bureaucratie. De senaat behield het opzigt over
de godsdienst, het bestuur der financiën bepaalde
zich slechts tot het aerariurn en hield geheel op,
toen dit met den fiscus ineensmolt. Wat het bestuur
der provinciën en de leiding der buitenlandsche
aangelegenheden betreft, had de senaat zijn invloed
aan den keizer moeten afstaan. De strafregtspleging over alle misdaden van majesteitschennis en
knevelarij werd aan den senaat opgedragen, doch
ging allengs op den praefectus urbi en de keizer
Belangrijker was de be--lijkergtbanov.
voegdheid van den senaat in de wetgeving, die
van lieverlede van de comitiën op den senaat overging, daar hij de in de keizerlijke oratio vervatte
voorstellen tot wetten verhief; ook bleef hij invloed uitoefenen op de benoeming der hoogere
overheden, welke Tiberius aan den senaat opdroeg,
doch was daarbij natuurlijkerwijze steeds afhanklijk
van den keizer. Eindelijk mogt de senaat, wanneer de keizer zonder een opvolger na te laten
gestorven was, dien benoemen, waarop het leger
grooten invloed had, en de nieuwe keizer ontving
,
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gewoonlijk zijne bekrachtiging van den senaat (z.
l e x r e g i a). De senaat behield het regt om eerbewijzen en belooningen te verleenen, b. v. de
apotheose, standbeelden, de eer der zegepraal
enz. -- Constantijn rigtte een tweeden senaat te
Constantinopel in, die evenmin als die te Rome
politieke magt verkreeg. Zijne werkzaamheid werd
steeds geringer, en eindelijk bleef den senatoren
niets over dan de sierlijke kleederdragt als een
nietig overblijfsel van vroegere grootheid.
Senátus consultum is een wettig, geldig
senaatsbesluit; auctoritas senates is insgelijks een
senaatsbesluit, maar niet geldig. Zoo was het
b. v. slechts eene auctoritas, wanneer een senatus
consultum door intercessio onmooglijk was gemaakt,
of wanneer niet het vereischte aantal senatoren
was tegenwoordig geweest (infrequentia senatus).
Dit getal was in den beginne 100, vervolgens 150,
eindelijk 200 senatoren (Liv. 39, 8. 42, 28.). Dec r e t u ni senatus is de algemeene naam, die het besluit als zoodanig beteekende. Na het sluiten der
zitting maakte de voorzitter, met behulp van eenige senatoren, de raadsbesluiten op, het procesverbaal der zitting tot leidraad nemende. Het besluit
bevatte den dag en gewoonlijk ook de plaats der
bijeenkomst, en werd aldus geformuleerd : senatui
placere of videri, senatum velle, existimare, arbitrari enz. Vervolgens werd liet S. Cons. op steen of
metaal gegrift en in het staatsarchief bewaard.
Vele zijn er nog overgebleven, b. v. het beroemde
SCons. de Bacchanalibus, ..568 u. c. (186 v. C.)
(z. Dion y s u s, op het einde), SS Cons. de Asclepiade Clazonienio, 676 u. c. (78 v. C.), dat aan de
Grieken volkomen straffeloosheid en den titel van
amici pop. Rom. verleende, en a. De besluiten van
den senaat der municipiën, die tot ons gekomen
zijn, bevatten meestal eerbewijzen voor verdienste
mannen. Andere wetgevende S Cons. worden-lijke
in de regtsbronnen vermeld en zijn afkomstig uit
de eerste twee eeuwen van den tijd der keizers.
Deels hebben zij betrekking op het strafregt en
vullen de bestaande wetten daarvan aan, zoo als
de leges Corneliae en Juliae, deels op het privaatregt b. v. over het erfregt, over vrijlating van
slaven enz. De namen der meest beroemde zijn:
SCons. Acilianuna (over bouwpolicie), Libonianum
(over legaten), Neronianum (over hetzelfde onderwerp), Plancianum (over fideicommissen), Turpillianuni (tegen calumnies) en meer andere.
Senatus munieipális. In de meeste
steden van Italië waren van oudsher senaten, die
de dictators en praetors aldaar ter zijde stonden,
even als te Rome. Deze instelling bleef ook onder de romeinsche heerschappij bestaan, en zelfs ontmoeten wij haar niet alleen in de municipiën, coloniën en praefecturen, maar ook in de steden der
provinciën van het Oosten en Westen. De gewone
naam was ordo decurionum (vaker dan senatus),
ordo en ten laatste curia, de leden heetten decuriones, later curiales. Hun aantal was verschillend,
en de vereischten voor die betrekking waren vrij
gelijk aan die te Rome, even als ook de wijze
van beraadslaging. Hunne bevoegdheid hing oor
af van de verhouding waarin de stad-spronklij
tot Rome stond, en werd onder de keizers al
meer en meer op gelijken voet gebragt. Zoo kregen zij allen b. v. de benoeming der overheden en
priesters en de geheele stedelijke administratie,
echter steeds onder toezigt der romeinsche stadhouders en van den keizer zelven. De decurio's
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lagen echter persoonlijk onder zulke zware lasten,
dat de waardigheid reeds onder de middelste keizers meer als een last- dan eerepost beschouwd werd.
Seneca, 1) M. Annaeus Seneca, de rhetor, uit Corduba in Spanje, genoot met zijnen
vriend Porcius Cato te Rome het onderwijs van
de beroemdste redenaars en leefde nog onder Tiberius in Spanje, waar hij ook zijn leven eindigde.
Hij heeft ons een aantal oefeningsreden nagelaten, over bepaalde onderwerpen, eigenlijk bestemd voor het onderwijs zijner zonen. Zij zijn
echter, even als al zijne geschriften, slechts onvolledig tot ons gekomen, onder den naam Controversiae en ^Suasoriae, benevens de excerpta ex Controversiaruin libris, een uittreksel uit het geheele
werk. --- Zijn zoon 2) L. Ann a e u s .Seneca, de
wijsgeer, kwam vroeg van Corduba naar Rome,
wijdde zich hier aan de wijsbegeerte en redekunst,
trad als quaestor in dienst van den staat, leefde
onder Claudius 8 jaren in ballingschap op Corsica
en klom na zijne terugkeering tot consul op, 58
n. C. Als opvoeder van Nero had hij in den
beginne grooten invloed op dien vorst, die echter later ook hem begon te wantrouwen en hem ter
dood veroordeelde, waarbij hij de wijze van sterven
aan zijne keus liet. Hij onderging de doodstraf
door zich de aderen te laten openen, 65 n.
C. (TAC. ANN . 14, 53.). Reeds de ouden legden
hem ijdelheid en roemzucht ten laste, zeker niet
zonder grond. Hij was een aanhanger der stoïsche wijsbegeerte. De voornaamste zijner talrijke
tot ons gekomen schriften zijn: de ira of over de
zelfbeheersching, de beneiciis in 7 boeken, de ani mi tranquillitate, de clementia, een aan Nero gewijd
werk, de vita beata, zijne brieven, 124 in getal,
gedeeltelijk in bevalligen vorm en zuivere taal, 7
boeken quaestionuin naturalium, over natuurverschijnselen, bespiegelingen in den geest der stolcijnen, verscheiden troostreden en andere schriften.
Ook als dichter wordt hij vermeld. — 3) Van
een anderen Seneca zijn waarschijnlijk 10, reeds
aan de ouden bekende treurspelen (Qcl vcT. 9, 2,
9.), hoewel sommigen ze aan den wijsgeer toeschrijven. Een dezer stukken, Octavia, heeft een
tooneel van het romeinsche hofleven tot onder
overige zijn in gezwollen taal en zin-werp;dledig woordenspel, navolgingen van grieksche modellen, inzonderheid van Euripides, daar zij ook
op diens voorbeeld talrijke wijsgeerige beschouwingen bevatten.
SenectO , z. Herennia Bens, no. 15).
1eneetus , romeinsche personificatie van den
ouderdom, als dochter van de Nacht en Erebus
(Cie. N. D. 3, 17.) tot de onderaardsche geesten
gerekend. Bij Virgilius (AEN. 6, 275.) verschijnt
zij met andere verwante wezens, die met den dood
in verbinding staan of dien aanbrengen, in het
voorhof der onderwereld.
Senónes, Yrjvwvs; en Zwov^;, magtige volkstam van Gallia Lugdunensis, tusschen de Parisii
ten N. (CAES. B. G. 6. 3.), de Carnutes ten W.
(CAEs . B. G. 5, 56. 6, 2.), de Aeduërs ten Z. en
de Lingones en Mandubii ten 0. (cAns. B. G. 7,
68.), derhalve in Isle de France en Champagne.
Hunne hoofdstad was A g e n d i c u m of civitas
Senonu?n (t. Sens), andere stede iwaren : Condate
(Montereau sur Yonne), Vellaunodunum (Beaune),
Melodunum (Melon), Ariaca (Arcis sur Aube),
.

trok omstreeks 400 v. C. een gedeelte van het
volk naar Boven- Italië (Liv. 5, 35.), waar zij zich
tusschen Ravenna en Ancona vestigden en Sen a
stichtten. Nadat zij vervolgens sedert 390 v. C.
lang met de Romeinen hevig gestreden hadden,
werden zij in 283 v. C. door den consul Dola
bella geheel verslagen ern bijna volkomen vernietigd.
Sententia, het regterlijk eindvonnis, a) in
een civielproces. De sententia werd steeds mondeling uitgesproken (pronuntiare), hoewel zij vooraf opgeschreven was. Ilierme^le was de zaak afgeloopen, en de uitspraak is eerre i- e s j u d i c, a t a, d. i.
Bene uitgemaakte, onveranderlijke zaak, totdat ten
tijde der keizers hooger beroep werd ingevoerd. — b)
in een crimineel proces. In de volksregtbanken werd
de sententia bij meerderheid van stemmen opgemaakt
en door de voorzittende overheid afgekondigd, renunciatio (z. judicium populi, op het einde). In
de quaestiones perpetuae stemden de regters reeds
vroeg met wassentafeltjes, waarop zij hun gevoelen schreven door de letter A. (d. i. absolvo), C.
(condemno) of N. L. (non liquet, de zaak is nog
niet duidelijk). Gelijkheid van stemmen gold voor
vrijspraak, anders besliste de meerderheid, en zoo
de meesten N. L. hadden gestemd, had er ampliatio (z. a.) plaats. I)e bekendmaking van het
vonnis (meestal geformuleerd fecisse videtur of
non fecisse videtur, cie VERR . 2, 38, 41.) geschiedde door den voorzittenden praetor of judex
quaestionis. Appel van het vonnis was niet mooglijk, eerst ten tijde der keizers veroorloofde een
andere loop van regtspleging een wijziging daarin
te maken.
Sent'ai. Daartoe behooren: 1) C. Sentius,
voerde als praetor van Macedonië een ongelukkigen oorlog tegen de Thraciërs, hoewel hij ze later
overwon, 89 V. C. -- 2) Sentius Saturninus,
een vriend van den jongen Sext. Pompejus, dien
hij lang getrouw bleef, terwijl hij zich eerst laat
.

bij Antonius aansloot. — 3) C. S e n t i u s S a t u rn i n u s, consul in 't jaar 19 v. C., toonde zich,
terwijl Augustus in het Cl. was, bijzonder gestreng
tegen onwaardige mededingers naar een ambt,
tegen bedrog en afpersingen. In 't jaar 10 v. C.
kreeg hij Syrië tot provincie, dat hij langen tijd
bestuurde. In 4 en 5 n. C. nam hij onder Tiberius deel aan de veldtogten in Duitschland. -- 4)
C n. Sent. S a t u r n i n u s, legaat in Syrië tegen
na den dood van Germanicus, 19 n.-overPis
C. -- 5) Co. Sentius Saturninus, stond na
den dood vare Caligula de herstelling der republiek voor (sriET. CAL. 10).-6) Sentius Augununs, een vriend van den jongen Plinius, die
van zijne gedichten een fragment bewaard heeft
(EP. 4, 27.).

Sentinutn, levTtvov, versterkte stad van
Umbrië, niet ver van de rivier Aesis, in den burgeroorlog door Octav ianus belegerd ; t. ruïnen bij
Sassoferrato

(Por,. 2, 19. uv. 10, 27, 30.).

Sepias, !r^7tt l , voorgebergte in Magnesia,
landschap van Thessalië, tegenover het eiland
Sciathus, beroemd door de vernieling der perzische vloot (HDT. 7, 183, 188.).
Sepalsia, een straat in Capua met parfumeriewinkels (CIC. PRO BEST. 8 , 19.). '
Septa (vroeger ovile), oorspronklijk de voor
het comitium uit planken opgerigte heiningen,
Corabilium (Corbeille), Autissiodorum (Auxerre), waar binnen het romeinsche volk in de comitiën
Aquae Segeste (Fontainebleau). Uit deze streken stemde. Zij werden na het houden der comitiën

Septem Aquae--Serapion.

875

weder afgebroken. Caesar liet echter op den b. v. dat van Augustus op het Marsveld, dat van
campus lartius een prachtige septa marmorea Hadrianus en a. Grootere grafkelders ter opnebouwen voor de cornitia centuriata en tributa en ming. van geheele familiën waren met relief en
Augustus daarnaast het diribitoriuna (z. dir i b i o r). schilderwerk versierd. Geheele vereenigingen en
Septem Aquae , streek in het land der verscheiden familiën lieten gemeenschaplijke beSabijnen in de nabijheid van Reate en de roses graafplaatsen (communia sepulcra) voor zich inrura. De 7 wateren waren reeds in den vroeg- rigten. In de oudste tijden van Rome werden
sten tijd een merkwaardig natuurverschijnsel (cic. de lijken binnen de stad begraven, doch spoedig
werd dit bij de wet verboden (Cie. LEGG. 2, 23,
AD ATT. 4, 15.).
Septem contra Theban, z. A d r a s t u s. 58.). Meestal vond men de begraafplaatsen langs
Septem maria, heetten de aan den mond de openbare wegen, vooral langs de via Appia;
van den Pudus door overstroomingen gevormde maar ook op de villa's of op een bepaald daartoe
meeren en moerassen. Daar verrees later, na cie ingerigte plaats. Algemeene begraafplaatsen waverwoesting van Aquileja door de Hunnen, liet ren er eigenlijk alleen voor de armen. I)e grategenw. Venetië (PLIN . 3, 16, 20. TAC . RIST 3, 9. ven waren dikwijls met standbeelden, altaren,
bloemperkeii, en steenen zitplaatsen voorzien ; ook
HERODIAN. 8, 7. &7r th 7rF- kdY ri).
Septempéda, sTtz4L;ts^C(, romeinsch muni- waren er woningen voor slaven en vrijgelatenen
cípium in 't hart van Picenum ; t. San Severino bijgebouwd, om de graven te bewaken, schoon
te houden en de lampen in de grafgewelven aan
aan de rivier Potenza.
te steken. De sepulcra of liever de inwendige
Septem sapientes, z. zeven wijzen.
Septemvitrl epulónes. 1)eze priesters -- ruimte daarvan, heetten ook ossuaria, cineraria
eerst 3, later 7 --- hadden sedert het jaar 198 v. en columbaria, aldus genoemd naar de kleine op
C. de zorg voor de heilige godenmalen, die bij een duiventil gelijkende nissen voor de urnen.
verschillende gelegenheden voor de drie capitolijnSepultura, z. funus en Tápoc.
sche goden gehouden werden. Zij behoorden tot
Sequsna, srlxoccvas, -vós, een rivier van
de voornaamste priestercollegiën en droegen de Gallië die op de Alpen ontspringt, in een noord
toga praetexta. Verg. e p u la e en priesters.
voortvloeit, regts de Matrona-westlijkrgn
Septfm.ii, 1) P. Septimius Scaevola, (t. Marne) en Esia (Oise) met de Axona (t. Aisne),
romeinsch senator, werd wegens afpersingen ver links den Incannus (t. Yonne) opneemt, langs
Lutetia stroomt en niet ver van Castra Constan, 71 V. C. (cie. vERIt. 1, 13.). — 2) C.-ordel
Septimius, was in 57 v. C. praetor. 3) L. tia, tegenover Britannië, in den atlantischen Oceaan
S e p t in i u s, diende onder Pompejus in den oor valt; t. Seine (CAES. B. G. 1, 1.).
tegen de zeeroovers en bleef later in Aegypte-log
Sequani, :rixouavoi, een magtig celtisch volk
achter, om den weder herstelden koning Ptole- in belgisch Gallië, door liet Juragehergte van de
maeus Auletes te beschermen. --- 4) S e p t i m i u s, Helvetiërs, door den Arar van de Aeduërs, den Rhoeen vriend van Horatius (EP. 1, 9. on. 2, 6.) dik- danus van Gallia Narbonensis gescheiden en in
wijls ten onregte met Titius verward. --- 5) A. het N. grenzende aan de Lingonen (zuidelijk
Sept. S e r e n u s, uit de 5. eeuw n. C., schreef een Elsas, Franche Comte, Bourgogne). De Arar en
landlijk gedicht, waarvan nog een fragment over is. 1)ubis stroomden door hun gebied, de Sequana
ontsprong slechts op de N. westelijke grenzen
Septimiu8 Sevërus, z. S e v e r i.
Septimulejus, L., een vriend van C. Grac;- (cAES. B. G. t , 3 t .) van vleze meest gezegende
chus, had de laagheid zich te laten overhalen om liet landstreek van Gallië. De hoofdstad was V elijk van Gracchus het hoofd af te houwen, ten einde s on t i o (t. Besancon), buitendien Eparnantaduden daarop gestellen bloedprijs te verdienen. 1)e rum (t. Mandaure), Magetobria (t. Moigte de
praetor Mucius Scaevola weigerde hem later zijn Broie) en a. Als doodvijanden der Aeduërs,
verzoek om hem niet zich naar Azië te nemen, sloten zij zich onder eigene koningen bij de Ger waardoor hij hoopte de op hem klevende schande marlen aan (cAES. B. G. 1, 3. 31.). Hun godheid
te zullen ontgaan.
Minuns stelden de Romeinen gelijk met Mercurius.
Septic it,, 1) Q. S e p t i t i u s, een grondeigeSequester, even als divisor en interpres
naar op Sicilië, verzette zich tegen de onregtvaar- een tusschenpersoon bij omkoopingen van het
dige eischen van den tolpachter Aprionius, aan volk of der regters. Bij hem werd het beloofde
wied Ven -es derhalve zijn bijstand verleende (cic. geld gedeponeerd, en zoo strekte de sequester beide
vERR. 3, 14.). -- 2) S e p t i t. C 1 a r u s, was be- partijen tot meerdere zekerheid.
vriend met den jongen Plinius, onder Hadrianus
Sera, z. S e r i c a.
bevelhebber der lijfwacht, doch werd kort daarna
Serapëuin, 1spu7tEiov, een tempel van Seraafgezet, 121 n. C. (PLIN . Ee. 7, 28.).
pis (TAC . ANN . 3, 84.), zooals er vele waren. De
l5iepulerum. De begraafplaatsen werden beroemdste van alle was die te Alexandrië in
bij de Romeinen voor heilig en onschendbaar ge- Aegypte. Onder de Ptolemaei was daar een rijke
houden. In den beginne werden de lijken begra- bibliotheek aangelegd, die 40-30 duizend werken
v en, eerst later verbrand. De grafplaatsen waren zou bevat hebben ; bij de verovering van Alexanof eigenlijke graven of grafteekens. De laatsten drië werd zij door de vlammen vernield. Ook te
waren niet zelden aanzienlijke, in het oog vallende Rome en op verscheiden plaatsen van Grieken
gedeokteekens, kegel- of torenvormig met opvond men tempels van Serapis, waarvan-land
schriften en beeldwerk voorzien. I)e kleinste soort Pausanias meermalen gewag maakt.
waren pilaren of zuilen (cippi, columellae). De
Serapion, Ispcutiwv, 1) grieksch treurspelopschriften behelsden den rang, den stand, de dichter, van wien Stobaeus eenige verzen bewaard
afkomst, ook wel voorvallen uit het leven en doen heeft. -- 2) Stoïsch wijsgeer uit Hierapolis (SEN. Ei'.
van den afgestorvene ; ook zag men er wel ge- 40, 2.). — 3) Geneesheer uit Alexandrië, stichter der
heele tafereelen op, jagten, gevechten, optogten. empirische school in de geneeskunst. — 4) Aard
De prachtigste graftomben waren de mausoleën
uit Antiochië, waarschijnlijk ten tijde-rijksundge
.
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van Eratosthenes (CIC. AD ATT. 6, 1. 2, 4, 1.),
door Plinius geraadpleegd. — 5) AlexandrUnsch
rhetor in de 2. eeuw n. C., van wien Suidas eenige
rhetorische werken opnoemt.
Serspis, laparts, aegyptische god der afgescheiden zielen ; als heer over ziekte en dood werd
hij om genezing aangerdepen en daarom door
velen met Aesculapius vereenzelvigd. In Aegypte
kwam zijn dienst eerst in den tijd der Ptolemaei
in zwang, nadat de eerste Ptolemaeus zijn beeld
laten overbrengen (TAC. RIST.-tenisvaSophd
4, 83.). Zijn dienst verhuisde ook naar Grieken land en Rome, en niettegenstaande de belemmerende tusschenkomst van den staat, kreeg zij in
het romeinsche rijk eene groote uitbreiding. Hij
werd afgebeeld gelijk aan Hades.
Serdica of SH.rdica, lerja xri cp.), naam
eener stad die vroeger tot Thracië, sedert de 3.
eeuw tot Dacia inferior gerekend werd, de latere
hoofdstad van Boven-Moesië, in een vruchtbaar
oord, bij de bronnen van den Oescus, aan den
grooten weg van Naïssus en Philippopolis. Later
droeg zij den bijnaam Ulpia; in hare nabijheid
was keizer Maximianus geboren. Door Attila
verwoest, werd zij onder den naam Triaditza
herbouwd; t. ruïnen.
Serénus, Q. Serenus Samonicus, mis
beroemde arts die ten tijde van Cara--schiend
calla leefde en op diens bevel gedood werd;
schrijver van een gedicht de medicina, dat in de
middeleeuwen veel gelezen en verklaard werd.
Seres, z. Serica.
Sergestus, z. A en e as, 2. kol. o.
Sergil, een patricisch geslacht. 1) L. S e r g i u s
F i d e n a s, consul in 4 37 v. C., versloeg de Fidenaten en Vejenten (LIv. 4, 17.). -- 2) M'. Sergius
F i d e n a s liet een romeinsche legerplaats door
de Etruscers overrompelen en werd daarover in
een boete veroordeeld (LIV. 5, 12.). -- 3) M.
S e r g i u s werd in 't jaar 205 v. C. door Scipio
Africanus als krijgstribuun naar Rhegium gezonden, waar hij in twist geraakte met den propraetor Q. Pleminius die hem liet dood martelen
(LIV. 29, 6 en v.). -- 4) M. Sergius Silus,
overgrootvader van Catilina, onderscheidde zich in
den 2. punischen oorlog door menige stoute daad
(PUN. 7, 29.). -- Zijn zoon 5) M. Sergius
S i 1 u s diende als aanvoerder der ruiterij onder
Aemilius Paulus tegen Perseus (LIV. 44, 40.) —
6) C. Sergius Orata, een man naar de wereld,
die zich als lekkerbek en fijn proever een naam
maakte (ciC. FIN. 2, 22, 70.). — 7) Sergius,
broeder van Catilina, werd door hem vermoord
(PLUT. SULL. 32.). - 8) L. S e r g i u sCatilina,
Cat
z. Catilina.
Seriea, Iriptxrj, en Sinae, :ivar. De kennis
die de ouden hadden van liet overoude volk der
Sinezen of Chinezen, berustte op de berigten van
eenige kooplieden, die zich den moeilijken toegang hadden weten te openen, en was alzoo zeer
gebrekkig. Het land Serica grensde ten W.
aan Scythia extra Imaum, ten N. aan onbekende
streken, ten O. aan het land der Sinae, ten Z.
aan Indië, en omvatte alzoo het oostelijk gedeelte van Klein-Bucharije en het noordwestelijk
China. Langs de noordelijke grenzen liepen de
.A. n n i b i montes en de A u x a c i i (t. Altai), in het
midden de a s m i r a eï s c h e bergen (gedeelte van het
daoerisch gebergte), in het Z. de c a s i s c h e bergen (t. Khara). Onder de rivieren kenden de
(

ouden den Oechardes (t. SeIenga) en Bautes
of Bautisus (t. Hoangho). Het voornaamste voortbrengsel van het land was de zijde (sericum). De
S e r e s waren een zacht, goedaardig, rust- en
gemaklievend volk, dat zich echter geheel afzonderde en den omgang met andere volken angstvallig vermeed. Onder de steden was Sera (t.
Singna, volgens anderen Peking) de hoofdstad. - "
Het land der Sinae (bivut), dat geen bijzonderen naam draagt, grensde ten N. (waar Ammianus reeds van den chineschen muur gewaagt) en
gedeeltelijk ten W. aan Serica, ten 0. aan den
oostelijken Oceaan, ten Z. en W. aan Indië, aan
gene zijde van den Ganges — het omvatte alzoo
Zuidelijk China en een gedeelte van Achter-Indië. Langs de oostkust van liet land lagen volgens Ptolemaeus 3 groote golven, de Ytvcuv x6X7ro; (golf van Canton of Macao), ®ripµóarl; x.
(golf van Tonkin of Anam) en de µdya; x. (golf
van Siam). Onder de rivieren wordt genoemd
de Ambastus (t. Kambodja). De Sinae alsmede
de Seres, waren in verschillende volkstammen ver
ook door Ptolemaeus genoemd worden.-del,i
Serïphus, Yiptpoc, t. Serpho of Serphanto,
een der Cycladen, tusschen Cythnus en Siphnus,
met een stad en haven, en rijk aan ijzer en
magneet. Volgens de sage landden daar Danaë
en Perseus, die door Acrisius in een kist gesloten en in zee geworpen waren ; door het Medusahoofd veranderde Perseus de inwoners in steen.
Later vestigden zich daar atheensche volkplanters (HDT. 8, 48.). In den perzischen oorlog
weigerden de Seriphiërs, even als de Siphniërs en
Meliërs, het betalen van schatting (HDT. 8, 46.).
Over het algemeen waren de Seriphiërs, om hunne onbeduidendheid en armoede, steeds het mikpunt van spot (PLUT. THEM. 18. CIC. DE SEN. 3.
N. D. 1, 31.). Later diende het eiland den Romeinen tot een verbanningsoord (TAC. ANN. 2, 85.
4, 21.). Als een merkwaardig natuurverschijnsel,
maakt Aristoteles melding van stomme kikvorschen op dat eiland.
Sermyle, YEpµuXri, stad op den landtong
Sithonia, van het schiereiland ChaIcidice ; t. Ormylia (HDT. 7, 122. THUC. 1, 65.).
Serráni, 1) z. A t t i l i i 7-9. --- 2) Een
arm episch dichter, bij Juvenalis (7, 80.).
Serrium, Zippetov, kasteel en voorgebergte
van Thracië, tegenover het eiland Samothrace,
waarschijnlijk t. Megri (HDT. 7, 59. LIV. 31, 16.).
Sertorius, Q., geboortig uit Nursia, in het
land der Sabijnen, eerst regtsgeleerde en redenaar
(PLUT. SEKT. 2.), begaf hij zich later in de krijgsdienst
en legde de grondslagen van zijn oorlogsroem in
de gevechten onder Caepio en t/1arius, tegen de
Cimbren en in Hispanië. Daarna werd hij quaestor in Gallië en nam roemvol deel aan den oor
Niet zoo-logmetdiaschbnoe.
gelukkig slaagde hij in het verkrijgen van het
volkstribunaat, waarbij hij met de partij van
Sulla, in eene vijandlijke verhouding geraakte,
zoodat hij zich met Marius en Cinna verbond,
hoewel hij de wraakzuchtige maatregelen van den
eerste geenszins billijkte. Toen men na den dood
van Marius en Cinna, de raadgevingen van Ser
sloeg (83 en 82 v. C.), be--toriusndew
gaf hij zich naar de provincie Hispanië, die reeds
vroeger voor hem bestemd was, werwaarts vele
zijner aanhangers hem volgden. Hier won hij
door eene vriendlijke en regtvaardige behandeling,

Servi.
in ruime mate de toegenegenheid der bevolking,
verzamelde er een leger en een vloot en begon
toen een voor Rome zeer verderflijken oorlog.
In den beginne moest Sertorius wel is waar, ten
gevolge eener nederlaag van een zijner onderhevelhebbers, naar Africa vlugten en vormde zelfs,
door vele tegenspoeden ter neer gedrukt, het
plan om de op de westkust van Africa gelegen
eilanden der gelukzaligen te bezetten en daarheen romeinsche vrijheid over te planten. Doch
door zijne aanhangers aangespoord, keerde hij
naar Hispanië terug, waarheen hem tevens de
roem der koene, krijgshaftige Lusitaniërs riep, en
verzamelde daar in korten tijd weder een leger uit
de talrijke, naar hem toestroomende benden van
de hem toegenegen Hispaniërs. Doch hij wilde
niet alleen door middelen van geweld overwinnen,
ook door list en gelukkig gebruik te maken van
het bijgeloof der zijnen, wist hij zijne magt uit
te breiden en had, ofschoon hij in den beginne
met een kleine bende tegen eene vijandlijke
overmagt moest strijden, het grootste gedeelte
van het schiereiland onderworpen, en vele romeinsche veldheeren geslagen, 90-76 v. C., totdat Sulla den jongen Ponipejus met een sterk
leger tegen hem zond. Hij had zich inzonderheid
uit Hispaniërs een uitmuntend leger gevormd,
en omgaf zich met een senaat van 300 personen.
Nu begon in 't jaar 76 de krijg nog hardnekkiger dan te voren : tegen over den stouten, slimmen krijgsman Sertorius, stonden de jeugdige
Pompejus en de dappere, doch bejaarde Metellus.
Na elke nederlaag kwam Sertorius steeds magtiger en gevaarlijker weder te voorschijn. Bij
Laurum, aan gene zijde van den Iberus, leed
Ponipejus eene gevoelige nederlaag, daarentegen
versloeg Metellus in 't jaar 75 v. C., 2 legaten
van Sertorius bij Italica, en Pompejus 2 andere
bij Valentia. Sertorius behaalde echter op zijne
beurt weder eene overwinning op Pompejus in
zuidoostelijk Hispauië, en een andere bij de puin
Weldra wist Sertorius-hopenvaSgutm.
eene vereeniging van beide romeinsche legers
onder Pompejus en Metellus, in de omstreken van
den Duero, weder te verijdelen. Beide veldheeren begonnen reeds aan het overwinnen buns
vijands te wanhopen ; Ponipejus stelde zelfs een
prijs op het hoofd van Sertorius, waarop deze
een, hem door den magtigen koning van Pontus aangeboden verbond aanging ; echter wilde
hij niet, dat Rome zelf daardoor benadeeld
zou worden. Pompejus verkreeg nu versterking uit Rome ; ontevredenheid openbaarde zich
tegen Sertorius : sedert Pompejus een prijs op
zijn hoofd gesteld had, was hij niet vrij van wantrouwen gebleven ; ondanks verscheiden roem volle gevechten, verloor hij steeds meer en meer
gronds, en door een zijner legaten, den overlooper Perperna, verraden, viel hij in 72 v. C. te
Osca door sluipmoord. Hispanië moest zich aan
de Romeinen, die men in dezen oorlog bezwaarlijk overwinnaars kan noemen, onderwerpen (Verg.
het leven van Sertorius door Plutarchus).
Servi, de algemeene naam der romeinsche
slbt.ven : als bedienden heetten zij farnuli, in den
huislijken kring pueri, als een zaaklijk eigendom
mancipium. Slavernij ontstond 1) door .geboorte
uit een slavin, 2) door verlies der vroegere vrijheid, a) door krijgsgevangenschap, immers de
gevangenen werden van staatswege sub basta of
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sub corona (met een krans om het hoofd) ver
b) door verkoop van den incensus (z. a.)-kocht;
of van hem die zich aan de krijgsdienst onttrok;
c) door verkoop van den addictus door den schuld
z. m a n u s i n j e c t i o; d) door veroordee--eischr,
ling ter dood, daar ieder vrije voor de voltrekking
der doodstraf, slaaf werd. Slavernij hield op door
postliminium (z. a.), door manumissio (z. a.), door
vrijverklaring der overheden, b. v. ter belooning
voor liet aangeven van een misdaad enz. De
heer, wiep de slaaf door geboorte toebehoorde,
of die hem door koop verkregen laad (van sla
mangones), bezat over hem liet ei -venhadlrs,
als over een zaak (van daar-gendomsrt,v
mancipium), en kon den slaaf naar willekeur ver
pijnigen, dooden, totdat de lex Petronia-kopen,
(z. a.) en meer wetten van Antoninus Pius, als
willekeur van den heer-mednigS.Cos
zoo beperkten, dat hij wegens het dooden van
een slaaf kon gestraft worden. Wat de slaaf
verkreeg, behoorde aan zijn heer, met uitzondering van het peculiuna (z. a.) ; oorspronklijk was
de meester ook zelf regter over den slaaf (de
straffen waren verwijzing naar het land in het
ergastulurra (z. a.), arbeid in het pistrinum (z. a.),
geeselslagen met roeden of riemen, brandmerk,
kruisiging en andere wreede mishandelingen), later in grootere misdaden was de overheid regter.
De toestand der slaven was alzoo zeer hard, de
zeden bragten hierin allengs verzachting aan, en
eene slechte behandeling van slaven werd door
den censor gestraft. De namen der slaven waren dikwijls ontleend aan het land hunner afkomst, b. v. Phryx, Cappadox, of aan oude helden (zoo als nog tegenw. in America), Achilles,
Priamus, Pollux enz., aan planten en steenen,
zoo als Amiantus, Sardonyx. Oudtijds noemde
men verscheiden naar hunnen heer, Caipor, d. i.
(Jaji puer, Lucipor enz. De meeste waren af.
komstig uit Gallië, Hispanië, Griekenland, Azië ;
de Aethiopes waren zeer gezocht. -- In de oudste
tijden aten zij gemeenschaplijk met hunnen heer,
later ontvingen zij maandelijks of daaglijks een
zekere hoeveelheid graan, vijgen, olijven, wijn en
azijn (demensunn). De kleeding verschilde niet
van die der armere burgers en bestond in een
grove, bonte tunica. De vroegere trouw en gehechtheid van den slaaf aan zijnen meester, werd
in de tijden van het toenemend zedebederf steeds
minder, de slaven werden verbitterd tegen hunne
heeren en verwekten diensvolgens dikwijls oproer
en muiterij. -- Verschillende classen van
slaven. — In den eersten tijd waren de slaven
maar klein, later hield men in voorname-familën
huizen geheele scharen, greges ancillaruin, legiones
mancipiorum, zoodat zij in decuriae ingedeeld
werden en noinenclatores niet konden gemist worden. Met betrekking tot hun verblijf in de stad
of op de villa's en in de latifundiën, was de sla
verdeeld in urbana en rustica ; volgens-venfamil
rang en bezigheid waren er 3 classen : 1) o rdinarii zijn de honestiores, met het vertrouwen
huns meesters vereerd en met het opzigt over
het huishouden, de kas enz. belast. Deze hielden ook vicarii bij zich, d. i. slaven ter hunner
hulp. Onder de ordinarii staat bovenaan de
procurator (die het vermogen, de goederen beheerde), vervolgens de actor (zooveel als villicus, opzigter en bestuurder der villa), d i s p e n s a t o r (kashouder, z. a.), a t ri e n s i s, oudtijds
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dezelfde als procurator en dispensator (z. at r i e n s i s).
Hieronder behoort ook nog de ce har m s of provisiemeester, de n e g o t i a t o r e s, die voor hunnen
meester handel in de provinciën dreven, de i n s u l a r i i, die de huur invorderden in de groote
verhuurde woningen (z. i n s u la), eindelijk de in
wetenschap en kunst bedreven slaven, met name
die voor het bouwen, timmeren en verfraaijen
van het huis zorg droegen (fabri, tectores, pictores, caelatores, statuarii, pavimentarii, topiarii,
viridarii, aquarii, sculptores en a ), die over de
boekerij en kunstverzamelingen gesteld waren en
de briefwisseling van hunnen heer voerden (a bibliotheca, a statuis, literati, anagnostae, notarii,
librarii, ab epistolis), de opvoeders der kinderen
(paedagoyi) en de huisartsen (medici). Lager
stonden de slaven die slechts tot vermaak dienden, zoo als de syrphoniaci, de gladiatoren, mimen, tooneelspelers, koordendansers (petauristae,
f unambuli, schoenobatae) en de misvormde moriones
(z. a.) en nani (z. a.). -- 2) De Vu l g a r e s
verrigtten gemeene diensten, binnen en buiten
's huis, zoo als de janitor of ostiarius (z. a.), de
cubicularii (die de gasten aanmeldden), de stoet
van slaven die der, heer, als hij uitging, volgden
(pedisequi), b. v. anteambulones, lecticarii of draag
cursores (loopers), voorrijders. In-stoeidrag,
huis bedienden de voor de tafel zorgdragende eistores, coqui, fartores, obsonatores, structores, scissores, pocillatores en zij die voor de kleeding,
garde-robe en het toilet van den meester moesten zorgen, de textores, vestiarii, vest fici, lanilcae,
a veste, custodes auri, ornatrices, tonsores, ciniflones en cinerarii, unctores, unguentarii, balneatores. — t) De Me d i a s t i n i schijnen de laagste
vulgares geweest te zijn, die het gemeenste werk
moesten verrigten, als : boenen, vegen, enz. Ook
de pollinctores der libitinarii (z. a.) en de bal
in de openbare baden zullen tot dezelfde-neators
categorie behoord hebben.
Servi publici, zijn de slaven die aan den
romeinschen staat of aan eene gemeente (colonie,
municipium) toebehoorden en door de gemeenschap gekocht waren. Ook werden de krijgsgevangenen, die de staat niet verkocht, maar voor
de openbare dienst behield, servi pu blici. In
vergelijking niet de bijzondere slaven, was de
toestand der openbare veel gunstiger, daar zij
zich in den regel een peculiuni mogten verwerven.
Onderhoud en woonplaats kregen zij natuurlijk
op algemeene kosten, Hunne diensten waren
zeer verschillend. a) Vele stonden den accensi
en apparitores der hoogere overheden ter zijde,
of namen zelfs hunne plaats in. b) Vele waren
tempelbedienden en deden dienst bij de offers (Liv.
9, 29 ). c) Verscheiden namen voor den staat
allerlei bezigheden waar, zoo als bij de schatkist
(serous arcarius), of bij openbare gebouwen en
inrigtingen, b. v. als aquaria, z. aquae d u c t u s.
Zij die in de mijnwerken, steengroeven en dergelijke ondernemingen geplaatst waren, hadden het
slechtste lot. Meermalen gebeurde het dat servi
publici de vrijheid tot belooning ontvingen.
Servii, 1) S e r v i u s Tullius, zesde koning
der Romeinen, van 578 -534 v. C., volgens de
sage zoon eener slavin. Toen eens een stralende
lichtglans het hoofd van den slapenden knaap omscheen, werd daardoor de opmerkzaamheid van
het koninklijke echtpaar Tarquinius Priscus en
Tanaquil getroffen, zoodat zij besloten den knaap aan

te nemen en van den zoon eener dienende een aanstaanden regent te maken: vandaar misschien wel
de naam Servius. Later vinden wij over zijne
afkomst een ander berigt in eene redevoering van
keizer Claudius, dat namelijk onder Tarquinius Priscus, misschien op uitnoodiging van diens etruscische
vrouw Tanaquil, een Etrusciër, Mastarna geheeten, met een schaar zijner landslieden naar Rome
kwam, zich op den coelischen berg nederzette
en vervolgens koning van Rome werd. Deze
koning, afkomstig uit een land, waar reeds voor
burgerlijke instellingen en een beter ont--treflijk
wikkelde godsvereering bestonden, doet zich nu
ook niet alleen naast Numa kennen als den tweeden
stichter en hervormer der romeinsche eerdienst
door het bouwen van talrijke tempels, maar ook
als den eigenlijken grondlegger der eeuwenlang bestaande volksverdeeling naar het vermogen in vlassen en centuriën, die tevens ten grondslag diende
voor eene algemeene volkswapening en indeeling
van het leger. Wat de verschillende aanslagen
van den census betreft, hierin stemmen de schrijvers slechts gedeeltelijk overeen, vooral over dien
der eerste vlassen, alsook in hunne wapening en
in de stichting der 4 stedelijke tribus. Allengs
werden aan here alle later meer ontwikkelde grondlagen der romeinsche staatsinrigting toegeschreven. Door begunstiging der plebejers zou hij zich
den haat der patriciërs hebben op den hals gehaald, aan wier hoofd zich eindelijk zijn ontaarde
schoonzoon L. Tarquinius plaatste, die zich in den
senaat tot koning deed uitroepen en den grijzen
Servius door zijne handlangers wreedaardig liet
vermoorden (LIV. 1, 39-48.). — 2) Serv. C l od i- n s, romeinsch ridder, een man van uitstekende
geleerdheid, die een belangrijke biblotheek naliet,
welke zijn bloedverwant Paetus aan Cicero ten ge
gaf (cie. AD ATT. 1, 20, 7. SUET. GRAMM.-scherik
2.). — 3) Serv. Claudius (Clodius), schoon
wiep hij te .Roane-zonvaAeliusStm
de grondslagen legde voor de beoefening der
grammatica, hij hield zich boofdzaaklijk met de
dichters, vooral met Plautus, bezig (ere. AD
FAM. 9, 16. SUET. GItAMM. 2 en v.). --- 4) Serv.
11'1 g u r u s H o n o r a t u s, omstreeks 390 n. C., gaf
te Rome onderwijs in grammatica en rhetorica en
is de schrijver van een commentaar op Virgilius, die in rijkdom van mythologische, geschied
oudheidkundige berigten uitmunt en tevens een-en
tal van fragmenten van verloren schrijvers uit
vroegeren tijd bevat. In de middeleeuwen werd hij
veel gebruikt. Ook andere geschriften, die den
naam van Servius dragen, worden hem toegekend.
Servilia geus, een oud albaansch geslacht
(verg. LIV. 1, 30. PLIN. 34, 13, 58.). Daartoe behooren 1) P. Servilius Priscus Structus, in
het jaar 495 v. C. consul, kon zich tusschen de
romeinsche partijen niet doen gelden (Liv. 2, 21,
27.).— 2) Sp. Servil. Priscus Structus, consul in 476, leed aanzienlijke verliezen bij het bestormen van den Janiculus, dien de Vejenten bezet hadden (Liv. `2, 51. en v.). -- 3) C. S er v i
i u s Aha 1 a, in 439 v. C. magister equitum van-1
L. Quinctius Cincinnatus; hij doodde in zijn ambt
Spurius Maelius, die weigerde voor den dictator
te verschijnen, en boette hiervoor met vrijwillige
ballingscha. (LIV. 4, 13, 14. Ctc. CAT. 1, 1, 3.). ---

4) Q. Servil. Priscus Structus, overwon als
dictator in 435 de Etruscers, veroverde Fidenae
(van

daar zijn bijnaam Fidenas) en sloeg in 418
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de Aequers (Liv . 4, 21, 47.). — 5) C. Servil. dezaamgezworenen tegen Caesar en romeinsch
Structus A x i l l a, was meermalen (419 , 418 en senator, nam minder deel aan den moord zelven
417) krijgstribuun met consulaire magt (r.iv. 4, 45, (PLUT . CAES . 66.). -- C. S e r v i 1. G 1 a u c i a prae•7.). — 6) C. Servil. Structus Aha-la, was tor in 't jaar 100 V. C., een geslepen, slecht
een verdediger der regten van den senaat en den mensch, bevorderde de plannen van Marius en Saadel, tegenover de volkstribunen (r,uv. 4, 57. 5, r turninus. die hem later, na hem gebruikt te hebben,
9.). — 7) Q. Servil. A h a l a, dictator in 360, i in den steek lieten. -- 23) P. Servil. R u l l u s,
versloeg de Galliërs die tot voor Rome waren ( volkstrihuun in 't j aar 63, stelde een akkerwet
doorgedrongen (LIV . 7, 11.). — 8) P. S e r v i 1. voor, waartegen Cicero 3 redevoeringen hield.
G e m i n u s, streed gelukkig tegen de Carthagers 24) C. Servilius, behoorde mede tot het gezantop Sicilië.— 9) C. Servilius, werd in 't jaar schap naar Carthago, dat in 't jaar 195 de uit219 bij het `oeren van eene colonie naar Boven- levering van Hannibal zou vorderen (r.tv. 33,
Italië door de Bojers gevangen genomen, waar 47.). -- 25) M. S e r vi 1 i u s was in 't jaar 3 n. C.
hij 15 jaren bleef (Liv. 30, 19.). — 10) C n. Ser- consul en verkreeg van Tiberius in 't jaar 17 de
vii. G e m i n u s, had als consul het bevel in den 1 toewijzing eener groote erfenis (TAC. ANN . 2, 48.).
slagbij het meer Z rasimenus, later droeg Fabius
Servitus poenae, is eene ten tijde der
hem de bewaking der zeekusten op, waarbij hij keizers voor personae huniiles in gebruik gekomen
met zijne vloot gelukkige togten volbragt. Hij ; straf, die haren naam ontleende aan de daarmede
sneuvelde in 216 in den slag bij Cannae (LIV. 21, I verbonden maxima capitis deminutio, doch eigenlijk
15, 57. 22, 31, 49.). — 11) C. Servilius Ge- bestond in eene veroor deeling tot dwangarbeid
minus, volkstribuun in 209 (Liv. 27, 21.), als (opus pullicuin) : 1) condenanatio ad metalla, nameproconsul bevrijdde hij in 203 zijnen vader (no. 9) lijk, mijnwerker, steen- of zwavelgroeven; 2) veruit zijne gevangenis bij de Bojers (Liv. 30, 19.). -- oor reeling tot de openbare spelen, 't zij tot de
12) M. S e r v i 1. P u l e x G e to i n u s, voerde in gladiatorenspelen, 't zij ad bestias, tegen de wilde
't jaar 202 in Etrurië het bevel, streed in 181 dieren. 3) De zachtste strafwas condemn. ad
tegen de Liguriërs en was in den strijd een on- opus publicu2n in engeren zin, handreiking bij mijn versaagd held (LIV . 44, 36. 45, 39.). -- 13--15) werken of andere openbare gebouwen.
z. onder Caepio. -- 16) Q. Servilius Caepio, Servitute$. Servitus is de dienstbaarheid
tegenstander van Saturninus, verdedigde zich echter eener zaak, in zoover zij niet alleen aan den eigelukkig tegen eene daarover tegen hem ingebragte genaar, maar ook aan een derden persoon in een of
beschuldiging (cie. BRUT. 46 , 169 .) Als verdediger ander opzigt dienst moet bewijzen. De eigenaar
van de regten van den ridderstand geraakte hij (91) kan dan niet uitsluitend over de zaak beschikken,
in bitte,e vijandschap eerst met den volkstribuun maar is door anderen in zijn gebruik beperkt. De
Livius, zijn zwager, en vervolgens met Aemilius zaak heette serviens, terwijl eene die van elke dienstScaurus, zoodat hij zelfs van den moord aan den haarheid vrij was, res optima of optima jure heette.
eerste gepleegd betigt werd. In den bon^lgenooten l) Se r v i t u t e s p r a e d i o r u ie, zaakrijke of ei•fdienstoorlog verloor hij in 90 v. C. het leven in een baarheden, die met een erf of grond naauw verbonhinderlaag hem door den Marser Pompaedius ge- den zijn, welks bezitter regten op een ander erf kan
legd. Cicero achtte hem zeer (FIN . 2, 2, 8.). — uitoefenen:a) s e r v i t u t e s p r a e d i o r u m u r b a17) Q. Servilius Caepio, zoon van den voni- n o r u m (van gebouwde eigendommen) b. v. jus
gen, diende tegenSpartacus (72 v. C.) en stierf ( tigni inonittendi (het regt om balken in de muren
op een reis naar Azië. — I 8) P. S e r v i 1 V a t i a, , van een naburig huis te leggen), rprojiciendi (om
tegenstander van den tribuun Saturninus, voerde in de luchtruimte van den nabuur over te bouin 't jaar 78 het bevel tegen de Isauriërs in Voor- wen), s. s t i 11 i c i d i i en f l u m i n i s (het regt van
Azië en ontving wegens het dapper en gelukkig waterafloop over des buurmans erf, cie. TOP. 4.),
voeren van dien oorlog den bijnaam Isauricus s. lu in i n u m en n e l u in in lb us off i c i a t u r (dat
Later vinden wij hem als verdediger van het wets- het licht en uitzigt van den buurman niet betimvoorstel van Manilius; hij stemde voor Cicero's ` inerd mag worden, cie. DE OR. 1, 39.); b) ser terugkeering uit de ballingschap en was ook in v i t u te s p r a e d lo r u mn r u s t Ic o r u m, zeer belang 54, gunstig gestemd voor Caesar. Hij stierf in rijk voor de akkers en landerijen, voornamelijk
t daar 44 in
i hoogen ouderdom. — 19) P. Ser- s e r V. v i a e, a c t u s, i t i n e r is, of regt van overvii. Isauricus, zoon van den vorig en, vormde rid (via) ; lietregt om door het land van den
zich naar het voorbeeld van den jongen Cato ( nabuur zijn vee te drijven (actus), en van een voet (etc. AD ATT . 2, 1, 10.), was in 't jaar 54 prae- pad (iter). Bij via was een bepaalde weg aangetor, in 't jaar 48 ambtgenoot van Caesar in het wezen, hij actus en iter niet (cie. CAEC. 26.). .lus
consulaat, was naauw met dezen verbonden, en aquaeductus is het regt om water af te leiden.
sloot zich in 't jaar 43 bij Cicero aan tegen An- II) Se r u i t u. t e s p e r s o n a r u m, komen slechts
tonius, hoewel hij Cicero te zachtzinnig was. aan een bepaalden persoon toe : usus Jr u c to s
Maar ook in andere opzigten heerschte er tus- (z. a.), us us (z. a.), h eb i t a tb o (het regt van wo schen hem en Cicero niet zelden verschil van ge- nun in eens anders huis, oper ae servi of animavoelen, vooral in 't jaar 43, toen hij zich, in strijd lis, de bevoegdheid om van de dienst van eens
met Cicero's meening, tege„i den vrede roet An- anders slaaf of dier gebruik te maken, verg.
tonius verklaarde. -- 20) P. Servil. Casca operae.
volkstribuun in 43 V. C., nam deel aan de zamen- : Sesostriw, z. Rams e s.
zwering tegen Caesar, bragt hem den eersten stoot
Sestertiug , soms ook bij uitnemendheid
toe en werd door Caesar daarvoor met een schrijf- i slechts nurnrnus geheeten, de meest algemeene rostift gewond, waarop h*j de vlugt nam. Nader. meinsche zilvermunt, die tot op het jaar 218 v.
hand nam hij deel aan den slag bij Philippi, waar- " C. 2 1/.2as of 1/4denarins, later echter 4 asses
in hij waarschijnlijk sneuvelde. — 21) C. Servil. deed. Het woord is ontstaan uit semis tertius;
Casca, broeder van den vorigen, een der me- oorspronklijk werd hij aangeduid door LLS. d. i.
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libra libra semis, waaruit IIS. en eindelijk HS.
ontstond. De oudste sestertiën vertoonen gewoon
zijde een Minervahoofd met den-lijkopden
gevleugelden helm en daarnaast het teeken IIS.,
op de andere de Dioscuren te paard met het opschrift ROMA. Wordt een telwoord met sestertie
(nom. plur.) verbonden, dan geeft dit zoo veel sestertiën te kennen als het getal aanwijst, b. v. centum sestertie = 100 sestertiën. Staat er sesterlium
of sestertia (nom. sing. en plur. neut.), zoo is daar
onder verstaan mille of millia; sestertia met een
telwoord beduidt dus zoo vele duizenden sestertiën
als het getal aanwijst, b. v. decent sestertia = decent
millia sest., 10000 sest. (CIC. AD ATT. 4, 5. AD Q. FR.
2, 15, b). Sestertium met een adverb. numerale
beteekent zoo veel malen 100000 sestertiën, als
= dehet adverb. aanwijst, b. v. decies sestertium =
cies centena millia sest. of 1,000000 sest. Staat
boven de met cijfers geschreven som een streepje,
dan moet insgelijks het getal centena millia onder
HS. verstaan worden. Staat HS. of sestertium na
het telwoord, dan is sestertium gen. plur. en beteekent zoo veel sestertie als het telwoord aanwijst.
Verg. ook muntwezen, in het aanhangsel.
Seatíi, 1) P. Sestius Capitolinus Vatic a n u s, consul met Menenius Agrippa in 't jaar
452 v. C., drong op de benoeming van tienmannen aan en was een der eerste die voor het jaar
451 gekozen werden (Liv. 3, 32, 33.). — 2) P.
S e S ti u s, quaestor in 't jaar 63 v. C., bevrijdde
Campanië van Catilina's zaamgezworenen, dwong
Antonius tot den slag tegen Catilina (cie. SEST.
4, 9. 5, 12), bewerkte Caesars tusschenkomst in
den strijd tusschen Cicero en Clodius (cie. SEST.
33, 71.) en sloot zich als volkstribuun geheel bij
Cicero aan. Zijn voorstel om Cicero uit de verbanning terug te roepen, beviel aan dezen minder
omdat de inhoud niet eervol genoeg voor hem
was. In 't jaar 56 toen Clodius naar het aedilisschap dong, bestreed hij hem nadruklijk en werd
daarvoor door diens aanhangers erg mishandeld
(cie. SEST. 39, 85. verg. 58, 124.). Tegen eene
spoedig daarop gevolgde aanklagt van omkooping
verdedigde Cicero hem gelukkig en Sestius werd
vrijgesproken (cie. AD Q. FR. 2, 4, 1.). Later
wordt hij, vooral in zijne betrekking tot Caesar,
meermalen genoemd (cIC. AD AT F. 11, 7. 13, 2, 2.
14, 1, 2. AD FAM. 13, 8, 1.), tot in het jaar 44.Zijn zoon 3) L. Sestius (CIC. AD FAM. 13, 8, 1.)
voegde zich in 't jaar 44 op de zijde der moordenaars van Caesar, diende onder Brutus in Macedonië , doch werd desniettemin door Augustus in
't jaar 23 v. C. tot consul benoemd.
Sestus, YrlaTÓs, stad in den thracischen Chersonesus aan 't smalst van den Hellespont, tegen
stad Abydus in Mysië, 7 stadiën slechts-overd
daarvan verwijderd (HDT. 7, 34; volgens XEN.
HELL. 4, 8, 5. zelfs 8 stadiën, volgens POL. 16,
29. slechts 2.), de gewone plaats van overgang
over de zeeëngte. In de buurt sloeg Xerxes er
zijn brug over. Hier was ook het tooneel van de
door dichters (inUSAEUS; OVID. HER. 18 en 19.)
vereeuwigde ongelukkige liefde van Hero en Leander. De Atheners bevolkten de stad met eene
colonie, waarover verg. HDT. 4, 142. 9, 133. THUC.
8, 62, XEN. HELL. 1, 1, 7.). Op hare plaats ligt
thans het dorp Jalova.
SetábiN, Z. Saetabis.
Sethos, aegyptische priesterkoning bij
Herodotus (2, 141.), die hem onmiddellijk voor de

dodecarchen plaatst. Manetho kent hem niet, maar
laat op de dynastie der Aethiopiërs onmiddellijk de
26 , die der saïtische koningen, volgen, terwijl Diodorus tusschen den aftogt der Aethiopiërs en de dode
tweejarige regeringloosheid aanneemt.-carhen
Seta, Erl-rkc. Behalve steden van dien naam
in Hispania Tarraconensis en Baetica, verdient
nog melding eene stad in Latium ten Z. 0. van
Suessa Pometia, tusschen deze stad en Privernum.
I)e Romeinen scheurden haar af van het volscisch
bondgenootschap ; later gebruikten zij de stad tot
een bewaarplaats der carthaagsche gevangenen.
Haar wijnhandel was belangrijk; t. Sezza, met overblijfsels van vierkante muren (Lev. 6, 30. 7, 42.
26, 8. 27, 9. 32, 26.).
Setius moes, T

Ttov opoy, tegenes. de
landtong van Cette, op de zuidkust van Gallia
Narbonensis in de nabijheid van het eiland Blascon (t. Brescou).
Seuthes, leu4r s, naam van twee koningen
der Odrysen in Thracië. De oudste was de opvolger van zijnen oom Sitalces, 424 v. C. (TRUC.
2, 97.); een jongere kwam in aanraking en onderhandeling met Xenophon, bij diens terugtogt
met de tien duizend (XEN. ANAB. 7, 1, 5.).
Sevéri, 1) Cornelius S e v e r u s, leefde ten
tijde van Ovidius. Van zijn gedicht dat den oorlog onder Sextus Pompejus op Sicilië bezong, bezitten wij slechts een fragment bij Seneca (suAs.
7. p. 49.), waarin hij den dood van Cicero bezingt. De aan hem toegeschreven schildering van
eene uitbarsting van den Aetna (SEN. EP. 79.)
was waarschijnlijk eene episode uit hetzelfde gedicht. — 2) Julius S. was onder Hadrianus bevelhebber tegen de oproerige Joden en bestuurde
vervolgens met groot beleid de provincie Bithynië. -- 3) L. S e p t i m i u s S e v e r u s, romeinsch
keizer van 't jaar 193--211 n. C., gesproten uit
eene ridderfamilie in Africa, begaf zich naar Rome,
om daar de wetenschappen te beoefenen. Door
M. Aurelius in den senaat opgenomen, bestuurde
hij achtereenvolgens de provinciën Gallië, Pannonië, Sicilië en verkreeg van Commodus het opperbevel in Germanië. Daar werd hij te Carnuntum
als wreker van den vermoorden Pertinax door
de soldaten tot keizer uitgeroepen ; door den senaat erkend overwon hij vervolgens zijnen mede
Oosten, veroverde-dinger,PscuNinhet
Byzantium na een hardnekkigen tegenstand, ver
daarop een tweeden tegenstander Clodius-sloeg
Albinus bij Lyon in Gallië, zuiverde na zijne
terugkomst den senaat, rigtte een nieuwe lijfwacht
op en voerde met alle gestrengheid een soldaten
Daarna sloeg hij in 't jaar 195-herscapijn.
de Parthen en veroverde hunne hoofdstad Ctesiphon. Na zijne terugkomst bleef hij nu Iangen
tijd te Rome en liet hier in 't jaar 204 zijnen
gunsteling Plautianus ter dood brengen, wiens
geweldenarijen en wreedheden den keizer eindelijk de oogen geopend hadden. Hij versierde
Rome met prachtige gebouwen en gaf voortref
wetten, waardoor hij zijne vroegere streng--lijke
heid en willekeur zocht te vergoeden en den afkeer van hem bij het volk uit te wisschen. In
't jaar 208 trok hij met zijne zonen Caracalla en
Geta naar Britannië, overwon de Caledoniërs, liet
tegen hunne verdere invallen een grooten muur
bouwen en stierf in 211 te Eboracum, misschien
door vergift, hem door zijn oudsten zoon Caracalla toegediend. Door het opnemen van talrijke

Severus coons----Sibylla.
barbaren in zijne nieuwe lijfwacht gaf hij de eerste
aanleiding tot het verval der romeinsche krijgstucht. — 4) Alexander Severus, uit Phoenicië, zoon van Julia Mammaea, en dus neef van
Septimius Severus, werd door zijn neef Heliogabalus tot caesar benoemd, haalde zich echter
weldra den argwaan en den nijd van den tyran
op den hals, omdat hij bij de soldaten bemind
was. Verscheiden pogingen van den waanzinnigen Heliogabalus om Alexander te vermoorden
mislukten en eindigden eindelijk riet zijn eigen
geweldigen dood, in 222 n. C., waarop Alexander door den senaat, het volk en het leger niet
groot gejubel tot keizer werd uitgeroepen. Zorg
onderwezen vertrouwde hij zich met veel-vuldig
beleid toe aan de leiding zijner verstandige grootmoeder en moeder, alsmede aan de bekwaamste
mannen, onder anderen aan den beroemden Ulpianus_ Terwijl hij zich het grootste gedeelte van
den dag met de staatsaangelegenheden bezig hield,
las hij in zijne vrije uren de werken der grootste
wijsgeeren en dichters, vooral van Cicero en Horatius;
daarenboven ging hij de uitspattingen der syrische
eerdienst, die door zijn voorganger ingevoerd
was, met kracht tegen, vereerde naast zijne voor
goden ook Abraham en Christus als-vaderlijk
heroën, handhaafde regt en orde en zocht strengere tucht in te voeren, weshalve de verbitterde
praetorianen zijnen minister Ulpianus voor zijne
oogen ombragten. Van 232 -234 voerde hij oorlog tegen het nieuw-perzische rijk; hierna trok hij
in 235 naar Germanië om de grenzen te beschermen, doch werd hier met zijne moeder door de
ontevreden soldaten vermoord. -- 5) Fl a v i us
Valerius Severus, een Illyriër, in 't jaar 305
n. C. door Galerius tot caesar benoemd, trok in
306 tegen Maxentius te veld, werd door zijne soldaten verlaten en in 307 te Ravenna vermoord. --6) S u l p i c i u s Severus, omstreeks 400 n. C.,
een Christen, schrijver eener historia sacra van
de schepping der wereld tot op zijnen tijd.
Sevérus moue, een door Virgilius (AEN.
7, 713.) genoemde rots in het sabijnsche land op
de grenzen van Picenum, waarschijnlijk behoorende tot den mons Fiscellus, welk gebergte teg.
Monti della Sibilla heet.
Sevo moos, z. Scandia.
Sexagenarius. Met het zestigste levensjaar begon bij de oude Romeinen de ouderdom,
en volgens een oude legende werden de sexagenarii van den pons sublicius in den Tiber geworpen (vandaar depontani geheeten). Z. verder
depontani.
§ex suffrfag ia, waren of de 6 oudste patricische riddercenturiën, in tegenstelling van de
12 door Servius Tullius er bijgevoegde plebejische riddercenturiën (z. equites, 1. kol. o.), of
titulaire riddercenturiën, die den riddercensus hadden, maar nog niet in de rijen der werklijke
equites equo publico opgenomen waren. Hoogst
moeilijk is de beslissing van dit betwiste vraagpunt.
Sextans, z. muntwezen, romeinsche,
in het aanhangsel.
Sextïi. Tot dit plebejisch geslacht behooren
1) L. S e x t i u s, volkstribuun met C. Licinius
Stolo (z. a.) in de jaren 375-367 v. C., eerste
plebejische consul in 366 v. C. (LIV. 6, 42.). —
2) C. S e x t i u s, voerde als consul in het jaar
I24 v. C. gelukkig oorlog tegen de Salyers en
andere gallische volkstammen. — 3) C. S e x t i us
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C a 1 v i n u s, een man van een uitstekend redenaarstalent (cie. BRUT. 34.). — 4) T. S e x t i u s,
diende als legaat onder Caesar in GalIië, later
onder de driemannen, toen hij als stadhouder van
Africa, in naam van Octavianus, van Cornificius

afstand van zijn bestuur over Oud-A-frica eischte,
een inval in die provincie deed en Cornificius
versloeg. Na den slag bij Philippi moest hij, ten
gevolge van een nieuwe verdeeling der provinciën,
Numidië aan Octavianus overgeven, doch veroverde het weder na den perusinischen oorlog.
Later gaf hij deze provincie met de daar aanwezige troepen aan Lepidus over. -- 5) Q. S extins, van aanzienlijke geboorte, stichtte in het
begin van het keizerrijk een stoïcijnsche school te
Rome, die zijn zoon voortzette.
Sextilii, 1) S e x t i 1 i u s, wees als propraetor
Marius, die op zijne vlugt in Africa geland was,
uit deze provincie terug (FLUT. MAR. 40.). -- 2)
S e x t i 1. werd op een reis, die hij ambtshalve
deed, door zeeroovers gevangen genomen en bespot (PLUT. POMP. 24.) -- 3) C. S e x t i 1. R u f u s,
voerde in den burgeroorlog in 't jaar 43 het bevel over de vloot van Cassius (cie. AD PAK. 12,
13, 4.) -- 4) Se x t i l i a, moeder van keizer Vitellius, was een vrouw van strenge, oud romein
zeden, die zich weinig verheugde over de-sche
troonbeklimming van haren zoon (TAC. RIST. 2,
64.).

Sextlss , z. jaar, romeinsch.
Sextus, 1) een neef van Plutarchus, leeraar
van keizer Antoninus, schrijver van eenige wijs
werken. — 2) Z. Sceptici. — 3) Z.-geri
Rufus.
Sibuze►tes, volk in Aquitanië, bij de Pyrenaeën, welks naam bewaard is gebleven in het
tegenw. Sobousse aan den Adour bij Bayonne
27
Slbyllo, +^uAXce. Deze naam werd gegeven
aan waarzegsters en profetessen, die in verschillende tijden en bij verschillende volken geplaatst
worden. Omtrent haar aantal, hare namen, haar
vaderland heerscht in de oude berigten noch zekerheid noch overeenstemming. Plato kent maar
Bene Sibylle, Aristoteles en Aristophanes verscheiden; ten tijde van Varro nam men er 10 aan.
(CARS. B. G. 3,

.).

Volgens Eustathius zou de eerste Sibylle, waar
andere genoemd zijn, een dochter van-narde
Dardanus en Neso geweest zijn. Volgens Plutarchus was de eerste SibyIle Libyssa, dochter van
Zeus en Larnia, eene dochter van Poseidon, die
op een rots bij Delphi voorspellingen gaf; de
tweede en voornaamste was de erythraeïsche, Herophile, wier geboorteplaats in verschillende steden wordt opgegeven, zij zelve noemt zich ook
Artemis, eene zuster of dochter of vrouw van
Apollo, en zou voor den trojaanschen oorlog ge.
leefd hebben. Zij is dezelfde als de sardiaansche,
trojaansche, samische, delphische en cymaeïsehe
Sibylle en wordt ook Demo, Deïphobe, Demophile, Amalthea geheeten. Uit Troas zou zij,
ongestadig als alle Sibyllen, naar Clarus, van daar
naar Samos, Delos, Delphi gekomen en later weder naar de dreven van Apollo Smintheus in
Troas teruggekeerd zijn. Van Cymae of Erythrae
zou zij naar Comae in Italië verhuisd zijn, waar
zij aan Aeneas voorspellingen deed, voor dat hij
in de onderwereld afdaalde (viRG. AEN . 6, 10.
OVID. MET . 14, 104 en v.). Men hield haar voor
eene hoog bejaarde vrouw (ovzn. MET . 14, 130
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en V. FAST. 4, 875.), weshalve men elkander op
het feest van Perenna de jaren der Sibylle toewenschte (OVID. FAST. 3, 534.). Van haar zou eene
verzameling van voorspellingen in grieksche verzen afkomstig zijn, die Targainius eens van een
onbekende oude vrouw voor een hoogen prijs zou
gekocht hebben. De grieksche Sibyllen staan in
naauw verband met den voorzeggenden god Apollo
en zouden zich vooral op zulke plaatsen hebben
opgehouden, waar orakels van dezen god werden
aangetroffen; doch zoodra die orakels meer uit
verkregen, verdwenen de Sibyllen. Zij-breidng
voorspelden of zonder uitwendige aansporing,
slechts door den godlijken geest gedreven, Of door
het drinken van bronwater in geestvervoering gebragt. Romeinsche Sibyllen waren Carmentis, de
Querquetularae virae (vira = virago) en Mephitis, verder Albunea in de tiburtijnsche landouw
(de tiburtijnsche Sibylle). De ouden gewagen ook
van eene hebreeuwsche voorchristlijke Sibylle, met
name Sabba of Sambethe, die met eene babylonische (chaldeeuwsche) of ook aegyptische vereenzelvigd werd. Over de sibyllijnsche boeken te
Rome, z. d i v i n a t i o, 7. kol. o. De thans nog bestaande 12 boeken sibyllijnsche orakels in de
grieksehe taal (xprjapol YtC uXXtct o(), van zeer ver
inhoud, zijn uit verschillende tijden af--schilend
komstig en behelzen een mengelmoes van christlijke, joodsche en heidensche voorstellingen ; zij
bestaan grootendeels uit een in een prophetisch
kleed gehuld verhaal van gebeurtenissen, uit voor
tempels, steden, volken en rijken,-spelingovr
afgewisseld door zedespreuken en zedelessen benevens poytische schilderingen.
Siibyllhnsche boeken, z. d i v in a t i o,

7. kol. o.

Slbyrtius, L13óvrto-, een der veldheeren van
Alexander den G., handhaafde zich ook na diens
dood in het bezit van de provinciën Arachosië
en Gedrosië, sloot zich later bij Eumenes aan,
moest echter ten gevolge van deelneming aan een
geheimen aanslag tegen hem, de vlugt nemen,
waarvoor hij na den dood van Eumenes, groote
belooningen van Antigonus ontving.
Nicambri, z. Sygambri.
SieánI, licania, z. Sicilia.
l5icãm►ue. ltxezvós, 1) zoon van Execestus,
veldheer te Syracuse, ten tijde van den atheenschen krijgstogt; hij voerde het bevel over een
gedeelte der vloot. Te vergeefs zocht hij 'Agrigentum te heroveren (TSUC. 6, 73. 7, 46, 50,
D0.). -- 2) Rivier in Iberië, waaraan de Sicaniërs
zouden gewoond hebben (THue. 6, 2.). Zij moet
voor de Sequana gehouden worden.
SicnriuM (van sica, een kromme dolk), de
sluipmoordenaar of bandiet, ten tijde der keizers
een moordenaar in 't algemeen (QUINCT. 10, 1,
12.). In den oudsten tijd werd elke opzetlijke
moord voor de regtbank der quaestores parricidii
behandeld, sedert de XII tafels of reeds vroeger
door het volk zelf, indien het geene bijzondere
commissarissen benoemde. Eerst Sulla stelde
eene quaestio perpetua inter sicarios in, d. i. eene
vaste regtbank over moord, door de invoering
der bekende lex Cornelia de sicariis. Als straf
werd bepaald de aquae et ignis interdictio, namelijk voor vrijen ; slaven en peregrinen werden met
den dood gestraft (cie. CLUENT. 53 en V. 71.).
Caesar voegde er nog de verbeurdverklaring (van
de helft van het vermogen) bij, en onder de kei-

zers werd de lex Cornelia meermalen uitgebreid
en aangevuld. Zoo werd ook straatroof daarin
opgenomen, en de straf werd deportatie. Personen van minderen stand ondergingen de doodstraf. — Toevallige moord was steeds strafloos
en werd in de oudste tijden door offers verzoend;
niet opzetlijke moord (namelijk in drift) sleepte
eerst ten tijde der keizers straf na zich.
Sicca, een vriend van Cicero, die op diens
landgoed in het Zuiden van Italië gedurende
eenige dagen een veilige wijkplaats vond, toen
hij, om de vervolgingen van Clodius te ontgaan,
Rome moest verlaten (cie. AD ATT. 3, 2, 4.).
Sicca Veneria, t. Keff, voorname stad
van Nnmidië aan de rivier Bagradas op een
heuvel; romeinsche colonie, oorspronklijk echter
eene phoenicische stichting met de eerdienst van
Astarte (SAL. JUG. 56.).

Si chaeus, z. D i d o.
Sicilia, l j EtxeXía, ook Sicania (Itxavía),
wegens drie voorgebergten die een driehoek vormen, <Tptvxxpka (= het homerische ®ptvaxtrl ?),
bij romeinsche dichters (Hon. SAT. 2, 6, 55.)
Triquetra, heette het grootste en aanzienlijkste
eiland van de middellandsche Zee, ten Z. W. van
Beneden-Italië, waarvan het gescheiden was door
eene op het smalst slechts l2 stadiën breede zeeengte. Fretum Siculum, ltxEAtxo; itopl3 to (t. Faro di Messina), 't zij dat die scheiding door
eene aardbeving ontstaan, 't zij dat het land
door vulcanische werkingen uit de zee verrezen
was. Op eene lengte van 4 geogr. mijlen, had
het eerie breedte van 2 mijlen. Over de uitgestrektheid waren de meeningen zeer verschillend.
Volgens Ephorus had men 5 dagen en 5 nachten
noodig om het om te varen, volgens Thucydides
(6, 1.) 8 dagen. Posidonius bij Strabo geeft het
een omvang van 4400 stadiën (= 550 m.), Plinius 618 m. De zee die het eiland -omringde
heette, althans ten N. en 0. van het eiland, mare
Siculum, Tó LtxrXtxóv 7rikayos, die in ruimeren
zin tot aan Creta reikte, doch volgens Plinius
slechts een gedeelte der ionische zee was. Het
hoofdgebergte van het bergachtig eiland zijn do
n e b r o d is c h e bergen (Nsupw81 t. Madunia), als eene zuidwestelijke en westelijke voortzetting der Apennijnen. Digt aan de oostkust
van het eiland ligt de Aetna (1iTvrl, t. Aetna of
Mongibello), op de meest westelijke punt de
E r y x ("Epu;, t. St. Giuliano) en de naar het Z.
uitloopende h e r a e ï s c h e bergen ( ra "HpatF4
opri, t. Monti Sori). Nog andere namen van
bergen zijn : Neptunius bij Messene, Maro,
Cratas, Gemelli colles meer naar het midden.
Voorts gebergten op de oostkust : de vlakke N.
0. spits P e I o r us (t kaap di Faro), Drepanum
(zeker kaap di St. Alessio), Argennum (t. Taormina of St. Angelo), Plemmyrium, ten Z. bij
Syracuse (t. Punta di Giganta), de Z. oostelijke
spits P a c h y n u s (t. kaap Passaro) ; vervolgens
aan den Z. westelijken rand : Odysseum (Punta
di Circia), Bucra (t. Butera), L i l y b a e u m, het
westelijke voorgebergte (t. kaap Bono of di Marsala) ; op de noordkust : Aegithallum (kaap S.
Teodoro), Phalacrium (k. Rasocolme). De rivieren zijn niet zeer groot, doch in de lente dikwijls
zeer gezwollen en snel vlietend. Aan de oostkust : A c e s i n e s (t. Alcantara), ontlastte zich
tusschen Tauromenium en Naxus ; S y m a e t h u s
(t. Giaretta), ontlastte zich een weinig ten N. 0.
,

Sicinii Sicyonia.
van Leontini ; Anapus (t. Alfeo) bij Syracuse,
.Ei e 1 o r u s (t. Abisso) bij de gelijknamige stad; op
de zuidwestkust Gela (t. Fiume di Terra Nuova), Himera (t. Fiume Salso), tusschen Gela en
Agrigentum, H a 1 y c ti s (t. Platani) bij Heraclea
Minoa, Hypsas (t. Belica) bij Selinus. Op de
noordkust stroomde nog een tweede Himera,
t. St. Lionardo, en de C r i m is s u s (z. a.). —
Meren : bij Syracuse het door den Anapus gevormde meer L y s i m e 1 e a, t. Pantanelli, en S yr ac o, ook daar, de K v. p&vr^ ?4vá bij de stad
van dien naam ; nog t. Camarina, het meer Pergus (t. Percusa of Larghitello) ten Z. W. van
Enna, den lacus Palicvrum ( rwv IlaX(xwv X( i ),
een vulcanisch meer bij de stad Menac. Als
bronnen zijn merkwaardig A r e t h u s a in Syracuse en Cy a n a (t. Ciana) in de nabijheid dier
stad. Over de buitengewone vruchtbaarheid van
het eiland is maar één stem : het werd gehouden
voor de korenschuur van Italië (cic. VERR. 2, 2.
DE L. MAN. 12. LIV. 26, 40.), daarom was het
aan Demeter geheiligd en werd het als haar lievelingsverblijf beschouwd; de tegenwoordige toestand
van het eiland is, ten gevolge der traagheid en
onverschilligheid der inwoners, geheel veranderd.
Terwijl de voortbrengselen der zuidelijke streken
reeds eenige overeenkomst met die van Africa
verraden, zijn zij in de overige deelen als die
van Italië. Tarwe, zuidelijke vruchten, wijn,
palmen, olijven, uitmuntende paarden enz. —
Daar men de Cyclopen en Laestrygonen
van Homerus nergens anders wist te huis te
brengen, plaatste men hen naar het Z. van dit
eiland ; de geschiedenis kent echter als de oudste
bewoners de uit Italië verhuisde, uit Gallië afkomstige S i c a n i (t°aavoi, THUG . 6, 2.) of S iC u l i (CIC. VERB. 2, 2. txtXoI, THUG. 6, 1.), w ant
de namen zijn dezelfde, al schijnt het ook dat
men eene dubbele verhuizing moet aannemen.
De in het Z. wonende Grieken heetten ItzeXcu,Tat.
Bij de Sicaniërs en Siciliërs voegden -zich later
nog, volgens de sage, C r e t e n s e r s en I+'.1 ym e r s, een hoop voortvlugtige Trojanen, die echter spoedig met de andere inwoners zamensmolten. Wegens het drijven van handel vestigden
zich er inzonderheid in het N. en 0. de P h o en i c i ë r s, die echter zeer beperkt en belemmerd
werden door de H e 11 e n e n, die er zich sedert
736 v. C. het eerst te Naxus neerzetten (verg.
Txuc. 6, 3.). De Hellenen stichtten eene menigte bloeijende coloniën (Zantte of Messana, Syracuse, Catana, Leontini, Megara, Gela, Selinus,
Agrigentum enz.), die er de grieksche beschaving
op de gelukkigste wijze verspreidden. Later moesten de Hellenen, in wier steden vooral vele tyrannen waren opgestaan, het bezit van het eiland
met de Carthagers deelen, tot dat eindelijk, ten
gevolge van den 1. punischen oorlog, de Romeinen in het bezit van liet eiland kwamen : zoodat
zich bij de sieulische en helleensche nu ook nog
Bene romeinsche bevolking voegde. De voornaamste steden (z. ook de afzonderlijke artikelen)
waren op de oostkust : Z a n c 1 e, later Messana, t. Messina, Naxus, in wier nabijheid later
Tauromenium, t. Taormina, Catana, t. Catania, Leontini, t. Lentini, Megara (verdwenen),
Syracusae, t. Siragosa. Op de Z. westkust:
C a m a r i n a, bij Torra di Camarina, G e l a, puin
Agrigentum ('Axpcyac) t. Girgenti,-bopen,
H e r a c l e a M i n o a (bouwvallen bij Torra di Ca-
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po Bianco), S el in u s, (ruïnen bij Castelvetrano);
op de westkust : L i l y b a e u m, t. Marsala, E r y x
en D r e p a n u m, t. Trapani. Op de noordkust:
Segesta, Panormus, t. Palermo, Himera,
later Thermae, t. Termini, M y 1 a e, t. Milazzo.
In het binnenland : C e n t u r i p a e, t. Centorbi,
Hybla Major, t. Paterno, Enna, t. Castro Giovanni. Andere steden zijn van minder belang.
Sicinii, 1) T. Sicinius Sabinus, consul
in 't jaar 487 v. C., overwon de Volscen (Liv. 2,
40.). -- 2) C. Sicinius Bellutus, voerde de
plebs in 494 V. C. naar den heiligen berg en
werd in 't volgende jaar tot een der eerste volkstribunen gekozen (LIV . 2, 32.). -- 3) C. Sicinius, stelde ir 't jaar 471 als volkstribuun een aan
tegen Appius Claudius (LIV. 2, 58, 61.). ---klagtin
4) L. S i c i n i u s I) e n t a t u s, een door zijne stoute
ondernemingen en schitterende krijgsbedrijven beroemd Romein, dien zijne landslieden met Achilles vergeleken ; hij zou in een strijd tegen de
Aequers, in een hem door de tienmannen gespannon hinderlaag gevallen en omgekomen zijn. —
5) C n. S i c i n i u s, praetor in 't jaar 183 v. C.
en in 172 bij het uitbreken van den oorlog tegen Perseus met een leger naar Macedonië gezonden (Liv . 42, 10, 22, 27.). -- 6) C. Sic i n in s, wordt door Cicero (BRUT . 76.) als een bekwaam redenaar geroemd. -- 7) Cn. Sicinius,
volkstribuun in 't jaar 76 v. C.; toen hij na den
dood van Sulla, op de herstelling der regten van
het volkstribunaat aandrong, verloor hij door de
wraakzuchtige vervolging zijner tegenstanders het
leven (cie. BRUT . 60)
Sieinus, Zixtvos, t. Sikino, een der Sporaden
tusschen Pholegandros -en Ios, waarop een gelijknamige stad,. met aanzienlijken wijnbouw, vandaar
vroeger 0 e n o ë. Nadat het eiland in de perzische
oorlogen zich bij Xerxes had aangesloten (RDT. 8,
46.), werd het later een der schatpligtige bondgenooten der Atheners. Onder de overblijfsels
zijner gebouwen munt vooral uit een tempel van
den pythischen Apollo.
Sie iris, lfxopt;, t. Segre, westelijke zijtak
van den Iberus in Hispania Tarraconensis, die
langs Ilerda vloeide en zich bij Octogesa ontlastte (CAEs . B. C. 1, 40, 48.).

Sicli, f t a.
Z. Sic•ili
S
íc ium re um, 1
Sicyon a, Itxuwvfa, in den mythischen tijd
ook Nlrlxc,uvri, A'tytdXsta en Tek tvía geheeten, Iandschap in het N. van den Peloponnesus, grensde
ten N. aan de corinthische golf, ten W. aan
Achaja en Arcadië, ten Z. aan Cleonae en Phliasië, ten 0. aan Corinthië, het was ongeveer 5 C]
m. groot. De bodem is zeer bergachtig ; in het
L. W. verheft zich in de gedaante van een hoefIjzer, ter hoogte van 6500 v. het gebergte C y l1 e n e (Ziria), meestal met sneeuw bedekt en door
aardbevingen in vreemde vormen gespleten ; verder oostwaarts A p e a u r u s (Gavrias Oros) of
Apelaurus 3800 v. De uitloopers dezer bergen
reiken tot in de nabijheid der zee, slechts door
eene vruchtbare vlakte daarvan gescheiden (t.
vlakte van Vokha). Van de rivieren maakte de
Sys of Sythas (t. rivier van Xylokastro) de grens
uit tegen Achaja, de N e m e a (rivier-scheidng
van Kutzomali) tegen Corinthië, tusschen beiden
de Asopus (rivier van Hagios Georgios) en Helisso. Deze rivieren voeren steeds vruchtbare
aarde van de bergen mede, waardoor de vrucht-
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baarheid des bodems nog verhoogd wordt. Het
klimaat is zuiverder en gezonder dan in het
naburige Corinthië, de vlakte leverde een rijken
overvloed van graan en olijven op, de bergen
waren rijk aan hout. De hoofdstad Sicyon (st xvwv), vroeger Aegialea, bij het teg. Basilica,
tusschen de Asopus en Helisso, vormde in elk
opzigt het middelpunt van het land en had 20-25000 inwoners. De oude stad lag in de vlakte,
12 stadiën van de zee. Demetrius Poliorcetes
(naar wien zij een tijd lang Demetrias heette)
verlegde haar naar de helling van de acropolis,
ongeveer 20 stadiën van de zee. Sicyon was de
vroegste zetel der schilderkunst, alsmede de moe
alle metaalfabrieken, en verdiende-derstavn
daarom bij hare overigens zeer sterke, gezonde,
schilderachtige ligging, met regt den lof der ouden, dat zij • een lustoord in den vrede en een
schutsoord in den oorlog was. Ten Z. van daar
lag T i t a n e met een tempel van Aesculapius ;
ten 0. Gonussa. Deras of Geras Epieicia en
Thyamia waren kasteelen. -- Als oudste bewoners worden de Ioniërs genoemd, vervolgens de
Achaeërs, eindelijk de Doriërs, wier aanvoerder
Phalces, zich door een nachtlijke overrompeling
van de stad meester maakte. In de geschiedenis
heeft Sicyon nimmer een eerste rol gespeeld ;
steeds sloot het zich bij Argos of Sparta aan.
Zoo stond het in den eersten messenischen oorlog
met Argos op de zijde der Messeniërs. Ten tijde
van den tweeden messenischen oorlog, vinden wij
er de zachte alleenheerschappij der Orthagoriden
(HDT. 6, 126.), waaronder vooral C l i st b e n e s,
de laatste, schoonvader van den Athener Megaeles, uitmuntte, omstreeks 576 v. C. (HDT. 6,
126-131.). In de perzische oorlogen leverden
zij 12 en 15 schepen (HDT. 8, 1, 43.), in den peloponnesischen oorlog voegden zij zich aan de
zijde der Spartanen en leverden schepen (THUC.
2, 9, 80, 83.), of bewezen op andere wijze _ hulp
(TRUC. 4, 70, 101. 5, 52.). Toen echter later Sicyon zich van Sparta afscheidde en een dernocratischen regeringsvorm had ingevoerd, bragten de
Spartanen het weder ten onder (TRUC 5, 82.) en
dwongen het tot deelneming aan den togt naar
Sicilië (TRUC. 7, 58.). Later vinden wij verscheiden tyrannen te Sicyon. In den lamischen oorlog 323 v. C. sloten de Sicyoniërs zich bij den
algemeenen opstand tegen de Macedoniërs aan.
Nadat nu Ptolemaeus en na hem Demetrius Poliorcetes (303) Sicyon bezet hadden, volgde weder een reeks tyrannen, van wier juk het eindelijk bevrijd werd in 251 door Aratus, die de zaken behoorlijk regelde. Ike aansluiting bij het
achaeïsch verbond bragt vele moeilijkheden en
ongelukken te weeg, die ook nog in de macedonisch-romeinsche tijden voortduurden. Na de ver
verviel ook Sicyon en-woestingvaCrh
sedert wordt het zelden meer genoemd.
§ida of Side, 1) vroeg vervallen havenstad op den oostelijker landtong van Laconië.
-- 2) Stad in Pamphylië, aeolische colonie van
Cyme en hoofdzetel van de dienst van Athene.
Ruïnen bij Eski Adalia (Liv. 35, 13. 37, 23.).
Slidiciui, ausonische volkstam in noordelijk
Campanië, bij den nylons Massicus op de grenzen
van Samnium, met de hoofdstad T e a n u m (cic.
PHIL. 2, 41. Liv. 7, 29. 8, 2, 15.).
bidon Xt8wv, oude phoenicische stad in een
zeer smal dal langs de kust, 5 m. ten N. van Ty;

rus, met een dubbele haven en goed versterkt,
doch sedert de verwoesting door Darius Ochus
voor iederen vijand gemaklijk te nemen (ARR. 2,
15, 6.). Sidon was reeds ten tijde van Homerus
(IL.

6, 290. 23, 740.

OD.

15, 1 15, 424.) door ha-

ren handel en hare nijverheid belangrijk en werd
de moederstad van vele coloniën. Hare schepen
waren uitmuntende zeilers (HDT. 7, 89, 96.). Sidon stond, even als alle phoenicische steden,
onder erflijke koningen, die in lateren tijd vrij
.

-wilgschatpevndrzischmacedonische koningen werden. Het tegenw. Saïda
ligt westelijker dan de oude stad.
Sidonius, (C. Sollius Apollinaris Mod e s t u s S.), geboren in 't jaar 428 n. C., omstreeks
480 bisschop in Gallië, schrijver van drie lofdichten
en twee lijkdichten, buitendien van verscheiden kleine dichtstukjes en van eene verzameling van 9 boe
brieven, in een gezwollen en dikwijls onverstaan--ken
baren stijl. Zij zijn belangrijk als eene bijdrage
voor de geschiedenis en het leven van zijnen tijd.
Sidua, lt8ovs, sterke vesting in Corinthië, aan
de baai van Cenchreae, tusschen den isthmus en
Crommyum, beroemd om hare appels.
Sidussa, 1t&"-Sacra, plaats in Lydië, behoor
gebied van Erythrae in Ionië (THUC.-detoh
8, 24.).
Siga, í17a, belangrijke handelstad in Mauritania Caesariensis aan een gelijknamige rivier,
voor Cirta residentie van Syphax, later romeinsch
municipium.
Stgambri, z. Sygambri.
Sigëuin Promontorium, Tó Myetov,
voorgebergte in Troas, de N. westelijke punt van
Klein -Azië bij den ingang van den Hellespont,
tegenover de stad Eleüsa op de zuidspits van den
thracischen Chersonesus; t. Jenisjeer. Op het
voorgebergte lag de gelijknamige stad met
eene haven, die echter spoedig na de vernieling
van het perzische rijk verwoest werd. Zij gaf aanleiding tot een oorlog tusschen Pisistratus en Pittacus (HDT. 5, 65, 94.) en was vervolgens een wijkplaats voor de uit Athene verdreven Pisistratiden.
Beroemd is nog het sigeïsche opschrift op een
hermeszuil zonder hoofd, die door Sherard voor
de kerk van een dorp ontdekt en waarvan door
Lord Elgin een afschrift naar Engeland gebragt
werd. Het is Çovarpopr1S6v geschreven en werd
als een afwerings- en geneesmiddel tegen verscheiden ziekten beschouwd, weshalve vele zieken
zich daarbij nederzetten. De omstreken van Sigeum noemt Virgilius (AEN. 7, 294.) campi Sigei.
Sigilla, beeldjes en kleine standbeelden, inzonderheid reliefs (zoo veel als emblemata, z. a.),
of de gesneden steepen van een zegelring enz.
Siigillaria, een romeinsch beelden- of poppenfeest, als het slot der Saturnaliën gevierd den
21. en 22. December. Het werd dus genoemd
naar de kleine uit aarde gebakken inenschengedaanten, die Numa als een zinnebeeld van menschenoffers in plaats van levende kinderen aan Saturnus zou hebben geofferd. Later werden goden beeldjes uit gebrande klei, metaal, ja nog later uit
zilver en goud ten geschenke gegeven, vooral aan
kinderen. Ook werden bontgekleurde waskaarsen,
gebak uit garstenieel, anijs en honig, in verschil
vormen, ten geschenke gegeven (SUET. CLAUD.-lend
5.). Men kocht deze sigilla, waarbij nog andere
kunstwerken en liefhebberijen geschonken werden,
deels in de sigillariënstraat (SUET. NER. 28.), deels

Signa--Silenus.
op de sigillariënmarkt, den campus Martius en den
Esquilinus, waar zij in winkels te koop werden
geboden. Kinderen ontvingen ze van hunne ouders of van bloedverwanten en vrienden.
^iigna, 1) signalen, de krijgsbevelen, zoowel op marsch, als in den slag en in de leger
waren onderscheiden in signa vocalia, semi--plats,
vocalia en muta, de beide eerste werden door het
oor, het laatste door het oog waargenomen. Tot de
signa vocalia behoorde het p ar o o 1 (signum), dat
in den slag door den veldheer mondeling aan de
tribunen gegeven en door deze verder van mond
tot mond werd overgebragt. Daarentegen werd
het wachtwoord (tessera) in de legerplaats, door
de tribunen op een tafeltje geschreven en verder
bekend gemaakt op de wijze als onder di s c ip l n a m i l i t a r s is opgegeven. De signa semivocalia werden door de blaasinstrumenten gegeven
(tuba, cornu, buccina, z. a.). Tot de signa muta
behoorde het vexillum, dat bij den aanvang van
den slag van de veidheerstent werd uitgestoken;
alsmede alle van te voren afgesproken seinen gedurende den slag; zoo als eene beweging met de
hand, het ontblooten van het hoofd enz.; eindelijk
ook een soort van telegraphische seinen in den
nacht door vuur. Over dag werden dergelijke
teekens op een afstand gegeven door het uitsteken van balken uit hooge torens, en die volgens
afspraak op en neer gelaten werden. — Eindelijk
behooren tot de signa muta nog 2) de v e 1 d t e ek e n s, adelaars en vaandels. Over de eersten
verg. a q u i la. In de vroegste tijden (de rangschikking bij manipels, z. a c i e s) was het veldteeken der manipels het beeld van een dier, namelijk
een adelaar, wild zwijn of paard. Sedert Marius
werd echter de adelaar het uitsluitend signum van
het legioen; evenwel hadden nog in de tijden der
laatste keizers enkele legioenen geheel bijzondere
beelden van dieren, b. v. de leg. XX. Valeria
Victrix (sedert Claudius in Britannië, voor dien
tijd in Pannonië en Germanië) het wilde zwijn.
Daarbij behielden de manipels hunne bijzondere
signa, die nu meestal uit een hand bestonden, of
uit een krans, en daaronder een beeld van goden,
later ook van den keizer, en onder Tiberius zelfs
van den gunsteling Sejanus (SUET. TIB. 48. TAC .
ANN .
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helft van het donativum, alsmede nog andere gelden, b. v. zoo zij levensmiddelen aan de marketenters verkochten, in ontvang te nemen, daarvan
rekening te houden en het hun bij hun ontslag
uit te keeren.
Sigynnes, Etyeívvat, of Siginni, ELytvvot, een
volk, welks woonplaats nu eens in Azië, dan weder in Europa aan den Ister gezocht wordt. Herodotus berigt, dat zij volgens hun eigen opgave uit Medië afstamden en medische zeden hadden. Zij hadden kleine, langharige paarden, slechts
geschikt om te trekken; de beste wagenmenster
mogt zich haren man kiezen. Men wil in hen de
oudste sporen der Zigeuners ontdekken.
Sila, Wa, 1) woud in Bruttiuni, nog t. Sila,
dat zich van Cosentia tot aan de sicilische zeeëngte uitstrekte en vooral door zijn pek beroemd
was (cie. BRUT. 20.). — 2) Stad in Italië aan de
adriatische zee.
Silsni, z. Junii, b). — 2) T. Turpilius
S i 1 a n u s, was in den jugarthijnschen oorlog praefectus fabrum in het leger van Metellus Numidicus en vervolgens bevelhebber van Vacca. Van
de geheele bezetting die ter dood gebragt werd
alleen gespaard, werd hij van verraad beschuldigd en ter dood veroordeeld (SAL. JUG. 66.).
Sf Tani o, ItXavf wv, z. b e e l d h o u w e r s, 5. kol. o.
SI1 rus, IXapoc, 1) stad en rivier in Gallia
Cispadana, ten W. van Forum Cornelii; de rivier
heet nog teg. Silaro, de stad kasteel St. Pietro. —
2) Grensrivier tusschen Lucanië en Campanië, nog
teg. Silaro of Sela, ontspringt op de Apennijnen,
neemt den Tanager (t. Negro) en Calor (t.
Calore) op en ontlast zich vervolgens bij den berg
Alburnus, ten N. van Paestum, in de naar die
stad genoemde golf. Zijn water zou het vermogen bezeten hebben, planten te doen versteenen.
In 't jaar 72 v. C. werd Spartacus aan deze rivier door den praetor Crassus overwonnen (VIRG .
G. 3, 146.).

SiIënus, lstXivó;, ItXr^vog, zoon van Hermes
en eene nymph, of van Pan, leeraar en opvoeder
van Bacchus en diens onafscheidlijke gezel. Hij
wordt voorgesteld in de gedaante van een ouden
Satyr, als een vrolijk, gemoedlíjk, dronken oud manneke, met een kaal hoofd en stompen neus,

4, 2.). Sedert Hadrianus bestonden de ma- en een ronden, dikken wijnbuik. Hij is onaf
wijnvat. Zelden zijn zijne bee--scheidbarvnt
nipels niet meer, in hunne plaats kregen de cohorten bijzondere signa, die gewoonlijk uit een nen in staat hem te dragen, gewoonlijk rijdt hij op
draak bestonden, zoodat de vaandeldragers ook een ezel (OVID . FAST . 1, 399. 3, 749.) of hij wordt
draconarii heetten. In de legerplaats werden de door Satyrs ondersteund en geleid. Behalve in den
voornaamste signa met den adelaar naast het prae- wijn vindt hij zijn genoegen in muziek en zang.
torium opgerigt, de vaandels voor de kleine af- In strijd met zijne uitwendige gedaante verschijnt
hij dikwijls als een wijs oud man, die het gewone
deelingen bleven hij de afzonderlijke manipels.
Siignia, i Etyvia, 1) stad in Latium aan de O. doen erg laten der wereld en de goederen des
zijde van het volscisch gebergte, door Tarquinius aardschen levens veracht, in welk opzigt Socrates
Superbus gesticht en bekend door een tempel van met hem vergeleken wordt (xEN. sYMP. 5, 7. PLAT.
Jupiter Urius, haar wrangen, als geneesmiddel ge- SYMY . 32.); tevens wordt hij dan als een in geest
ziener beschouwd. Wanneer-veroingbat
bruikten wijn, peeren en door het opus Signinum,
een soort van kalk of cement, die tot bevloersel men hem ergens dronken in slaap gevallen vond,
gebruikt werd. In het tegerlw. Segni is de kerk bond men hem wel met bloemenkransen vast en
de oude tempel van Jupiter (LIV . 1. 55, 2, 21. 8, dwong hem te zingen en te voorspellen (vIRG.
3.). — 2) Berg in Groot-Phrygië, aan welks voet ECL. 6, 19 en v. OVID . MET . 11, 9l.). Behalve
een leeren wijnzak waren zijne kenteekenen de
Apamea Cibotus gelegen was.
Siguifer, de vaandeldrager, droeg in de reg- ezel, de thyrsus, de cantharus, een klimopkrans,
terhand het signum, in de linker de speer. I)e ook soms de panther. Silenus had een tempel te
drager van den adelaar heette gewoonlijk aquili- Elis, alwaar Methe (de Dronkenschap) hem den
fer en de drager van liet latere cohortenvaandel beker reikte. Even als men meerdere Pans. en
draconarius (verg. signa) . 1)e vaandeldrager was Faunen had, zoo nam men later ook verscheiverpligt, voor de soldaten van zijn vaandel de den Silenen aan, waarvan de algemeens vader
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Silicense Flumen—Simmias.

de oude Silenus, Papposilenus, was, die nog dierlijker dan de gewone Silenus en dikwijls geheel 1
behaard wordt voorgesteld.
Silioense Flumen, rivier in Hispania
Baetica, in de nabijheid van Corduba, waarschijnlijk de Guadajoz of een zijtak daarvan.
SIIICiu$, P. Silicius Coronas, romeinsch
senator en medelid van het geregtshof, dat in
't jaar 43 ingesteld werd, om over de moordenaars van Caesar te vonnissen. Hij was de eenige die openlijk voor de vrijspraak van Brutus het
woord voerde, ten gevolge waarvan Octavianus
hem niet lang daarna op de lijst der vogelvrij
plaatste (PLUT. BRUT. 27.).
-verkladn
Silil, een plebejisch geslacht. Vermelding verdienen 1) T. Silius, diende onder Caesar in Gallië
en werd hier, als gezant bij de Veneti, in 't jaar 56
V. C. gevangen genomen (cAEs. B. G. 3, 7.). —
2) P. Silius, was in 't jaar 51 v. C. propraetor
in Bithynië en met Cicero bevriend (cie. AD FAM.
13, 47.). In het jaar 44 deed hij een groote erfenis (t. a. p. 7, 21.). -- 3) A. Si 1 i u s een vriend
van Cicero en Atticus (cie. AD ATT. 12, 22, 29,
31.). — 4) P. Silius N e r v a, overwon als consul in 't jaar 20 v. C. verscheiden volken in de
Alpen, vervolgens de Noricers en Pannoniërs en
was daarna stadhouder van Hispanië. — Zijn zoon
5) A. Licinius Nerva Silianus, was geadopteerd door Licinius Nerva. — 6) C. Silius,
consul in 13 n. C., voerde tot 20 het bevel
in Germanië, waar hij een opstand in zijn leger
dempte, deel nam aan de togten van Germanicus
en met de Chatten een strijd had te voeren (TAC.
ANN. 1, 31. 2, 7. 4, 18.). In 't jaar 21 bedwong hij een opstand der Galliërs en Belgen,
doch geraakte bij Tiberius in verdenking, vooral
door zijne gemeenzaamheid met Germanicus, waar
hij van knevelarij beschuldigd in 't jaar 24-na
een einde aan zijn leven maakte (TAC. ANN. 4,
19.). — 7) C. Silius, zoon van den voriger,
werd wegens ongeoorloofden omgang met de keizerin Messaliva door keizer Claudius ter dood ver
gestraft in 't jaar 48 n. C. (SUET.-ordeln
CLAUD. 29. TAC. ANN. 11, 26 en v. 13, 18.). -8) Silius I t a l i c u s, uit een aanzienlijk geslacht,
waarschijnlijk geboren te Italica in Hispanië, was
in 68 n. C. consul, daarna bestuurde hij de provincie Azië, doch wijdde zich later op zijne landgoederen aan wetenschaplijke studiën, tot aan zijn
vrijwilligen dood in 't jaar 100, in den ouderdom van
75 jaren. Hij was vooral een groot bewonderaar
van Virgilius, dien hij vlijtig beoefende en navolgde; bij zelf maakte ook gedichten, waaronder
zijn epos Punica, in 17 boeken, door zijne tijdgenooten veel gelezen werd, doch later zoo zeer in
minachting en vergetelheid geraakte, dat eerst in
't jaar 1415 te St. Gallen het eerste handschrift
er van gevonden werd. Het gedicht behandelt den
2. punischen oorlog en heeft ondanks al zijne
kunst meer geschiedkundige dan dichterlijke waar
(PLIN. EP. 3, 7.).
-de
Silks, de grootste rivier in Venetia, viel bij
Altinum in de adriatische zee, t. Sil.
E £ k k o t, een bijzondere, eigenaardige soort der
grieksche poësie, spotgedichten, die met de iambische poësie van Archilochus en anderen wel een
zekere, innerlijke verwantschap, maar toch geen geschiedkundigen zamenhang hebben. Van de Sillen
van Timon zijn nog eenige fragmenten over.
Silures, YfAupsc, magtige, krijgshaftige volk-

stam in het Z. van de westkust van romeinsch
Britannië, met de belangrijke steden Is c a (t. Caer
Leon) en V e n ta (t. Caer Vent). Hoewel door
de Romeinen onderworpen, bleven zij toch steeds
gevreesd, en ook tegenover de Saksers bewaarden
zij later lang hunne onafhanklijkheid (TAC. ANN,
12, 2, 31. AGE. 17.).
Silvilnus, latijnsche godheid, volgens zijn
naam een boschgod, maar tevens ook god van
den akker en den landbouw, en daar de kudden
vooral in de bosschen graasden, ook god der kudden. De boomen van het woud en het veld, alle
wasdom in tuin en akker is aan zijne bescherming
toevertrouwd. Daarom beschouwde de landman
hem als zijn bijzonderen beschermer, zoowel van
zijn huis als van zijne landerijen. De god had
drie standbeelden, een bij huis, een tweede midden op het erf en het derde op de grens van het
erf. Daarom gold hij ook als grensgod (HOE.
EPOD. 2, 22.). Men vierde hem in den herfst een
oogstfeest en offerde hem de eerstelingen der
boomvruchten, druiven en korenaren, ook wel
melk (TIB. 1, 5, 27. HOR. EP. 2, 1, 143.). Als
god der kudden weert hij den wolf af en geeft
vruchtbaarheid aan de runders. Even als andere
bosch- en herdersgoden is hij een vriend van muziek, en de syrinx is hem gewijd (TIB. 2, 5. 3.),
maar ook boezemt hij in de eenzaamheid der wouden schrik en huivering in. In de duistere schaduw van het geboomte vertoevende, doet hij soms
des nachts zijne vreeslijke stem weergalmen. Later werd hij vereenzelvigd met Pan, Faunus, Janus, Aegipan en nam men verscheiden Silvanen
aan. De dichters schilderen Silvanus als een vrolijken oude op Pomona verliefd (viRG. G. 2, 494.
nOR. EPOD. 2, 21. OVID. MET. 14, 639.). -- Silvanus was ook een bijnaam van Mars, en het
is waarschijnlijk dat de god slechts eene verzin
eigenschap van Mars is, die immers-lijknger
in den oudsten tijd ook een beschermer der plantenwereld en der kudden was.
Silwium, Itkovïov of iXtov, stad in Apulië
op de uiterste grenzen van Peucetië in een ruwe,
bergachtige streek, ten Z. 0. van Venusia.
Nilvius, volgens Dionysius Halic. zoon van
Aeneas en Lavinia, stiefbroeder van Ascanius (zoon
van Creüsa), na wiens dood bij de regering over
Alba verkreeg (terwijl aan Iulus, den zoon van
Ascanius, het bestuur over de zaken der godsdienst
werd opgedragen) en stamvader werd van het
albaansche koninklijk geslacht der Silvii. Volgens
Livius (1, 3.) is Silvius zoon van Ascanius.
Simbruini Bolles, heuvels in Latium tusschen Sublaqueum (Subiaco) en Treba (Trevi);
daarbij lagen de Sinibruina stagna, eene vereeniging van verscheiden bronnen in eenige bassins,
die door keizer Claudius als waterleidingen gebruikt werden ter vermeerdering van de Aqua
Marcia, en door Nero ter besproeijing en ver
zijner Villa Sublaquensis. Tegenw. zijn-fraijng
zij uitgedroogd en de bronnen verliezen zich afzonderlijk in de Teverone (TAC. ANN. 11, 13. 14,
22.).
Simm.ias, Icµµlas, 1) uit Thebe, vriend en
leerling van Socrates, van wien Plato meermalen
melding maakt. Hij zou zich eenigen tijd in Aegypte opgehouden en 23 zedekundige dialogen
geschreven hebben. — 2) Uit Syracuse, volgeling
der megarische school. — 3) Vader van den veldheer Polysperchon. --- 4) Zoon van Andromenes,

Simois--Sinope.
aanvoerder der phalanx onder Alexander den G.,
was met zijne broeders in het proces van Philotas
betrokken. — 5) Van Rhodus, omstreeks 300 v.
C., uitvinder van de knutselarij, om in puntdichten, door kortere en langere verren, de uiterlijke
gedaante van zekere voorwerpen na te bootsen
(rcXvo7tr(Tvta), zoo als wij er van Theocritus nog
een bezitten in de gedaante van een syrinx.
Simóin, 2cµ6sts, riviertje in de vlakte van
Troje, ontsprong op den Cotylus, een top van den
Ida (HoM. IL . 12, 22 .) en vereenigde zich beneden
den Ilium met den Scamander (z. a.), t. Ghoembrek (HOM. IL. 4, 475. 5, 774. en op m. p.).
Volgens Strabo was er ook een riviertje van dien
naam bij Segesta op Sicilië, en volgens Virgilius
(AEN. 3, 303.) een in Epirus.
Simon, Ifµwv, schoenmaker (axurotóµos) te
Athene, wiens werkplaats dikwijls door Socrates
bezocht werd, en die de met dien wijsgeer gehouden gesprekken zou hebben opgeteekend. Diogenes Laert. noemt 33 dialogen van hem op, waarvan echter niets tot ons is gekomen.
1) van Ceos, grieksch
SImouides,
lierdichter, geb. 559 v. C. in het vlek Iulis, gestorven op 90jarigen ouderdom te Syracuse in
469. Van zijne levensomstandigheden weten wij
weinig. Hij verliet al spoedig zijn vaderland en
bezocht verschillende plaatsen van Griekenland.
Door Hipparchus, zoon van Pisistratus, werd hij
naar Athene genoodigd, waar hij de dichters
Anacreon en Lasus leerde kennen. Na den dood
van Hipparchus begaf hij zich naar Thessalië aan
het hof der Aleuaden en Scopaden (cie. DE OR.
2, 86. PLOT. PROTAG. p. 339 B.) . Na den slag
bij Marathon vinden wij hem weder te Athene,
waar hij in een wedstrijd van de beroemdste
dichters, waaronder zelfs Aeschylus, den prijs behaalde met eene elegie op de bij Marathon gesneuvelde helden. De laatste 10 jaren zijns levens
bragt hij, met verscheiden andere uitstekende
dichters, te Syracuse door, en misschien gedeeltelijk ook te Agrigentum aan het hof van Theron.
De leeftijd van Simonides valt in het bloeijendste
tijdvak van het grieksche leven; ten tijde der Perzische oorlogen stond hij op het toppunt van zijn
roem. De grootste mannen van dien tijd, zooals
b. v. Themistocles, waren zijne vrienden. Men
legt hem ten laste, dat hij te zeer naar de gunst
der rijken en magtigen streefde en uit zucht naar
aardsche goederen zijne muse dikwijls dienstbaar
maakte aan het louter verwerven van geld. Hij
was een der grootste en veelzijdigste grieksche
lierdichters, en uit zijn onuitputlijken dichtader
welde steeds een stroom van de zoetvloeijendste
lierzangen. Als epigrammendichter is hij onovertroffen; bij is de eigenlijke grondlegger en tevens
de meester in deze dichtsoort. Zijne epigrammen,
waarvan wij nog een belangrijk aantal bezitten,
zijn meesterstukken van geestige zinrijkheid en
grootsche eenvoudigheid. Vooral heeft hij daarin
de dappere strijders in de perzische oorlogen ver
Ook in de elegie is hij schaars ge--herlijkt.
evenaard ; men roemt in deze plichtsoort zijne teederheid en gevoeligheid. Van zijne lieszangen en
elegiën hebben wij slechts brokstukken. Als lierzanger was bij minder krachtig en stout dan Pindarus, daarentegen won hij het van hem in sierlijkheid en lieflijkheid van taal, in gemaklijkheid en
veelzijdigheid van voorstelling. Simonides wordt
ook gehouden voor den uitvinder der mnemoniek
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(CIC. DE OR. 2, 74, 86. QLHNCT . 11, 2, 1 1.) ; gelijk
hij zelf in een epigram getuigt, bezat hij nog op
80jarigen leeftijd een onverzwakt geheugen. — 2)
Van Amorgos, z. Ia in b o g r op h i, 2. kol. o.
Simplieius, Ycµ7tXíxco;, van Cilicië, omstreeks
het midden der 6. eeuw n. C., aanhanger der
nieuw-platonische school, schreef voortreflijke com.mentariën op Aristoteles en op het handboek van
Epictetus.
Sitnus, EiµoC, 1) van Larissa, een Aleuade,
aanhanger van den macedonischen koning Philipp us (DEMOSTH . DE COR. p. 241.).— 2) Een der
raadsleden te Athene, die in 339 v. C. in een gezantschap naar Philippus van Macedonië gezonden
werden.
Siaae, z. S e r ic a.
Simaal, Icvcc, een der hoogste toppen van het
zwarte gebergte ( rá µgXava ^p^, t. Djebel Sinai)
in 't N. W. van Arabia Petraea; t. Djebel Musa.
Sinds, Eivóx, behalve eene stad van dezen
naam in aziatisch Sarmatië en eene andere in
Indië, noemt Livins (38, 15.) er nog eene in
Pisídië, ten N. van Cibyra, in de nabijheid van de
rivier Calauris.
Sindi, Icv6o(, 1) volk in aziatisch Sarmatië,
aan de oostkust van den Pontus Euxinus en aan
den voet van den Caucasus (HDT . 4, 28.), ten Z.
van den Hypanis (t. Koeban), met de stad Sinda. --2) Volk langs de oostkust van India extra Gangem met eene stad Sinda.
Sindus^, 1fvdos, stad van Macedonië, in het
landschap Mygdonië, aan de thermaïsche golf en
den mond van den Echedorus (HDT. 7, 123.).
Singara, T' ZE'yupuc, goed versterkte stad
in Mesopotamië, waar Constantius door Sapor
geslagen werd; sedert bleef de stad, die eerie romeinsche colonie was, voor de Romeinen verloren.
Hare ligging is niet geheel juist op te geven.
Singidu.num. Y tyy(aouvov, sterke vesting in
Boven-Moesië, aan de zamenvloeijing van den
Savus en den Danubius, tegenover Taurunum in
Pannonië, t. Belgrado.
Singus, Ycïyó;, stad op de oostkust van het
chalcidische schiereiland Sithonia, bij de tegenw.
kaap Sykia (HDT. 7 , 122 .). De tusschen de beide
,

schiereilanden Sithonia en Acte liggende golf,

sinus S i n g i t i c u s, was naar haar genoemd.
Sluis, z. Theseus.

Sinnius Capito, z. gramina tici, 3. kol. m.
Sinop, Ifvwv, z. trojaansche oorlog,
4. kol.
Sinópe. tvwrcri, colonie der Milesiërs op een
schiereiland van den Pontus Euxinus, op de kust
van Paphlagonië, 700 stadiën ten 0. van het voor
eerste nederzetting had-gebrtCamis.D
reeds plaats voor de invallen der Cinimeriërs in
Azië, 751 v. C., de tweede in 632, na de ver woesting der stad door die volken (HDT. 4, 12.).
Door hare gunstige ligging steeg zij spoedig tot
grooten bloei en werd een aanzienlijke handelstad,
wier gebied zich tot den Halys uitstrekte, en die
op hare beurt vele coloniën uitzond. Mithridates
VI. Eupator, die hier geboren en opgevoed werd,
maakte haar tot zijne residentie van Pontus. In den
mithridatischen oorlog veroverde en plunderde
Lucullus de stad (PLUT. Luc. 23.), die haar ver
vrij verklaarde; later in 45 v. C. werd.-volgens
zij gecoloniseerd. Nog ten tijde van Strabo was
zij groot en belangrijk door hare 2 havens. Sinope was de geboorteplaats van den cynischen
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wijsgeer Diogenes en den blijspeldichter Diphilus;
t. Sinoeb.
Sint ea, + Ecvtcxrj , een streek van Macedonië
bewoond door de thracische Sinti, ten 0. van
Crestonia en ten N. van Bisaltia tot aan den
Strymon en het meer Prasias; hier lag de stad
Heraclea Sintica (LIv . 42, 51. 45, 29. THUG. 2,
98.). Strabo brengt deze Lcvtoi in verband met
de Iív rte bij Homerus (IL. 1, 594.) op Samothrace
en Lesbos.
Sinuessts, ItvovE6aa, grensstad van Latium
tegen Campanië in Latium adjectum, aan den
appischen weg, in een vruchtbaar, wijnrijk oord
(HOR. EP. 1, 5, 5.), bij den berg Massicus, werd
te gelijk met Minturnae tot romeinsche colonie gemaakt in 397 v. C. (LIV . 10, 21.). In de nabijheid lagen de Aquae Sinuessanae, beroemde gezondheidsbronnen. Zij dreef een aanzienlijken
handel, vooral in de wijnen van de omstreken,
den Massicus en Falernus. Teg. ruïnen ten westen van 't kasteel Rocca di Mandragone (LIV. 8,
11. 36, 3. TAC. ANN. 12, 66.)
Stphae, ltcpa;, vlek op de zuidkust van
Boeotië in de nabijheid van Thisbe en de haven
Eutretus, waar bij een tempel van Hercules - jaar
spelen gevierd werden. Hier zou ook de-lijksche
stuurman van het schip Argo geboren zijn (THuc.
4, 76.).

SiphnuN, pvoc, een der Cycladen, ten Z.
0. van Seriphus, rijk in edele metalen, waaraan
de inwoners een groote welvaart te, danken hadden ; van het tiende gedeelte der jaarlijksche opbrengst legden zij te Delphi een schatkamer aan
(HDT . 3, 57.); en zelfs toen (wegens- het verzuimen der jaarlijksche bezendingen aan den god)
de aan zee gelegen mijnen door overstrooming
meest bedorven waren , ging de welvaart der bevolking niet te gronde, die als bondgenooten der
Atheners een jaarlijksche schatting van 3600
drachmen betaalden. 1)e bewoners waren evenals
tegenw. die van Sifno, zeer bedreven in het ver
aardewerk. Evenals Seriphus en-vardigen
Melos weigerde het schatting aan Xerxes te betalen (HDT. 8, 46, 48.).
^iipontam of Sipuntum, Ecrouc, stad van
Italië in het landschap Apulië (Daunië) aan den
voet van den berg Garganus, later eene romein sche colonie (LIv. 34, 45. 39, 23.) en aanzienlijke
haven en handelstad. Tegenw. onbeduidende mlnen hij het dorp S. Maria di Siponto.
Sipylus, ítuAos, t, Sipoeli-Dagh, tak van
het Tmolusgebergte in Lydië, die langs de rivier
Hermus noordwestwaarts naar Magnesia loopt.
Zijne kloven en spleten verraden sporen van vul
werking, gelijk men ook beweert dat de-canishe
oude, aan de rivier gelegen hoofdstad van Maeonië,
Tantalis, door eene aardbeving vernield zou zijn
en plaats gemaakt hebben voor het meer Sala
(HOM. IL. 24, 615.).

§iracl, -es, XipuxeQ, een groot en magtig
volk in aziatisch Sarmatië aan de oostkust van
de Palus Maeotis. Het had eigen koningen en de
Romeinen geraakten in 50 n. C. met hen in oorlog (TAC. ANN . 12, 15 en v.).

Sirbunis lacus, 1cpRwvi?SoC, Áíµv, of í j Icppwv k., meer van Beneden-Aegypte, dat zich ten
0. van Gerrha tot aan Rhinocolura, 200 stadiën
ver, langs de middellandsche Zee uitstrekte, waarmede het door eene uitwatering (€xpri 7µa) in verbinding stond. Het was diep en bevatte veel asphalt.

Nadat de uitwatering verstopt was geraakt, is het
meer tegenw. bijna geheel uitgedroogd ; t. Sebaket Bardoil (HDT. 2, 7.).
Síirénes , £Etpri ve;, mythische vrouwlijke wezens op een eiland in de - westelijke zee, tusschen
het eiland van Circe en Scylla, die door haar
lieflijk gezang de voorbijvarenden tot zich lokten
en in het verderf stortten. Zij houden haar verblijf op bloemrijke weiden te midden van een hoop
vergane menschenbeenderen. Haar gezang is slechts
in zoo ver onheilaanbrengend, dat het de zeelieden tot zich lokt en op de gevaarlijke kust schipbreuk doet lijden (HOM . OD. 12, 36 en v.). Lateren schrijven aan het gezang zelf een verderflijke,
doodelijke kracht toe, of nemen aan dat de Sirenen de aankomenden van het leven beroofden.
Deze oorspronklijke voorstelling van doodaanbrengende zangeressen werd in zoo verre gewijzigd,
dat zij den 44pivo^, den lijkzang, vertegenwoordigden, weshalve afbeeldingen van Sirenen op graven
(van Sophocles, Isocrates) werden voorgesteld.
Homerus spreekt van twee Sirenen, tateren van drie;
hare namen zinspelen meestal op haar lieflijk gezang: Aglaopheme, Telxiepeia, Aglaope enz. Men
hield haar voor dochters van Phorcus, van Achelous en Sterope of van eene der muzen. Toen
Ulysses er voorbij stevende, stopte hij zijne gezellen de ooren met was digt, doch liet zich zelven
met open ooren aan den mast vastbinden (HOM. OD.
12, 158 en v.). Toen de Argonauten er langs
voeren, zong Orpheus een tegenzang. Volgens
eene voorspelling zouden zij slechts zoo lang leven, totdat er iemand door haar gezang niet verlokt voorbij zou zijn gevaren, daarom wierpen zij
zich uit spijt over Orpheus of Ulysses in zee en
werden klippen. De latere sage stelde haar voor
in de gedaante van half vrouwen en half vogels.
Om Persephone te zoeken, kregen zij de gedaante
van vogels (oviD . MET . 5, 552 en v.). Later verplaatste men ze naar het voorgebergte Pelorum of
,

op de zoogenaamde Sirenusen in de golf van Posidonia of naar Capreae. Een tempel der Sirenen was bij Surrentum, een graf van de S.
Parthenope bij Neapolis, waarbij jaarlijks een fakkelloop gevierd werd.

Síirenusme, cprwouc, S&enum scopuli, petrae, drie onbewoonde eilandjes bij het voorgebergte Misenum op de kust van Campanië, volgens de
sage was daar eenmaal het , verblijf der Sirenen
(z. a.), t. Licosa, S. Pietra, la Galetta (VIRG. AEN .
5, 864.).

Sins, lipt;, rivier in Lucanië, aan wier mond
in de golf van Tarente een overoude grieksche
stad van dienzelfden naam lag (t. op de plaats
van Torre di Senna), die echter wegens hare ongezonde ligging na de stichting van het nabijgelegen Heraclea, door de inwoners verlaten werd
en slechts havenstad bleef. Aan de Siris (t. Sinno)
behaalde Pyrrhus eene overwinning op de Romeinen (z. Pyrrhus, 2. kol. o.).
Sirmio, stadje in transpadaansch Gallië, op
een hoek van den lacus Benacus (L. di Garda), waarbij de dichter Catullus een landgoed bezat; t. Sermione.
Sfrmium, lip} tov, oude stad in beneden
aan den Savus, door de Tauriscen ge--Panoië
sticht. In de oorlogen tegen de Daciërs hadden
de Romeinen hier hun hoofddepot, waardoor zij
zeer belangrijk werd ; er waren uitgebreide wapenfabrieken en zij was het hoofdkwartier van den
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onderwereld terugkeeren, maar moest door Hermes
gehaald worden. Ook dit geeft men op als een
reden van zijne straf. Het graf van S. was op
den Isthmus, waar hij ter eere van Melicertes,
wiens lijk hij op het strand gevonden had, de
isthmische spelen zou hebben ingesteld.
lcaupa, p. kleeding, 2. kol. o.
2, 19.).
Siit^iee, lrrdxr^, een volkrijke stad van BabyNisCis, Itaxíuc, of Segesta, Segestica, stad in lonië, die zelden genoemd wordt, 15 stadiën van
liet Z. 0. van Boven -Pannonië op een eiland ge- Í de uitwatering van den Physcus in den Tigris en
vormd door de rivieren Savus, Colapis en Odra, niet ver van den medischen muur, op de plaats
tusschen Aemona en Sirmium, zeer sterk, aan- van het teg. Eski Bagdad (XEN. ANAB. 2, 4, 13.).
zienlijke handelstad en het middelpunt van alle
Sitalces, z. Odrysae.
ondernemingen van Augustus en Tiberius tegen
Sitella, een vaas, waarin bij het stemmen in
Pannonië en Illyrië. Zij bezat ook eene munt en de comitiën de stemtafeltjes geworpen werden.
ET1/i6C; &v IIPuT'x' Il w, z. '1E t'rot en
was de ligplaats der vloot op den Savus. Vele
oude overblijfsels vindt men nog in het t. Sissek. Ç3ouA .
Sithonia, Lc#wvfa, het middelste der drie
Sisenna, L. Cornelius, geboren in 120 v.
C., stierf als legaat van Pompejus op het eiland schiereilanden van Chalcidice in Macedonië, t. LonCreta in 67 v. C. Hij maakte zich een naam als gos, tusselhen de toronaïsche en singitische golf,
schrijver van romeinsche annalen ; ook schijnt hij met de steden Sermyle, Torone, Galepsus, Singus
verklaringen geschreven te hebben op de blijspe- (HDT. 7, 123.).
len van Plautus, en -vertaalde waarschijnlijk de miSIt011es, bij Tacitus, (GERM. 15.) een tot de
lesische vertellingen van Aristides uit het grieksch Sueven behoorende germaansche volkstam van
in 't latijn. Cicero maakt met veel lof gewag van Scandinavië, met eene vrouwenregering. Zij woonden naast de Suionen, welligt op de zuidkust van
den zeer geleerden man (BRUT . 64, 74.).
Sistrum, aatQrpov, een metalen ratel, die bij het Mi,lerrneer, in de omstreken van de stad Side dienst van Isis gebruikt werd. Waarschijnlijk tuna die in 't jaar 1008 verwoest werd.
: t T o y u? a x£ d, vijftien jaarlijks gekozen bediende hij oorspronklijk om de maat te slaan bij
de treurzangen op den verdwenen Osiris (OVID. ambten, 101 voor de stad en 5 voor den Piraeeus,
MET. 9, 693, 778. ARS AM. 3, 13, 11. MART. 14, die het opzigt hadden over den prijs en de deugdelijkheid van de ter markt gebragte vruchten.
54. Juv. 13, 93.).
Nittii. Tot dit geslacht behoort P. S i t t i u s
Sisygambis, ZtauyaµPcc., moeder van Darius
Codomannus, werd in den slag bij Issus door uit Nuceria, vriend van P. Sulla ; voor liet uit
(cie. SULL.-brekndzamwigvCtlna
Alexander gevangen genomen, doch met veel
voorkomendheid behandeld. Na de tijding van 20, .56 en v.) begaf hij zich naar Hispanië en
Alexanders overlijden, stierf zij een vrijwilligen werd na zijne terugkomst te Rome, wegens deelneming aan de woelingen van Catilina aangehongerdood.
Sisyphus, íauceo4 (van óo póá, de slimme), klaagd, doch ontvlugtte naar Africa en diende daar
zoon van Aeolus (z. a.) en Enarete, man der als soldaat in de onderlinge oorlogen der daar
Plejade Merope, vader van Glaucus, grootvader heerschende vorsten, waarin hij zich zeer ondervan Bellerophontes, stichter en koning van Ephyra scheidde. In 't jaar 46 koos hij de zijde van
(Corinthe). Reeds in de oudste tijden was Co- Caesar, wendde zich tegen Juba van Numidië,
rinthe een scheepvaart en handeldrijvende stad; versloeg diens leger en vernielde de overblijfsels
daarom heet Sisyphus bij Homerus de baatzuch- van het leger der Pompejanen na hunne neder-

admiraal der eerste Donauvloot ; geboorteplaats
van keizer Probus. Tegenw. uitgestrekte ruïnen
bij Mitrowitz.
Sïïsápon , Etaa7ttuv, belangrijke stad in Hispania Baetica, tusschen de rivieren Baetis en Cor
beroemd door hare zilvermijnen en tingroe -duba,
ven ; t. Almaden in de Sierra Morena (cie. PHIL.

1

tigste der menschen en heeft over 't algemeen
den naam van een sluw en slecht mensch (HOM.

laag bij Thapsus (AUCT. B. AFR 93 en v.). Caesar gaf hem het bestuur over het grootste gedeelte van Numidië, waar hij na diens dood ver-

IL. 6, 1153. THEOGN. 703, 712 . OVID. HER . 12, 204.
HOR SAT . 2, 3, 21.). Om zijne ondeugden werd moord werd.
hij in de onderwereld gestraft ; hij moest eeuwig
Z x a 7t Tr ri u A rl, stad in het oostelijk gedeelte van
een grooten steen tegen een steilen berg oprollen, Macedonië ( vroeger tot Thracië behoorende), tusen zoodra hij op het punt was om den top te berei- schen de rivieren Strymon en Nestus, bij het geken, rolde de steen weer naar beneden (HOM. OD. bergte Pangaeus, waar de inwoners van het nabij
11, 593 . VIRG. G. 3, 39. OVID. MET. 4, 459. gelegen eiland Thasus hunne goudmijnen hadden,
cic. TUSC. 1, 5.). De reden dezer straf, die Ho- die jaarlijks 80 talenten opbragten en later door
merus niet noemt, wordt door lateren verschillend de Atheners werden in bezit genomen. Hier zou
opgegeven. Hij zou de plannen der goden ver de geschiedschrijver Thucydides in het huwelijk
reizigers geplunderd, of toen Zeus Aegina,-raden, zijn getreden en zijne geschiedenis geschreven
.

Bene dochter van Asopus geschaakt had, dit aan hebben, ook zou hij hier vermoord zijn.
L
, gebergte in lllyrië, op de grenden vader bekend gemaakt hebben enz. Toen
Zeus nu om herui te straffen, den Dood op hem zen van Moesië en Macedonië, oostelijke voortafzond om hem naar Hades te brengen, sloeg hij zetting der bebische bergen, t. Nissava Gora, volop listige wijze den Dood in boeijen, zoodat nu gens anderen Alrgentaro.
xrl v, z. theatrum, c).
niemand meer stierf, tot dat Ares den Dood bevrijdde. Ook vertelt men dat S. voor zijnen dood j 1 x t f e t o v, zonnescherm, die voor de atheerlaan zijne vrouw het bevel gaf, om hein niet te sche vrouwen als zij uitgingen door slavinnen, en
begraven, en dat hij daarop Hades bad, hem bij feestlijke optogten door de dochters der meslechts voor een korten tijd naar de bovenwereld toeeen gedragen werden ; even als onze zonnete ontslaan, om zijne vrouw te kunnen straffen; schermen werden zij met beweegbare staven opendaar teruggekomen, wilde hij niet weer naar de en digt geslagen. Mannen gebruikten ze slechts
'
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bij uitzondering, uit verwijfdheid. Later droegen
de vrouwen in plaats van zonneschermen ook een
soort van vlechtwerk met breeders rand (4oXfu)
op het hoofd.
l x E µ t o u s of r axctvti , ook xp^c3^3x to;, een
g erneene soort van xX^vi, hoewel nog iets beter
dan de xuµvuv1ri.
E x t p o cp ó p t a, ook x(Pa, een feest van Athene
lxtpc te Athene gevierd, den 12 . dag van de
naar dit feest genoemde maand Scirophoriou. De
naam was afkomstig van het gebruik, dat in een
plegtigen optogt van den burg naar het vlek
Scirus, waar de eerste bebouwde akker in Attica
zou geweest zijn, de priesteres van Athene en de
priesters van Poseidon of Erechtheus en van Helius onder een scherm, door de Eteobutaden gedragen, optrokken. 1)e scherm was liet zinnebeeld van de afwering der aanstaande brandende
hitte der zon, zoo noodig voor de graanvelden.
Ook droeg men daarbij ter afwering van den
toorn der goden, die door den gloed der zon de
velden kan schaden, het Dioscodion, het vel van
een aan Zeus Meilichius geofferden zondebok.
1xó . c o v o p o S, gebergte van Macedonië, dat
van het N. naar het Z. zich naar het Haemusge-.
bergte uitstrekt, ten 0. van den Scardus ; t. Kur-

betska-Planina (TRUC. 2, 96.).
µri7µa, z. maaltijden der Grieken, 3
kol. o.
Smerdis^, 1p.9p6t;, bij Ctesias Tanyoxarces,
in perzische opschriften Bar, f'a, broeder van Cambyses, door wien hij uit nijd over zijne ligchaamskracht uit Aegypte teruggezonden en kort daarna
ter dood werd gebragt, toen Carnbyses uit een
droomgezigt de aanstaande grootheid van zijnen
broeder vernomen had. Wie de moordenaar ;eweest is wordt verschillend opgegeven (HDT . 3, 30.).
Terwijl Cambyses nog afwezig was, maakte zich
een der medische magi (wiens naam Cometes, bij
Justinus (1, 9.) voorkomende, waarschijnlijk de

ware is, daar hij bevestigd wordt door opschriften

waar in hij Gumata heet) te gelijk met zijnen broe-

kel van den god, dat zij zich daar moesten nederzetten, waar zij van gesprotenen uit de aarde
last zouden hebben.
Smyrna, Eµvpva, een der beroemdste en
bloeijendste steden van Klein-Azië, werd in zeer
ouden tijd gesticht door Aeoliërs uit Cyme, onder
aanvoering van Theseus en wel in den binnensten
hoek van de naar haar genoemde S m y r n a e ïs c h e golf aan het riviertje Meles in Lydië.
Eerst tot liet aeolische bondgenootschap behoord
hebbende, kwam zij in 688 v. C. door verraad in
de magt der loniërs en werd nu de 13 . stad van
het ionische verbond (HDT. 1, 149 .). Na de ver
tien lydischen koning Sadyattes,-woestingdr
bleef zij meer dan 400 jaren in puin liggen, totdat na den dood van Alexander den G. Antigonus haar weer opbouwde, 20 stadiën ten Z. W.
van de oude plaats ; na dien tijd werd Smyrna
door de verfraaijingen onder Lysimachus een der
schoonste en prachtigste steden en bleef dit ook
onder romeinsche heerschappij, toen zij de zetel
van een conventus juridicus was. In de jaren
178-180 n. C. werd zij door een aardbeving hevig geteisterd, maar door M. Aurelius Antoninus
hersteld. Smyrna beroemde zich, zeker niet ten
onrcgte, de geboorteplaats van iiomerus te zijn,
wiens standbeeld daar in een prachtig gebouw
(Homereum) opgerigt was. Buitendien stond daar
nog een fraaije tempel van Cybele. Tegenwoordig is zij onder den naam I s m i r nog een der
belangrijkste handelsteden van de Levant.
Soceum, oorspronklijk een grieksch schoeisel,
laag en digs, later ook bij de Romeinen in gebruik, doch welks dragt voor een teeken van ver
werd gehouden. Later werd er veel-wijfdhe
weelde mee gedreven, door ze met edelgesteenten
te versieren. Ook was de soccus het eigenaardig
schoeisel der comedie, gelijk de cothurnus van de
tragedie (HOR. EP . 2, 1, 174. A. P. 80, 90.)
Sociale bellum , z. Marsicum bellunn.
Soéni, bondgenooten, 1) staatsregtlijk. Rome
had a) socii aequo foedere en b) socii
non aequo foedere, z. foedus. Vreemde

der, die veel op den vermoorden Smerdes geleek,
van de regering meester, waarin hij zich, nadat koningen waren zeer gesteld op den titel van
Cambyses op zijne terugreis uit Aegypte gestor- socius et ainicus populi Rom. en hadden daar
ven was, nog 7 maanden wist staande te houden, schatten voor over. Staatsregtlijk waren deze
waarna beide door 7 zaamgezworen perzische groo- koningen vrij, hoewel slechts in schijn, want in
der daad kan men ze als vasallen en onderdanen
ten vermoord werden (HDT . 3, 61.).
Smilax, een beeldschoon meisje dat niet ha- beschouwen, die aan de bevelen van Rome stipt
ren minnaar Crocus in gelijknamige bloemen her- moesten gehoorzamen (cie DEJ . 5.). Ook rustten
op hen vele lasten, zooals het betalen van schat
schapen werd (OVID MET . 4, 283.).
leveren van hulptroepen enz.; c) s ocii-ting,he
Smintheus, bijnaam van Apollo
(IROMM. IL. 1, 39.), waaronder hij in Chryse (daar L a t i n i (z. a.) waren een bevoorregte klasse van
stond in den tempel zijn standbeeld met een muis bondgenooten; d) d e d i t i c i i, kunnen eigenlijk geen
onder den voet, een werk van Scopas) en in socii genoemd worden, daar zij volkomen af hankandere steden en eilanden van Klein-Azië (Tene- lijk waren (z. a.). — 2) In het krijgswezen waren
dus, Lindus op Rhodus, Hamaxitus in Aeolis, er slechts zoo lang socii, als de volkstammen van
Creta) vereerd werd. Men leidde den naam af Italië nog niet het romeinsch burgerregt hadden
van de stad Sminthe in Troas of van 6u►v os, verkregen, terwijl na dien tijd de auxilia in hun
plaats kwamen. Waar later nog sprake is-ne
muis, als zinnebeeld der voorzeggingskunst. De
sage maakt hem tot een muizendooder : hij zou Van socii (TAC. ANN. 1, 49. BIST. 5, 1.), dear kan
namelijk eens het door muizen geplaagde landschap deze uitdrukking slechts oneigenlijk voor auxilia,
Troas van dat ongedierte gezuiverd hebben of een hulptroepen gelden. Het leger der bondgenooten
zijner priesters er van hebben bevrijd ; volgens was eveneens gewapend als de rom. legioenen,
eene andere sage ontving hij dezen naam van de doch grooter in getal, inzonderheid was de rui
gewoonlijk dubbel zoo sterk als de romein -terij
Teucriërs, die onder Scamander uit Creta ver
voetvolk was insgelijks verdeeld in 10-sche.Ht
toen deze bij hunne landing in Troas,-huisden,
des morgens ontdekten, dat hunne schilden en de cohorten (alariae geheeten, ter onderscheiding van
peezen hunner bogen door muizen beknabbeld de cohortes legionariae), de ruiterij in 10 turntae,
waren, en hierin de vervulling zagen van liet ora- ieder van 40 man. De werving geschiedde op
.
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bevel van den romeinschen senaat door lederen ; schapstrouw, standvastige overtuiging, vastheid van
bondstaat zelven, die insgelijks voor de kleeding ( karakter en vaderlandsliefde, om welke deugden
en de soldij moest zorg dragen, terwijl Rome het I zijne tijdgenooten zijn leelijk uiterlijk, waarmeonderhoud er van op zich nam, zoodra de troe- de hij dikwijls zelf den spot drijft, geheel ver pen op de bestemde plaats waren aangekomen. gaten. Hij leefde eenvoudig en had weinig beDe I2 praefecti sociorum (gelijk in rang met de hoeften. De drift zijner vrouw Xanthippe (wier
legioentribunen) werden door den consul benoemd twistzieke aard tot een spreekwoord is geworden)
en waren gewoonlijk Romeinen. Van de gezamenlijk wist hij met de grootste kalmte te verdragen, al
aanwezige troepen der bondgenooten werd door de was hij dan ook zelf geen teeder minnend echt
een vijfde deel van het voetvolk en een I genoot. Hij hield zich steeds buiten alle bemoeijing-praefctn
derde der ruiterij afgezonderd, de zoogen. extra- met staatszaken, hoewel hij anderen vermaande
ordinarii (z. a.) ; en hieruit werd vervolgens nog zich op het staatsbestuur toe te leggen, waarbij hij
gekozen de persoonlijke lijfwacht van den consul ( den heerschenden zelfzuchtigen volksgeest bekamp (evocati et ablecti, z. a.). Het overige bondgenoo- te, en steeds zijne burgerpligten in vrede en
tenleger werd in twee vleugels (alge) aan de le- oorlog getrouw waarnam. Als de eigenlijke roegioenen toegevoegd, waarvan de eene dextra, de ! ping zijns levens beschouwde hij anderen te leeandere sinistra was. Op dezelfde wijze waren in ren en zijne medemenschen tot zedelijke en geesde legerplaats hunne tenten gescheiden (z. Ca- , telijke beschaving op te leiden. Daarbij betoon s t r a, 4. kol. o.), enkel met het doel dat zij in de hij de grootste belangeloosheid en liet ieder
hunnen afhanklijken en gedrukten toestand niet zonder betaling tot zijn onderwijs toe. Zijn getot muiten zouden overslaan. heele wezen is overigens een type van een echt
Socii navetes. De bemanning der romein- grieksch karakter. Hij was matig, zonder een
sche vloot werd genomen uit de armste burgers asceet te zijn; zijn omgang met jongeren — in
en de vrijgelaten slaven. Later kwam de geheele een zedelijk opzigt slechts door lateren belasterd -uitrusting (arma7iienta) der schepen, zoowel het draagt den stempel der grieksche knapenliefde, en
bemannen als het provianderen (frumentum) der zijn oordeel over den vrijeren omgang der beide
vloot, ten laste der bondgenooten, en daar deze geslachten ademt den geest der grieksche denkwijze;
hunne vrijgelaten slaven daarvoor leverden (socii verder kent hij geen hoogere zedelijkheid dan de
navales libertini, LIV. 36, 2. 40, 18.), stond de be- gehoorzaamheid aan de staatswetten, en vereert hij
manning der oorlogsvloot in een zeer slechten tevens de goden van zijn volk. Geheel eigenaar naam (xox. SAT. 1, 5, 4.). Vandaar was het dig was zijn geloof aan een daemonium, eene insteeds hun wensch om in de meer eervolle land- wendige stemme Gods, die hem van 't kwade tedienst over te gaan, waar hun na betoonde rughield en tot het goede aanspoorde. Zelf heeft
dapperheid zelfs het romeinsche burgerregt kon hij zijne leer en denkbeelden niet opgeschreven,
ten deel vallen (LIV. 32, 23.). wij kennen die slechts door Xenophon, Plato en
Soeius, in burgerregtlijke beteekenis. De gedeeltelijk ook door Aristoteles; het getrouwste
societas (maatschappij, vennootschap) is eene ver- beeld is zeker door Xenophon van hem ontworpen.
eeniging van verscheiden personen (socii) ter be- Het beginsel der socratische wijsbegeerte is het
reiking van een gerneenschaplijk doel, met verplig- streven raar zuivere begrippen van het bestaande,
ting voor ieder om iets te doen of te leveren. of de grondstelling, dat elk oordeel en elke daad
De socii hebben om hunne regten tegen elkander een uitvloeisel moest zijn van een juist begrip der
te handhaven, de actio pro socio (cie. kost. COM. ` zaken. De inhoud zijner philosophie bepaalt zich
12, 17.). Naast de talrijke bijzondere maatschap - I slechts tot de zedekunde en laat zich alleen dan
pijen (b. v. handelscompagnieschappen) staan nog met natuurphilosophische en theologische vraagstuk de door den staat erkende pachtersmaatschappijen ken in, als deze daarmede in verband staan. Ook
der publicans (z. a.). in de zedekunde neemt hij slechts weinige philoSoerstes, > wxpc,zrls, 1) uit Athene. Over sophische grondstellingen aan; zijne hoofdstelling
de uiterlijke levensomstandigheden van dezen voor , is, dat alle deugd bestaat in weten, en zedelijke
de grieksche beschaving en zeden zoo belangrijken I onkunde is het grootste gebrek. Het is niet te verpersoon zijn slechts weinige en gedeeltelijk zeer wonderen, dat Socrates niet alleen door de uit twijfelachtige berigten tot ons gekomen. Als zijne i komsten van zijn wijsgeerig onderzoek, maar nog
ouders worden genoemd de beeldhouwer Sophro- meer door de wijze waarop hij dit instelde, door
niscus en Phaenarete; hij was geboren in 469 v. den ijver waarmede hij anderen van waanwijsheid
C. In den beginne zou hij de kunst zijns vaders zocht te overtuigen en al vragende to` zelfonderuitgeoefend hebben, en de gekleede Chariten op de j zoek en zelfkennis op te wekken, veel aanstoot
acropolis zouden een werk van hem zijn; dit laatste I gaf. Dat hij zich weldra den afkeer en de veris echter zeer twijfelachtig. Dat hij slavenwerk of guizing van magtige tegenstanders op den hals
onedele handenarbeid zou verrigt hebben, is zeker haalde, bewijzen de Wolken van Aristophanes, die
laster. Omtrent zijne leeraren zijn de meest uit- in 423 v. C, het eerst vertoond werden. Vieren
waaruit men aangaande de ge- twintig jaren later werd hij het slagtoffer van den-enlopdbrigt,
schiedenis zijner opleiding en ontwikkeling slechts haat zijner tegenpartij. Door Meletus als hoofd(lit met zekerheid kan opmaken, dat hij ijverig beschuldiger, den staatsman Anytus en den rhegebruik maakte van de hulpmiddelen zijner vader - tor Lycon aangeklaagd, dat hij de goden van
stad, dat hij door persoonlijken omgang met de den staat verloochende en andere trachtte in te
bekwaamste en verlichtste mannen zich zocht te , voeren, en dat hij de jeugd tot ongehoorzaamheid
beschaven, dat hij de schriften van wijsgeeren en i jegens ouders en de staatswetten verleidde, werd
dichters voor dit doel niet versmaadde en buiten- hij in 399 v. C. ter dood veroordeeld en dronk, tergewoon ervaren was in de geometrie. Op rijpe- wijl hij de gelegenheid om te ontvlugten van de
ren leeftijd verschijnt Socrates als een toonbeeld hand wees, den giftbeker met eene onbegrijplijke
van vroomheid, zelfbeheersching, volharding, vriend- kalmte en gelatenheid, die door Plato en Xeno:
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phon treffend schoon geschilderd zijn. De reden
zijner veroordeeling is minder in den haat en de
vervolging der sophisten te zoeken, hoezeer hij ook
dezen in den weg stond, dan in den nijd der democraten, die hem als een gevaarlijken vijand der
democratie beschouwden, ofschoon hunne aanklagt
eigenlijk tegen hem als leeraar der jeugd gerigt
was, die de godsdienst en zedelijkheid ondermijn
Hierbij kwam dat men in vele opzigten de-de.
leer van Socrates niet begreep, hoewel het toenmalige Athene geen regt had om op zulk eene geweld
wijze eene rigting te bestrijden, die boven-daige
alle partijen en rigtingen verheven was. Men
moet hierbij echter niet uit het oog verliezen, dat
het staatkundige standpunt van Socrates met het
wezen der democratie in strijd was, dat verscheiden zijner uitdrukkingen de grondslagen van dezen regeringsvorm aantastten, en dat zijn daemonium een voor de staatsgodsdienst gevaarlijk voor
opleverde. In zoo ver kan men dus niet-beld
zeggen, dat Socrates geheel onschuldig is gestorven; doch zijne schuld bestond hierin, dat hij, eene
inwendige roeping volgende, zijnen tijd is vooruitgestreefd en niet zelden den tijdgeest grievend gekrenkt heeft. --- 2) S. of Sosicrates uit Argos,
schrijver uit onbekenden tijd, schreef eene rsptrj yrioth Apyouc en een werk over mythische onderwerpen, repo; Ela6aeov. --- 3) Uit Cos, schrijver
van een werkje &n(xki l at; »edwv. — 4) Uit Rhodus, schreef eene geschiedenis der romeinsche burgeroorlogen.
Sodalitas, zoo veel als collegium, z. a.
Sodalltium is eigenlijk hetzelfde als sodalitas, doch later beteekende het bijna uitsluitend
verboden gezelschappen, voornamelijk een soort
van ambitus, waarbij verscheiden sodales zich zoo
vereenigden, dat ieder sodalis een tribus op zich
nam en beloofde die te zullen bewerken. Tegen
deze vereenigingen van ongeoorloofde kuiperij verscheen in 55 v. C. de lex Licinia, die de sodales
riet aquae at ignis interdictio bedreigde. Onschadelij:le of zelfs als nuttig erkende vereenigingen werden door den staat stilzwijgend of bij een
wet geduld, de gevaarlijke daarentegen verboden
of ontbonden, b. v. politieke vereenigingen en
demagogische clubs (CiC. PHIL. 1, 9.). Verscheiden van zulke clubs werden door een S.Cons. in
68 v. C. opgeheven, doch 10 jaren later door
Clodius hersteld en hun getal nog vermeerderd
(dc. SEST. 25.). Eene lex Julia bepaalde, dat voor
elke vereeniging eene afzonderlijke goedkeuring
door een S.Cons. vereischt werd.
Sodóma, o8oµa, een zeer oude en welvarende stad van Palaestina in het bekoorlijke dal
van Siddim; volgens het 0. V. werd zij reeds ten
tijde van Abraham met het naburige Gomorra en
andere steden door vulcanische uitbarsting in een
meer (lacus Asphaltites, Doode zee) veranderd.
Sogdiãna, lol&tavrj, landschap behoorende tot
de noord -arianische provinciën van het perzische rijk,
tusschen de rivieren Oxus en Iaxartes, het tegenw.
Bokhara, waarvan een gedeelte nog Sogd, d. i.
liet zuivere, heet. Gebergten waren de o x i s c h e
bergen, Coinedarum Montes en de s o g d i s c h e
bergen (t. Karadagh of al Botom) in het midden.
Behalve den Oxus en Iaxartes vond men er de
rivieren Demus of Dymus (t. Marghinan) en in
de steppen den Polytimatus. De Sogdii of Sogdian i waren een vrij ruw volk, dat in zeden weinig van de Bactriërs verschilde; zij waren in ver-

schillende volkstammen verdeeld : Pascae, Drybactae, Oxydrancae, Iatii, Tachori, Mardieni, Canderi,
Oxiani enz. Onder de steden zijn noemenswaardig: M a r a c an d a (t. Samarkand), Cyreschata of
Cyropolis, Alexandreschata en Oxiana, Trybactra, Nautaca en niet ver van daar de stad der
Branchiden (ró Twv Bpa yytawv tu); Gabae, Marginia.
Sol, z. H el l us.
Solarium, 1) zonnewijzer. Dit werktuig
werd omstreeks 500 v. C. door Anaximander of
Anaximenes in Griekenland bekend, 200 jaren later werd het ook te Rome ingevoerd. lle ynomon of wijzer stond loodregt op een plat of bol
vlak van marmer of metaal, en wees door-vormig
zijn schaduw de uren aan, die op het vlak geteekend waren. -- 2) Een terras, boven op het platdak, dat met bloemen en heesters beplant was. —•
3) Pacht die betaald werd van gebouwen op staatsgrond (solum) opgerigt.
Soldurii (verwant met soldij, soldaat ?) worden door Caesar (B. G. 3, 22.) genoemd een uit
schaar van 600 roan, die zich trouw in-gelzn
leven en dood aan den vorst van Aquitanië hadden toegewijd (devoti).
Soléae, z. kleeding, romeinsche, op het
einde.
Soli, 6Xot, 1) beroemde stad van Cilicië, tusschen de rivieren Lamus en Pyramus, colonie der
Argiven en Lydiërs uit Rhodus, zeer rijk en wel
verwoestte de stad en bragt de-varend.Tigs
inwoners naar Tigranocerta over; Pompejus herbouwde haar en bevolkte ze met zeeroovers,
sedert welken tijd zij Pompejopolis genoemd werd.
Tegenw. vindt men nog ruïnen bij Mesetloe. Soli
was de geboorteplaats van den stoïschen wijsgeer
Chrysippus, van den blijspeldichter Philemon en
van den wis- en sterrekundige Aratus. Daar de
inwoners te midden van vreemde volken allengs
een slechte uitspraak van liet grieksch hadden aan
daarvan de uitdrukking ao)totxt i.6ç,-genom,was
soloecismus = barbarisnaus, afkomstig. -- Anderen
leiden haar af van 2) Soli. een havenstad op liet
W. van de noordkust van Sicilië. Volgens Plu
zij op den raad van Solon-tarchus(oL.26)w
door een inlandschen vorst gesticht (verg. HDT. 5,
t 13.), anderen houden haar voor eerie colonie (Ier
Atheners. In de nabijheid vond men bergwerken.
Ruïnen in het dal Solea bij Aligora.
Solíinus, C. Jul., misschien uit het begin
der 4. eeuw n. C., maakte een uittreksel uit de
natuurt. geschiedenis van Plinius, meestal van
aardrijkskundigen inhoud, onder den titel Polyhistor.

Solis fons, `HXlou xpr'jvrl, bron in de libysche
woestijn nabij 't Ammonium, waarvan het water
's middags het koudst, en te middernacht kokend
heet was en nog is. (Verg. AESCH. PROM. 888. en
vooral HDT. 4, 181. CURT. 4, 7.).
Solis lacus, kiie o 'Hekioto, heette bij I-lonierus (oD. 3, 1.) het meer waaruit eiken morgen
de zon oprees, om haren loop aan den hemel te
beginnen.
Solitaurilia, z. offer, 3. kol. in.
Soliuma., de troon, verg. se 1/a. Ten tijde
der keizers beteekende het ook een doodkist (area,
loculus, capulus).
Soloe, z. Soli.
Solois, loAóets, ver vooruitspringend, boschrijk voorgebergte op de westkust van Mauritanië,

Solon.
met een altaar van Poseidon, zeer waarschijnlijk t.
kaap Cantin (HDT . 2, 32. 4, 43.).
Solon, 1óXwv, de wetgever der Atheners, zoon
van Execestides, uit het oude koninklijke geslacht,
geboren tusschen 640 en 630 v. C.; hij werd voor
het practische leven gevormd en ontwikkeld door
reizen en door vroeg deel te nemen aan de staats
Zijn eersten roem behaalde hij-angelhd.
door de staatkundige rol die hij speelde bij de verovering van Salamis, doch die door de latere overlevering niet weinig opgesmukt is. Zijn grootsten roem
en een onsterflijken naam verwierf hij zich echter
door zijne wetgeving. Noch Draco's strafwetgeving, noch de zoenplegtigheden van Epimenides,
waarbij Solon mede werkzaam was, hadden te
Athene duurzame orde en rust kunnen herstellen;
eene verbrokkeling van het door Theseus ver
scheen op handen te zijn, de man--enigdla
nen uit de Pedias wilden eene oligarchie, de
Paralia een gemengden regeringsvorm, de ver
schulden beladen Hyperacriërs ver -armdent
hervorming in zuiver democrati--langde
schen zin (verg. partijen en Cl i s th e n e s). SoIon, aanzienlijk door geboorte, door zijne gematigdheid en regtvaardigheid met het algemeen
vertrouwen vereerd, had onder zulke omstandig
alleenheerschappij kunnen-hednwligto
geraken, doch hij verkoos als eerste archont in
594 v. C. en de volgende jaren liever de rol
van wetgever en bemiddelaar op zich te nemen.
In dat eerste jaar nam hij ook deel aan den oorlog tegen de Crissaeërs, om hen te straffen wegens het lang gepleegde onregt tegen gansch Hellas,
door den toegang en de reis naar Delphi meer en
neer te bemoeilijken. Zijn hervormingswerk begon hij met het uit den weg ruimen van dadelijke moeilijkheden, vooral de schuldenlast der
armen met de gevolgen daarvan. Daartoe diende
de astaayaeta (z. cp u X 1, 3. kol. b.); buitendien werden
zij die ten gevolge van schulden met atimie gestraft waren, in hunne eer hersteld, en de atimie
voor schulden afgeschaft en beperkt tot openbare
misdaden. Na deze deels transitoire bepalingen
ging hij over tot het vaststellen van de regten
der afzonderlijke burgers volgens het beginsel: „ hoe
meer diensten, hoe meer regten." Zoo verbrak hij
de wettige afsluiting der oude aristocratie, terwijl
hij in plaats van geboorte, het vermogen tot

maatstaf aannam. Hij deelde de geheele burgerij
naar dien grondslag in 4 klassen (z. p u A r^, 3.
kol. m.); daarnaar werd ook de dienstpligtigheid en
de soort van wapenrusting bepaald, alsmede het
aandeel dat in de staatslasten moest gedragen
worden (z. 7r p o s o a o !), echter zoo, dat, volgens de
hoogst waarschijnlijke opgave van B ö c k h, in de
laagste klassen niet het geheele vermogen belast
werd, maar slechts een zeker evenredig deel als
belastbaar (it) werd aangenomen. Terwijl
aIzoo de eerste klasse van het geheel betaalde
(1 talent), betaalde de tweede van 5% (3000 drachmen), de derde van % (1000 drachmen), de vier(Ie was geheel vrij. Hierdoor was tevens de staats
bevoegdheid geregeld, in zoover de laag--regtlijk
ste klasse van alle staatsambten was uitgesloten,
de eerste uitsluitend de bevoegdheid behield tot
het ambt van archont (z. a.) en het lidmaatschap
in den raad van den Areopagus. Door deze bepalingen bleef de magt voor 't oogenblik in han
haar tot dusver bezeten hadden,-denvahi
daar deze tevens de rijksten waren, terwijl voor
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't vervolg de slagboom werd omvergehaald, en de
toegang tot alle waardigheden ook voor de lagere
standen werd opengesteld. Insgelijks werden de
regten en pligten der metoecen bepaald, en zelfs
de slaven bleven niet verstoken van de bcscherming der wet. Het derde punt van wetgeving
was vervolgens het regelen en afbakenen van de
afzonderlijke staatsmagten. Aan de regterlijke
willekeur der ambtenaren werd paal en perk gesteld door eene reeks van wetten, die zich tot
alle betrekkingen van het openbare en bijzondere
leven uitstrekten (i^ovt of xup etc); het regt van
beroep op de volksvergadering die alle burgers
omvatte werd toegestaan, aan welke tevens de
regtspraak in hoogste instantie werd opgedragen,
alsmede de verkiezing der ambtenaren en het
opzigt over hen (z. i x x A ri i a, 3. en 4. kol.).
I)e hoogste administrative nuagt was in handen
van een raad (NouXl, z. a.), door Solon op 400
leden gebragt, 100 uit iedere ionische phyle. Deze
werd jaarlijks gekozen en vormde in zijne onder
een vast ligchaam van be--afdeling(prytë)
stuur. --- Deze wetgeving bevatte de kiem voor
verdere ontwikkeling in zich en liet aan de toekomst genoegzame vrijheid voor meerdere volmaking. Solon vergenoegde zich echter niet met het
geven van wettelijke bepalingen en verordeningen,
hij trachtte de burgers ook tot een levendige belangstelling in en deelneming aan de openbare
aangelegenheden op te wekken, en daarmede
tevens algemeene beschaving en geestlijke ontwikkeling te vereenigen. Dit blijkt onder anderen
uit het verbod om bij binnenlandsche twisten onzijdig te blijven, de bepalingen omtrent het openbaar onderwijs, zijne zorg voor het zuiver en onvervalscht voordragen der gedichten van Homerus,
terwijl daarentegen het vertoonen van de treurspelen van Thespis zou verboden zijn enz. — Intusschen hadden Solons staatsinstellingen, gedeelte
gevolge van hare gematigdheid, niet het-lijkten
gewenschte gevolg en bragten den staat geen
rust en eendragt aan. Om aan de nog steeds
smeulende brandstof tijd en gelegenheid tot geheele verstikking te geven, verliet hij zijn vaderland en begaf zich op verre reizen in den vreemde. Doch in zijne afwezigheid ontbrandden de
partijvesten op nieuw; bij zijne terugkomst vond
hij zijn vaderland aan burgertwisten ten prooi en
Pisistratus op weg om de alleenheerschappij te
bemagtigen ; te vergeefs weerstreefde hij hem met
moed, vertrouwende op zijne hooge jaren. Pisistratus wist zich tot tyran te verheffen, doch
hield de meeste wetten van Solon in stand. Hij
stierf in 553 v. C. te Athene of volgens anderen
op Cyprus, waar hij nog op koning Cypranor een
heilzamen invloed uitoefende; de laatste lotgevallen van zijn leven zijn echter onzeker en door
vele sprookjes opgesmukt, waartoe waarschijnlijk
ook zijn bezoek bij Croesus behoort, dat reeds
op grond van tijdrekenkundige moeilijkheden onwaarschijnlijk is. Solon was niet alleen staats man, snaar bezat een schat van levenswijsheid en
algemeene beschaving, waardoor hij zich den eervollen naam van wijze verwierf; de geestige
anecdoten over een aangenamen omgang met de
andere zoogenaamde wijzen van Griekenland
hebben zeker geen historischen waarborg. rvw4t
asnutróv of µrióév cífav waren de zinspreuken zijner
levenswijsheid. Eindelijk verwierf hij zich ook
als dichter grooten roem. Zijne elegiën op 5001)

Solonius ager--Sophistae.

894

verzen geschat, hoewel uit afzonderlijke stukken
zaamgevoegd, maakten eene doorloopende verzameling uit, waarvan de verschillende deden door
afzonderlijke titels onderscheiden werden. Het
meest bekend was de vaderlandsche elegie Salamis; een vrij groot aantal fragmenten is bewaard,
grootendeels bestaande uit korte spreuken, van
staatkundigen, zedekundigen of wijsgeerigen inhoud.
Zij zijn eene afspiegeling van zijne reine ziel, zijne
edele beginselen, en zijnen helderen blik in den
zedelijken en inaatschaplijken toestand van zijnen
tijd.
Solonius alter, eene vlakte in Latium tusschen Sabellum en Patrica tot het gebied van
Lanuvium behoorende (LIV. 8, 12. cie, AD ATT .
2, 3.).

Solstitium, gewoonlijk de zomerzonnestilstand, de langste dag, in tegenstelling van den
winterzonnestilstand of den kortsten dag (brunaa)
(volgens Varro, quod sol eo die sistere videbatur).
Volgens Plinius viel hij in op den 24. Junij. De
zon bereikt bij hare noordelijke afwijking van den
aequator een punt, waar zij liet verst daarvan
verwijderd is en als het ware stil schijnt te staan,
om vervolgens naar het wintersolstitium terug te
gaan. Deze schijnbare stilstand werd door het
woord aangeduid.
SolUs, loXou;, ook S o l u n t u m, versterkte
stad op de noordkust van Sicilië, midden tusschen
Panormus en Thermae, met een goede haven,
een mijl ten 0. van den mond van den Eleutherus; t. kasteel van Solanto; (Three. 6, 2. cie. VERR.
3, 43.).

Solygia, oXóYwa, vlek op den berg Solygius,
in het gebied van Corinthe, ten Z. van Cenchreae,
60 stadiën van Corinthe, bij het tegenw. Galataki
(THue. 4, 42 en v.).
Solyma, z. Hierosolyma.
Solymi, z. L y c i a.
Somnium, z. ovstpo;.
Somnus, z. Hypnus.
Sontí us, rivier in Venetië, ontsprong op de
carnische Alpen en ontlastte zich ten 0. van
Aquileja in den sinus Tergestinus; t. Isonzo.
Sonus, :cuvoc, een aanzienlijke bijrivier van
den Ganges, die zich bij Palibothra in den hoofd
stroom ontlastte; t. Soned.
Sopáter, 1trtutpo^, 1) een phlyacograaph
uit Italië, leefde onder Alexander den G. maar
ook nog onder Ptolemaeus Philadelphus Van
zijne phlyacen — dramatische kluchten — zijn
nog eenige titels en fragmenten over, waaruit
evenwel, bij de onbekendheid dezer soort van
i

poësie, niets anders is op te maken, dan dat de
iambische trimeter de gewone versmaat was. --2) Uit Apamea, een wijsgeer in de 4. eeuw n. C.,
leerling van Iamblichus; Constantijn liet hem als
aanhanger van het heidendom ter dood brengen. —
3) Een rhetor uit Apamea of Alexandrië in de
6. eeuw n. C. die in Athene onderwijs gaf. Van
zijne geschriften zijn nog scholiën bewaard op de
a'raast van Hermogenes.
Sophaenétuss, lopawsro;, schrijver eerier
Kupou avdC ct s, misschien dezelfde S. van Stymphahis die den jongen Cyrus 1000 zwaar gewapenden
toevoerde en den door Xenophon beschreven togt
naar Azië mede maakte; dikwijls door Xenophon
vermeld.
Sophene, landschap in GrootArmenië, door den Euphraat van Klein-Armenië

en het landschap Melitene gescheiden, met de stad
Arsamosata, aan een bergpas over den Taurus.
Sophi u., YtucptXoc, 1) dichter tot de middelbare attische comedic behoorende, uit Sicyon of
Thebe. Suidas en Athenaeus noemen eenige
zijner stukken. — 2) Vader van den redenaar
Antiphon.
Sophietae, aocpw-rai, sophisten, eerst van gelijke beteekenis als aocpoí, beteekenden echter ten
tijde van Socrates uitsluitend die klasse van wijs
onderwijs in de wijsbegeerte niet-gern,diht
uit inwendigen aandrang en eigen lust mededeelden, maar van plaats tot plaats rondtrekkende, uit
winzucht voor geld onderwezen. Het algemeene
karakter der sophisten, hetwelk de ouden door
een zekere eenzijdigheid meestal in eene schijnwijsheid gepaard met zucht naar rijkdom zochten,
bestond daarin, dat zij het philosophisch onderzoek,
dat vroeger slechts het zoeken der waarheid g om
zich zelve ten doel had, meer op het practische
leven, op algemeene ontwikkeling en beschaving
zochten te rigten. Zij wilden leeraars der deugd
zijn en voor alles hunne leerlingen in staatkunde
en redekunst bekwaam maken. Zoo trokken zij de
grieksche steden rond, verzamelden de jeugd om
zich, waarvan de voortreflijksten (b. v. Pericles,
Socrates, Euripides) hun onderwijs niet versmaad den. Zij vonden echter bij de vrienden en voor
oude zeden en beschaving (Aristo--stander
phanes) grooten tegenstand, maar nog meer werden zij bestreden door Socrates en zijne school.
Hun optreden valt in den tijd van Pericles, toen
ten gevolge eener volkomene omkeering op geestelijk en staatkundig gebied, Athene van de strenge
oude denkwijze en gewoonten tot die vrijheid en
ligtzinnigheid oversloeg, waardoor de jaren van
den peloponnesischen oorlog gekenmerkt zijn.
Als de eerste sophist wordt P r o t a g o r a s van
Abdera genoemd. Naast hem is de beroemdste
Gorgias van Leontini. Tijdgenooten van deze beiden zijn H i p p i a s uit Elis en P r o d i c u s uit Ceos.
Tot een volgend geslacht behooren : Euthydemus,
I)ionysodorus (bij Plato een schertsend twistredenaar). Polus, leerling van Gorgias, Thrasymachus
en eenige anderen. De sophisten hielden zich
met de theoretische wetenschappen als zoodanig
niet op, maar zij gebruikten hunne kennis slechts
als de stof voor hunne pronkredenen en als een
middel voor practische uitkomsten. Met terzijde
waarheid ging tevens ge--stelingdrobjcv
paard eene geringschatting der zedewetten en van
godsdienstig geloof, en het kwam bij hen voornamelijk aan op oefening in juist te denken en wel
te spreken. Zoo werden de sophisten als van zelf
leeraars in de redekunst, en vele van hen wijdden zich uitsluitend daaraan toe, waarbij zij hun
doel zochten te bereiken door het mededeelen
van rhetorische kunstgrepen, en meestal hun hoogsten roem daarin stelden over elk onderwerp naar
believen voor of tegen te kunnen spreken. Hoe
meer echter de sophistiek in deze rigting voort
te meer verloor zij aan eigenlijke waarde,-gin,des
en werd slechts een ijdel en winstgierig bedrijf;
en nadat de sophisten van het eerste geslacht,
Protagoras, Gorgias en a., ondanks al hunne eenzijdigheid en het gevaarlijke hunner grondstellingen,
zich toch groote verdiensten hadden verworven ten
opzigte van de ontwikkeling en de taal van het
grieksche volk, en een nieuw leven daarin hadden
opgewekt, zijn reeds hunne eerste opvolgers een
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wetenschaplijk en zedelijk 1 einde van den peloponnesischen oorlog in 't jaar
406 v. C., niet lang na den dood van Euripides,
Sophóeles , Zopo%k^c, een Athener, geboren in den hoogen ouderdom van 91 jaren. Ook
in de wijk Colonus, waarschijnlijk in 497 v. C. over de wijze van zijnen dood bestaan verschilZijn vader heette Sophilus of Sophillus, was een lende berigten. Volgens sommigen zou hij van
rijk en welvarend man en eigenaar van een va- vreugde over het behalen eener overwinning (leer
penfabriek, die door slaven gedreven werd. Hij onwaarschijnlijk), volgens anderen bij het voorleliet zijn zoon zorgvuldig onderwijzen in de mu- zen zijner Antigone gestorven zijn, terwijl een
ziek----Lamprus, een beroemd meester was zijn derde verhaal hem laat stikken in een wijndruif.
leeraar -- en in de kunsten der gymnastiek. Zes- De Atheners vereerden den dichter na zijnen dood
tien jaren oud zou Sophocles onder de atheensche als een heros. Zij rigtten voor hem als heros,
jongelingen geweest zijn, die ter eere van de overwin- onder den naam I)exion, omdat hij den god Acfling bij Salamis in een reidans den zegezang zon- sculapius in zijne woning had opgenomen, een heigen. Van zijne verdere opleiding en levensoor- ligdom op en besloten hem jaarlijks offers te
standigheden is ons tot aan zijn optreden als brengen. Later werd er over zijne begrafenis
treurspeldichter niets bekend. Het korte berigt eene schoone legende verbreid, die echter met de
van een lateren levensbeschrijver, die zegt, dat hij tijdrekening in strijd is. Op zijn graf stond Bene
door Aeschylus in het treurspel onderwezen is, Sirene en een zwaluw, zinnebeelden van het geheeft zeker geen andere beteekenis, dan dat So- zang ; en ook zijn zoon Iophon zou hem een
phocles tot zijnen voorganger in betrekking gestaan standbeeld hebben opgerigt. Later bewerkte de
heeft als leerling, voor zoo ver deze hem zonder redenaar Lycurgus, dat de beeldtenissen der drie
twijfel den weg gebaand en de middelen tot het treurspeldichters, Aeschylus, Sophocles en Euripivolmaken der dramatische kunst heeft aangewezen. des, op staatskosten in het theater te Athene werTegen dezen zijnen voorganger trad Sophocles op den geplaatst, en dat van hunne nagelaten treurl8jarigen leeftijd met zijne eerste didascalie als spélen naauwkeurige afschriften openlijk bewaard
mededinger op, en behaalde tevens zijne eerste werden. Nog bestaan er twee borstbeelden van
overwinning. Uit spijt over zijne nederlaag zou Sophocles ; in de anthologie vindt men verscheiAeschylus naar Sicilië vertrokken zijn. Tot deze den puntdichten op hem. --- Sophocles wordt aldidascalie schijnt cle Triptolemus, een verloren gemeen, zoowel in de oudheid, als in den nieustuk, behoort te hebben. I)e vertooning er van had wen tijd, voor den volmaakten attischen treurspelplaats in 01. 77, 4. Sophocles stond zonder twijfel bij dichter gehouden. 1)e oordeelvellingen der ouden
zijne medeburgers in hooge gunst en aanzien; zijne getuigen van de hoogste bewondering en den dieppoësie werd met zegt voor de reinste en zuiverste sten eerbied ; daarvan geeft ook getuigenis het
gehouden. Een bewijs van de groote achting zijner van vele zijden medegedeelde berigt, dat hij met
medeburgers is ook, dat hij in zijn 57. jaar, na zijne treurspelen meermalen (twintig, volgens ande opvoering zijner Antigone, te gelijk met Peni- deren vierentwintig malen) den eersten prijs, dikdes tot veldheer voor het volgende jaar tegen wijls ook den tweeden, maar nimmer den derden
Samos gekozen werd. Ook over de laatste le- prijs behaalde. De dichter staat met zijne kunstvensjaren ontbreekt het ons aan mededeelingen ; gewrochten geheel op het plastische standpunt
slechts uit zijn huislijk leven is ons een trek over- zijner tijdgenooten, die zoowel in de beeldende
geleverd.1)e levenslustige S. was smoorlijk ver- kunsten, als in de staatskunst van Bene stijve,
liefd op de hetaere Theoris. Haar zoonAni- maar door ouderdons geheiligde symmetrie en
sto was de vader van een jongeren Sophocles, die overdreven omslagtigheid, tot nette sierlijkheid,
zich met de vertooning zijner eigene treurspelen schoone groepering en bevallige afronding overen later met die van onzen Sophocles roem ver- gingen. De groote vorderingen die Sophocles in
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wierf. Hem zou onze dichter grootere gunst betoond hebben, dan aan zijn eigen zoon, den min-

vergelijking niet Aeschylus in de kunst maakte,
bestaan hoofdzaaklijk in eene geregelde ontwikke-

der geachten dichter Iophon, waarover deze den
vader een regtsgeding aandeed en hem voor de Í
phratoren aanklaagde. De aanklagt hield eene j
beschuldiging in van zinsverbijstering en eischte
op dien grond, dat den vader het bestuur zijner
zaken ontnomen en aan den zoon het vaderlijk
erfgoed zou worden afgestaan. Hierop zou Sophocles ter zijner verdediging den regters zijnen I
Oedipus op Colonus of slechts het koorgezang dat I
op Athene betrekking had, hebben voorgelezen,
waardoor hij niet alleen zijn volkomen vrijspraak
bewerkte, maar zich nog bovendien groote eerbewijzen van de regters verwierf. I)e aanklagt zeive, waarvan verscheiden schrijvers, onder anderen
ook Cicero, gewagen, heeft zonder twijfel plaats
gehad, hoewel de aanleiding daartoe niet volkomen bekend moge zijn. Uit andere omstandig heden blijkt echter, dat er later weder eene verzoening ' tusschen vader en zoon heeft plaats gehad. Niet onwaarschijnlijk is het, dat Sophocles
juist in den tijd „ dat hij aan zijne kinderen geene
vreugde beleefde " niet zijnen Oedipus op Coloflus bezig was. Sophocles stierf kort voor het

ling der dramatisch; handeling, waarbij tevens de
beweegredenen en de (lrijfveeren der handelende
personen, duidelijk en helder uitkomen. Daardoor
is hij vooral gelukkig geslaagd, in het schilderen
van karakters. In de plaats van den meer epischen vorm van Aeschylus, is die van zijne stukken streng dramatisch ; de handelingen zijn ingewikkelder en volgen elkander sneller op, de personen bewegen zich met meer leven om een vast
doel ; terwijl Aeschylus in het schilderen zijner
karakters niet afweek van de epische voorstelling
en de gevestigde overlevering, was het voor Sophocles behoefte om het inwendige leven van den
rnensch in zijne tegenstrijdige driften, neigingen
en wenschen te schilderen. Van deze nieuwe rigting in de kunst was bij S. een natuurlijk
gevolg het invoeren van een derden persoon op
liet tooncel, 7,0iTa (w i rrl; (z. t r a g o e d i a) en
het is juist door dezen derden tooneelspeler dat
de stukken van S. in karakterschildering, veel
boven die van Aeschylus vooruit hebben. Wij
vinden bij hem personen van de meest tegenstrijdige karakters bijeengebragt, waarvan hij de con,
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trasten door fijn berekende toestanden nog scherper weet te doen uitkomen. Personen, als Chrysothemis naast Electra, Ismene naast Antigone,
die den geest en wilskracht van den hoofdpersoon
door de tegenstelling van vrouwlijke teederheid en
zachtheid nog treffender maken, konden in der
daad, eerst na het invoeren van een tritagonist
optreden. De karakters van Sophocles stemmen
in zoo ver met die van Aeschylus overeen, dat
het idealen zijn aan de algemeene volksbegrippen
ontleend, waarin Euripides kenbaar van hen verschilt ; doch bij Sophocles vertoonen zij zich ook
als menschen die, hoewel als idealen uit het voorgeslacht voorgesteld, toch naar eigen beginselen
en inzigten handelende, hun persoonlijk karakter
in menige fijne trekken doen uitkomen. Ook is
het onderwerp zijner stukken over 't algemeen
kunstiger ontwikkeld en uitgewerkt, en de ontknooping met meer zorg voorbereid, dan in eenig
treurspel van Euripides. Ook heeft hij het koor
van elke werkdadige deelneming aan de handeling uitgesloten en dit een onpartijdig standpunt
doen innemen, zoodat het als een beeld van de
in het volk opgewekte aandoeningen daar staat.
Zijn stijl en taal munten uit door groote zuiverheid
en eenvoudige bevalligheid; vooral legde hij zich
er op toe om de gezwollenheid en de aan bombast grenzende, hoogdravende duisterheid van Aeschylus te vermijden, en trachtte door eene geregelde ontwikkeling van gedachten en gepaste
tegenstellingen, den indruk te verlevendigen en
door bezielde schildering der aandoenlijkste toestanden, de ziel te roeren en te treffen. Over
de veranderingen door S. in den toestel des tooneels en in de opvoering der stukken aangebragt, waarbij hij volgens Suidas invoerde :

consanguineus Leti), bij Statius (THEB. 2, 59.) ment
hij de paarden van de Nacht.
Sóra, cupcc, stad der Volscen in Latium
aan den Liris, ten N. van Arpinum, met een
sterke citadel. Bij het t. Sora vindt men nog
overblijfsels van zeer sterke muren. Ten gevolge
van een verbond met de Samniten, werd zij door
de Romeinen veroverd en tot colonie gemaakt.
Nadat de bewoners de romeinsche colonisten gedood hadden, werden er nieuwe heengezonden
(LIV . 7, 28. 9, 23. 10, 1.).

Soracte, t. monte di St. Oreste, berg in
Etrurië, ten 0. van den Tiber en 5 mijlen ten N.
van Rome. Op zijn kruin, die dikwijls met sneeuw
bedekt was (HOR . on. 1, 9, 2.), stond een beroemde tempel van Apollo, aan wien de geheele
berg geheiligd was, en ter wiens eere daar feesten van een bijzonderen aard gevierd werden
(VIRG. AEN. 11, 785.).

Soranus of Deus Sorranuu, naar de
stad Sora of naar den berg Soracte in plaats van
Soracinus, gewoonlijk dezelfde als Apollo (vIRG.
AEN . 11, 785.). Zijne priesters, Hirpi Sorani geheeten, gingen in het vaste vertrouwen op de bescherming van den god, met de ingewanden
der offerdieren in de hand, blootsvoets over gloeijende kolen. Oorspronklijk was deze god de god
der onderwereld Dis ; doch hij werd met Apollo
vereenzelvigd, dewijl beide godheden pestziekten
zonden en afwendden.
Sordiee, een meer in Gallia Narbonensis,
gevormd door de rivier Sordus, aan den voet der
Pyrenaeën, waarschijnlijk hetzelfde als door Strabo
wordt aangeduid in de nabijheid van de rivier
Ruscino, en dat met een korst van modder en
slijk, van 2-5 voet dik, bedekt was, zoo dat men
^pac to npd $páµa dywvi^eaaat, dXX' µrd 'r rpc ,oyia, er visschen kon uitgraven (riv. 42, 2.). Hetzelfde
z. te tra l o g i a. Sophocles was een van de vrucht verschijnsel moet tegenw. de étang de Leucate
Volgens geloofwaardige-barsteupldich. aanbieden.
berigten liet hij 113 stukken na ; zeker bekend
Sordidãti, zij die in treurgewaad gekleed
uit hunne titels zijn ons echter slechts 70-74 waren, zoowel bij bijzonderen rouw, als bij opentreurspelen en 18 satyrspelen. Behalve deze dra- bare aanklagten, als wanneer de beklaagde even
matische werken, worden nog van hem vernield als zijne vrienden sordida veste zich vertoonden
Benige kleine gedichten, lofzangen en een geschrift om het medelijden der regters op te wekken.
in proza over het koor, tegen Thespis en ChoeSoros, lopwv, een in 't noorden van Arearilus gerigt. - Wij bezitten echter in 't geheel dië in de nabijheid van Clitor gelegen woud, vol
slechts 7 volledige treurspelen ('AvTLT6vi, Oi& covs zwijnen, beeren en schildpadden.
thpavvoc, HXE^/^.pu, 1 puvtca, Aia, tXox r ri,
'

en Oi^Ertov; ztl KoXwvui) benevens een vrij groot
aantal fragmenten. De stof voor zijne treurspelen
nam hij meestal uit den epischen cyclus, de argivische mythen, de heroënsagen, inzonderheid uit
de fabel der Argonauten, en nu en dan nam hij,
door vaderlandsliefde gedreven, ook den kring
der attische sagen te baat. Slechts van twee
stukken kennen wij den juisten tijd der opvoering : de Antigone werd vertoond in 01.
85, 4. 437 v. C. en de Philoctetes in 01. 92, 3.
410 v. C.
Sophonisbe, z. Masinissa en Syphax.
Sophron, Iwppwv, een schrijver van mimen
uit Syracuse, zoon van Agathocles en tijdgenoot
van Euripides. Over zijne mimen z. ira i m u s.
Sophroniseus, z. Socrates.

Sortes, z. divinatio, 7. kol. o.
sosias, Iw6ia-, uit Syracuse, aanvoerder van
grieksche huurtroepen, die met Cyrus den jongere naar Boven-Azië trokken (?SEN. ANAB . 1,
2, 19.).

Soaibius, leeraar van Britannicus, liet zich
in 47 n. C. door Messalina gebruiken om Claudius op te zetten tegen een aanzienlijk Romein,
doch weldra werd hij in 't jaar 50, door toedoen van Agrippina ter dood gebragt (T Ac. ANN.
11, 1.).

SosierateM, Iwatxpc'rr^ , 1) dichter van de
nieuwe attische comedie, van wiens stukken 2 titels bekend zijn. -- 2) Uit Rhodus, omstreeks in
de eerste eeuw n. C., schreef ócaaoxnl der philosophenscholen, waarvan Diogenes Laërtius veel gebruik heeft gemaakt ; verder nog eene geschiede
: w? p o v e a r a í, opzigters der jongelingen in
Een redenaar van on--nisderCt.3)
de gymnasiën te Athene, tien in getal, zij werden zekeren leeftijd, van wien nog Benige fragmenten
door stemming gekozen en hunne bezoldiging was bewaard zijn. -- 4) Z. Socrates, 2.).
Sosigenes, Y-waty&vr^s, uit Aegypte, schreef
een drachme daags.
Sopor, de gepersonifiëerde slaap (verg. H y- eene verklaring op het werk van Aristoteles over
p n u s), broeder van den dood (vIRG. AEN. 6, 278., den hemel, en werd door Julius Caesar geraad-
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dat aan de Atheners toebehoorde. — 2) Zoon
van Amyntas van Stympliaea, maakte met Hermolaus eene zamenzwering tegen Alexander den
G. — 3) Verder komen een aantal geschriften onder
ter dood brengen. Later ging hij in den burger- dezen naam voor, zonder dat men naauwkeurig
oorlog tot Antigonus over, leed een nederlaag ter met den persoon des schrijvers bekend is. De
zee, ontkwam uit den slag bij Actium en ontving voornaamste dezer schriften zijn : t l :ugcov of
daarna van Octavianus vergiffenis. — 2) S o s i a 7rEpl ccvascu q cov, ;cepi (ipxTwv, 7rept CX jTwv r'j
Gal ha, vriendin van Agrippina, werd na den 6axp-rwv, µtJtrx Larop(aaC au vaTwprj , xuv7lTs r xá,
dood van haren man L. Silius, aan wiens afper- ePuxcxQ', TuPPrvrrrá,^ ,CEPI toTaµwv.
Sotades, wTd^S Vis. 1) uit Athene, dichter van
singen zij deel had genomen, verbannen (TAC.
de middelbare attische comedie. Van twee zijner
ANN . 4, 20.). -- 3) C. S o s i u s S e r e c i o, consul
onder Trajanus, begunstiger van Plutarcllus, die stukken zijn de titels nog bekend. -- 2) Uit Mauit dank daarvoor verscheiden zijner levensbe- ronea, de eerste en voornaamste dichter die vuile
schrijvingen aan hem opdroeg. -- 4) Q. S o s i u s en onkiesche onderwerpen behandelde. Deze soort
Falco, na den dood van Commodus dong hij van gedichten (Aóyo xcvau^oX6yoS) zijn naar hem
tegen Pertinax naar de heerschappij ; deze redde sotadische genoemd. De stof was meest mytholohem daarbij het leven. -- 5) Buitendien worden gisch, de behandeling grof zinlijk, voor de mondedoor Horatius ( EP. I, 20, 2. en A. P. 345.) S o s i i linge voordragt ingerigt, de maat opzetlijk loom en
als boekverkoopers genoemd, verg. boeken, 3. mat, — inzonderheid lonici a minore. — Hij leefde
onder Ptolemaeus Philadelphus en zou wegens het
kol. b.
Sosilus, Y.watXo;, uit Lacedaemon, leeraar en bespotten van diens huwelijk met zijne zuster Ar;sitrouwe volgeling van Hannibal, wiens leven en noë tot straf in een boden kist in zee zijn geworpen.
Soter , awT dp, aatrrlp, redder, beschermer,
daden hij in 7 boeken beschreef, doch, naar het
oordeel van Polybius, noch naauwkeurig, noch on- servator, bijnaam van alle goden, beschermers van
land en steden, alsmede van hen die het leven en
partijdig (NEP HANN . 13.).
Sosipáter, 1waf TaTpos, dichter van de mid- de gezondheid der menschen bewaren en bevordedelbare en nieuwe attische comedie. Een lang ren, zooals van Zeus, aan wien als zoodanig na
den maaltijd de eerste beker gewijd werd, van
fragment is nog van hem over.
SosiphInes , Zwat(pccvris, uit Syracuse, zoon Poseidon, als redder in zeegevaar, insgelijks van
van Sosicles, behoort tot de alexandrijnsche tra- de Dioscuren, van I)ionysus als latp6c, van Aegische Pleias, leefde volgens Suidas onder Phi- sculapius, van Hercules, van Apollo en a. — tolippus of Alexander van Macedonië. hij zou 73 t s c p a, sospita, was insgelijks een bijnaam van
stukken opgevoerd en 7 malen de overwinning verscheiden godinnen, zooals van Artemis (z. a.),
Hera (z. a.), Persephone, Hecate, Athene. — Ewbehaald hebben. Fragmenten zijn nog bewaard.
So$istrátus, ZwaEatparo;, 1) uit Euboea, aan Tr^pta heetten de offers aan Zeus Soter, vervolgens
vriend van Philippus van Macedonië-hanger in 't algemeen dankoffers voor liet behoud van
(DEMOSTH. DE COR. p. 324.) . — 2) Uit Syracuse, eenen veldheer of zijn leger, of voor de herstel
vader of van een ander lid der-lingvae
tegenstander van Agathocles, was na den dood
van Timoleon het hoofd der oligarchische partij, familie.
Sotion, wrfwv, peripatetisch wijsgeer in de
in zijne ballingschap hield hij zich te Agrigentum
op. — 3) Tyran van Agrigentum, die toen hij 1. eeuw n. C. uit Alexandrië, leeraar van Seneca
en schrijver van een mengelwerk (xEpa; 'Aµa?,ook Thoeno (verg. H i c e t a s) uit Syracuse ver
wilde, aanleiding gaf tot de tusschenkomst-drijven 4 z1u ), waarschijnlijk fabelachtige berigten bevatder Carthagers. Tegen hen werd Pyrrhus ter 1 tende over Indië. •-- Een ander wijsgeer uit

pleegd bij het verbeteren van den calender. Hij
sXcrTOVciuv.
schreef ook 7rFP1 óc! ews en 7tF.pl Twv
Sosii, 1) C. S o s i u s, praetor in 49 v. C.,
streed in 38 in Judaea, waar hij Antigonus liet

.

hulp geroepen, die Thoeno als verrader liet ter
dood brengen, terwijl S. zich door de vlagt redde.

Sosithéus, YwaWeoc, treurspeldichter, behoorende tot de alexandrijnsche Pleias. Hij was afkomstig uit Alexandrië in Troas, begaf zich naar
Athene en vervolgens naar Alexandrië in Aegypte,
waar hij als mededinger tegen den treurspeldichter Homerns optrad. Zijn bloeitijd valt in de 124.
01. Zijn grafschrift, door Dioscorides vervaardigd,
waarin hij als hersteller van liet satyrspel geprezen wordt, staat in de anthologie. Van een satyrspel Ddpi rj Actuspaa5 is nog een lang fragment
over.

Alexandrië in de 2. eeuw n. C. schrijver van

een veel gelezen werk, waarvan een uittreksel gemaakt werd : ócaaoyaí (Twv yti oaópwv). Nog noemt
men van hem een tweede geschrift OcóxXstot ïXr'yoc en een derde ;rspl TcoV 'J'(p wvos aía,Xwv.
Sotti^tes (Sont.), I(OTVl Tat, volkstam in aquitaansch Gallië, in de nabijheid van de Vocaten
en Tarusaten, op de grenzen van Gallia Narbonensis, met voortreflijke ruiter s en mijnwerkers
(CARS B. G. 3, 20 en v.).

Spalátum, vlek in Dalmatië op een landtong in de nabijheid van Salona ; niet ver van
daar lag een prachtig landgoed van Diocletianus,
waar deze keizer als privaatpersoon zijne laatste
SOSpita, z, a (OT r p,
Sosthénes, YwaD&vr1;, een aanzienlijk Macedo- dagen doorbragt; t. Spalatro.
Sparta, 1) plaatslijke ligging, z. Laconiër, dwong in 280 v. C. den zwakken koning Antigonus afstand te doen van de regering, verdreef de nica. -- 2) Geschiedenis. In het landschap
roofzuchtige Galliërs uit het land en stelde zich, Laconië woonden oorspronklijk Lelegers, vervolterwijl hij den koningstitel weigerde, als veldheer gens kwamen er Achaeërs uit Phthia (HDT. 2, 98.)
aan het - hoofd der regering. Bij een herhaalden onder een geslacht van koningen, dat zijne afinval der Galliërs in 279 onder Brennus sneuvelde komst van Perseus afleidde, in wier plaats later
de Pelopiden kwamen. Bij de verovering van den
hij (JUSTIN. 24, 5 en v.).
Peloponnesus door de Doriërs viel Laconië, het
Ew a pa — N.rvu .pa, z. a.
Sostrátus, w ^s T P a T o c, 1) een zeeroover onvruchtbaarste en onbeduidendste landschap, door
die zich meester maakte van het eiland Halonesus bedrog bij loting ten deel aan Eurysthenes en
'

-
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Procles, minderjarige zonen van Aristodemus, wier
nakomelingen, gewoonlijk Agiden en Eurypontiden
geheeten, gezamenlijk regeerden. Weldra werd
Sparta de hoofdstad; het lag in de nabijheid van
het oude Amyclae, dat, even als de overige steden
der Achaeërs, hare staatkundige regten verloor.
Behalve de heerschende Doriërs of Spartanen, bestond de bevolking van het land uit de Achaeërs,
die in het bezit hunner persoonlijke vrijheid en
grondeigendom, maar zonder staatkundige regten
gebleven waren (ic p(otxot), en de Heloten, die met
het verlies van land en vrijheid gestraft en tot
lijfeigenen gemaakt waren. Langen tijd stak Sparta in geenen cieele boven de dorische staten uit.
Eiij voortduring in buitenlandsche oorlogen gewikkeld met de naburige argivische en arcadische
steden, werd het inwendig verscheurd door hevige
twisten tusschen de dorische aristocratie en het
koningschap. Eerst met en na Lycurgus begon
het zich te verheffen. Daar zijne wetten hd eigenaardig dorische stamkarakter ten grondslag
hadden, werd Sparta van nu af de natuurlijke ver
waarvan de-tegnwordivahsmu,
hoofdeigenschappen deze waren: een diep gevoel
van eigen waarde, dat tot krachtig handelen opwekte, streng vasthouden aan oude, gevestigde vormen, gehechtheid aan voorvaderlijke tucht en zeden. De nieuw ontwaakte geest openbaarde zich
weldra in de volkomen onderwerping van alle nog
overgebleven achaeïsche inwoners door de koningen Charilaus, Teleclus, Alcamenus, vervolgens
in den strijd tegen de verwante Messeniërs, waartoe aanleiding schijnt gegeven te hebben een twist
over de grensscheiding van Dentheleatis. Twee oor
hadden de-logen(7432685v.C)
geheele onderwerping van het land ten gevolge,
waarna de vroegere bewoners van hun grondeigendom beroofd en met de Heloten gelijk gesteld
werden. Dat echter gedurende dien tijd ook geen
inwendige rust heerschte, blijkt uit den geweldigen
dood van koning Polydorus, uit de toenemende
magt der ephoren als een tegenwigt tegen de koningen, en uit de uitzending der Partheniërs,
waarschijnlijk een gemengd dorisch en achaeïsch
geslacht, die in 707 v. C. onder Phalanthus Tarentum stichtten. Toen echter Sparta na zware
oorlogen de Arcadiërs overwonnen, en vooral kort
na 660 v. C. Tegea gedwongen hadden om hare
oppermagt te erkennen, ging het ook in de ooggin
van buitenlandsche volken door voor den eersten
staat van Griekenland (rrnT. 1, 66, 69.). Dit
overwigt handhaafden de Spartanen vooral door
hunne medewerking tot het verdrijven van tyrannen, die zich sedert de 7. eeuw bijna in al de staten
van Griekenland verhieven (HDT. 5, 92. TIUC. 1,
18.). Met hunne hulp werden de Cypseliden uit
Corinthe en de Pisistratiden uit Athene verdreven;
zij hielpen Sicyon, Phocis en verscheiden eilanden
der aegaeïsche zee van hunne gebieders bevrijden,
en trotseerden zelfs den magtigen Polycrates van
Samos; daardoor verwierven zij zich in vele staten
eene partij van dankbare en trouwe aanhangers.
Het langst dong Argos met Sparta om den voor
Doch toen de Spartanen in 550 v. C. het-rang.
landschap Cynurea met de stad Thyrea, dien voort
twistappel, veroverd hadden, en koning-duren
Cleomenes in 520 v. C. aan de Argivers een zware
nederlaag bij Tiryns had toegebragt, onttrok Argos zich aan alle ondernemingen, waarvan de leiding aan Sparta was opgedragen. Deze 11Ysµovfa

bestond hierin, dat het in den oorlog het opper
dat de algemeene bijeenkomsten en-bevlhad,n
beraadslagingen in hare stad gehouden werden,
zonder daardoor inbreuk te maken op de onafhanklijkheid der overige staten. Het lag niet in
Sparta's plan om deze magt buiten den Peloponnesus uit te breiden (IiDT. 6, 108.), doch het gemeenschaplijk gevaar van de perzische oorlogen
bragt de verbonden staten onder Sparta's vanen.
Nadat het eerste gevaar afgewend was, zagen zij in,
dat zij slecht in staat waren om den oorlog tegen
de Perzen op verren afstand voort te zetten, en
toen nu Pausanias en Leotychides den naam van
Sparta oneer hadden aangedaan, lieten zij liet
toe, dat Athene in 476 of 472 v. C. de verdere
lesding van glen oorlog op zich nam, terwijl zij
zich weder tot den Peloponnesus beperkten. Doch
van nu af was er een bron van eeuwigdurenden
naijver en spanning tusschen Athene en Sparta geopend. Nadat Sparta door een aardbeving ver
een opstand der Heloten en Mes -woestndr
geschokt was geworden, kwam-seniër465v.C
het in 461 tusschen beide staten tot een openbare
scheuring, en in 457 verscheen een spartaansch
leger in Hellas, onder voorwendsel van de Doriërs
tegen de Phocensers te beschermen, doch in der
daad om Athene in hare magtsuitbreiding tegen
te werken. Door den wapenstilstand van 451 en
van 445 v. C. werd de strijd wel voorloopig bij
doch daar Athene steeds verder om zich-geld;
greep, was de laatste wapenstilstand pas half ver
toen in den peloponnesischen oorlog de be--strekn,
slissende krijg uitbrak, 431 v. C., waardoor Athene's magt geheel geknakt werd en Sparta weder
de hegemonie verkreeg, waar echter gedurende
dien tijd de vaste vormen der lycurgische staats regeling, vooral door Lysander en Epitadeus, ver
waren. Agesilaus zocht Sparta's magt, die-broken
nu in Griekenland goed bevestigd was, ook over
Klein -Azië uit te breiden en streed gelukkig tegen
de Perzen, totdat door perzisch geld de corinthische oorlog ontbrandde, in 395 v. C. Na ver
nederlagen, vooral die ter zee bij Cnidus,-scheidn
offerde, Sparta, ten einde aan zijne tegenstanders
de vruchten der overwinning te ontrukken, bij den
vrede van Antalcidas, Klein-::\zië aan den grooten
koning op, erkende hem als scheidsregter in de
grieksche aangelegenheden en wist zich op die
wijze, onder voorwendsel van vrijheid voor alle
staten, den eersten rang in verbond met Perzië te
verschaffen. Slechts Thebe onderwierp zich niet
aan deze voorwaarden en ontrukte aan Sparta de
voordeelen van dezen schandelijken vrede. Athene
bragt na de overwinning bij Naxos (376) een
nieuw bondgenootschap tot stand, en Sparta deed
in 372 formeel afstand van de hegemonie. Nog
meer nadeel leed het in den voortdurenden oorlog
met Thebe. De Spartanen zagen den vijand voor
de stad, ja zelfs op de agora, en ofschoon hij
weldra moest _aftrekken, bragt Epaminondas toch
aan de stad een gevoeligen slag toe door de
herstelling van Messenië in 3t9, terwijl zij in 365
moest aanzien, dat hare bondgenooten een afzonderlijken vrede met Thebe sloten. Van nu af
nam het verval van den staat zoowel van binnen
als naar buiten hand over hand toe; de verarming
en de schuldenlast der burgers maakten de wetten
tot ijdele vormen. Door een verbond met de Phocensers, aan wie de Spartanen hulp zonden, zonder
hen krachtdadig te ondersteunen, maakten zij zich
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Philippus van Macedonië tot vijand, die in 344 in
den Peloponnesus verscheen en Messenië, Argos
en Arcadië onafhanklijk verklaarde, doch straffe
toeliet dat de Spartanen niet ter algemeene-los
vergadering te Corinthe verschenen (JusnN. 9, 5.).
Gedurende de afwezigheid van Alexander den G.
zocht Agis III., door Darius niet geld ondersteund,
de magt van Macedonië te fnuiken en Griekenland
te bevrijden, doch hij werd bij Megalopolis door
Antipater geslagen en gedood, 330. Dat de krijgshaftige heldengeest ook allengs geweken was toont
ons de versterking der stad bij de aanvallen van
Demetrius (296) en van Pyrrhus in 272. I)e poging van Agis III., om na vernietiging der schuld boeken de grondeigeudommen op nieuw te ver
getal der burgers, dat tot 700 was-delnht
ingekrompen, te vermeerderen, leed schipbreuk op
de baatzuchtigheid der rijken, en hierin slaagde
eerst Cleomenes III. na de magt der ephoren met
geweld verbroken te hebben. Een schoone dageraad scheen weder voor Sparta aan te breken;
('leomenes was op het punt de heerschappij over
den Peloponnesus te herwinnen, toen een verbond
der Achaeërs met Macedonië koning Antigonus
Doson naar den Peloponnesus bragt; de neder
bij Sellasia, 222, en de kort daarop gevolgde-lag
dood van Cleomenes in Aegypte maakte nu aan het
rijk der Heracliden een einde. Antigonus liet echter edelmoedig den Spartanen hunne onafhanklijkheid behouden ; na eenige onbeduidende regenten
(I,ycurgus, Chelo) verhieven zich de beruchte tyrannen Machanidas, 211--- 207, en Nabis, 206---192.
Beiden moesten het onderspit delven voor Philopoemen, die in 192 Sparta in het achaeïsch ver
opnemen, doch het in 189 na een-bonde
opstand eene strenge tuchtiging deed ondergaan
en voor de lycurgische instellingen achaeische invoerde. De onderdrukte Spartanen vonden voor
hunne grieven gehoor bij de Romeinen, die de
onderlinge veeten langen tijd aanhitsten, totdat zij
Griekenland aan hunne raagt onderwierpen, 146
V. C. Intusschen behielden de Spartanen zooveel
vrijheid, als een grieksche staat onder den scepter
van Rome genieten kon ; lycurgische instellingen
bleven zelfs tot in de 5. eeuw n. C. in stand. —
3) Staatsregeling. Flare groote overeenkomst

met die van Creta laat zich het best verklaren uit
de gelijkheid van afkomst en karakter dier beide
dorische staten, zoodat het van weinig belang is te
onderzoeken, wat er van de sage is, (lat Lycurgus
zijne wetten (5rt rp t) gedeeltelijk uit Creta zou gehaald
hebben. De bevolking was in 3 klassen gesplitst:
1) de heerschende Spartanen, de eigenlijke burgers
met volkomen regten; 2) de perioecen met persoonlijke vrijheid; 3) de dienstbare Heloten (z.
verder onder l x x A r1 (a, Helotes, ó p o t o t). Allengs ontstond onder de Spartanen een onderscheid
van op.otot en un.op.siovss; z. daarover pot0 t. — Het doel der staatsregeling van Lycurgus
was, om de burgers op het naauwst met den staat
te verbinden, hen voornamelijk tot goede, krachtige
soldaten te vormen en elke verandering in de oude instellingen moeilijk te maken. Vandaar de ver
grond in gelijke, onveranderlijke, on--delingva
vervreernbare doelen (xXrl , oe), 9000 voor de Spartanen, 30000 klei n ere voor de perioecen; vandaar
de gemeenschaplijke door den staat bestuurde
opvoeding (z. a.), de sussitiën (z. a.), de afscheiding en wering van vreemdelingen, de beperking
der persoonlijke vrijheid en van den arbeid (handel

en nijverheid mogten slechts door perioecen ge
edele metalen als ruilmiddel wa--drevnwo;
ren verboden), ondergeschiktheid der burgers aan
de overheid, van de jeugd aan ouderen van jaren,
welke pligt verligt werd door het vooruitzigt van
zich eenmaal door onbepaalde gehoorzaamheid
het zegt van te bevelen te verwerven. ----- Lafhartigheid was algemeen in groote verachting, als
ongehuwde staat, want de staat had het-med
rent van ieder de voortplanting van het geslacht
en de instandhouding der burgerij te vorderen. -- Ike
regeringsvorm was een gemengde uit monarchale,
aristocratische en democratische bestanddeelen.
^ I-let monarchale beginsel was vertegenwoordigd
door de beide koningen, die, overeenkomstig het
koningschap in het heroïsche tijdvak, grooter eer
genoten, dan zij raagt bezaten; zij hadden het opperbevel in den oorlog, welk regt later beperkt werd
door de hun door de ophoren toegevoegde opzigters (z. l cp o p o t). Het aristocratisch beginsel
is vertegenwoordigd door de gerusia (z. a.), langeni tijd het magtigste staatsligchaam in Sparta.
lle democratie zetelde in de ixxArl6íx (z. a), en
was vooral vertegenwoordigd door de ephoren,
wier toenemende invloed drukkend werd voor de
koningen en de aristocratische gerusia, en in welke
het vermeerderen en toenemen van het democra
^ tisch beginsel zich openbaart (verg. é p o p o t). —
Over de metoecen, verg. Helotes; over de verf deeling in stammen, z. p u X r, over de inrigting
van het leger, z. exercitus.
SpartI cus, een Thraciër, eerst soldaat, vervolgens roover, en als zoodanig gevangen geraakt
werd hij tot zwaardvechter bestemd. Met 70 ka
hij uit Capua uit de daar aan -imardenotvlug
naar den Vesuvius, in 73-wezigladtornsch
V. C , verzamelde daar talrijke benden van weg
zwaardvechters en slaven om zich, ver--gelopn
sloeg den praetor Claudius, benoemde Crixus en
Oenomaus tot zijne onderbevelhebbers en overwon
den praetor Varirlius. Hierop wilde Spartacus
met zijn leger van 70000 man naar Gallië treken, toen Crixus door de Romeinen geslagen
werd. Spartacus zelf versloeg daarentegen 2 romeinsche legers, trok naar Boven-Italië, won den
slag bij Mutina en trok nu, terwijl zijne scharen steeds vermeerderden, met 120000 man op
Rome aan. Doch hij werd door Crassus, die nu
het opperbevel had op zich genomen, gedwongen
naar Bruttium terug te wijken; eene poging van
Spartacus om naar Sicilië over te steken, mislukte
erg zijn leger werd gedeeltelijk vernield 71 v. C.
Na nog twee romeinsche veldheeren geslagen te
hebben werd Spartacus eindelijk in Lucanië bedwongen en sneuvelde daar.
Sparti, z. Cadmus.

Spartiánus

,

z. scriptores historiae

Augustae.

Spartóeu , IitcCptoxo;, niet Spartacus, naam
van verscheiden koningen aan den Bosporus. De
eerste, de stichter der tweede koninklijke familie,
regeerde van 438-431 v. C. Hij leefde, even
als zijne opvolgers, in goede verstandhouding met
Athene, vooral de vierde en voorlaatste van dezen
naam, van 304-284.

Spartólus, 1rtápTwXo., stad op het macedonisch schiereiland Chalcidice, ten N. van Olynthus (TF;uc. 2, 79.).
Spauta, z. Media en Matiana.
speeularia. Glazen vensters uit moscovisch
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glas (lapis specularis) en uit gewoon glas had
men reeds onder de eerste Romeinsche keizers.
De glazen- en spiegelmaker heette specularius.
Speculator, 1) de spion in den oorlog of
verspieder (= explorator). Ten alle tijde en bij
alle volken werden zulke personen gebruikt. -- 2)
De ordonnance. Tegen het einde der republiek
had ieder legioen I0 zulke ordonnancesoldaten, die
aan de krijgstribunen berigt bragten ; ten tijde der
keizers werden zij tot verschillende diensten gebezigd, ook tot het voltrekken der doodstraf. Bij
Tacitus worden zij dikwijls vermeld.
Speculum, spiegel, zoowel kleine handspiegels (voor het damestoilet meestal ovaal of rond)
als groote wand- en staande spiegels, die men
kon verschuiven. Zij waren steeds van metaal.
Spelen. Bij de Grieken worden zeer vele
en verschillende gezelschapspelen vermeld, vooral
aan gastmalen. Verg. maaltijden der G r i ek en, waar het opgeven van raadsels en de x6rTa3os reeds behandeld zijn. — Tot de spelen die
opmerkzaamheid en verstand vereischten behoort
het triktrakspel (7tETTSía), dat met schijven (ne ot)
gespeeld werd. Een soort van dit spel, r6Àts ge
schijnt eenige overeenkomst gehad te heb--hetn,
ben met ons dam- of schaakspel. De afzonderlijke vakken (pat) van het bord heetten hierbij
7tóXee . het zetten der stukken »at r'rl y t flpov,
het terugtrekken van een zet dvaataftat. Het doel
was de stukken der tegenpartij vast te zetten of
in te sluiten. Het stuk dat tusschen twee vijand
inkwam werd geslagen. Als uitvinder der-lijke
itsaaoi noemt men Palamedes. — Hasardspelen
waren de meeste spelen met steentjes of beentjes,
c .rpuyaXcaµó^, hoewel niet alle; bij een daarvan
was de kunst vijf astragalen, die men in het vlak van
de hand legde in de hoogte te werpen en boven
op de hand weer op te vangen. — Eindelijk
het eigenlijke dobbelspel, xuf3 mu, dat meest om
geld gespeeld werd. Men kwam tot dit spel bijeen
in plaatsen die xupeia of axtapthpna genoemd
werden.
Speluncae heetten groote rotsholen in Latium ten N. W. van Cajeta en ten 0. van het
fundanische meer, in de nabijheid van Formiae.
Verscheiden er van waren tot zomerverblijven ingerigt; in een daarvan kwam keizer Tiberius door
instorting in levensgevaar (TAC. ANN. 4, 59. SUET.
TIB . 39.). Een dorp in de buurt heet nog tegenw.
Sperlunga.
Spercliéus, ánspyFtós, t. Hellada, na den
Peneus de grootste rivier van Thessalië, op den
Tymphrestus ontspringende bereikte zij in een
oostelijke rigting de malische golf. Kleine bijrivieren waren : Inachus (t. Vistritza), Dyras (t.
Gurgo), Melas (t. Mavroneria), Asopus (t. Kar
tegen elkaar instroomende wa--vueria).Dod
teren van de golf en de rivier zijn de kusten
thans zeer veranderd (HOM. IL. 16, 174 . HDT . 7,
193, 228 . LIV . 36, 14. 37, 4.). De stad Spe rc h i a e bij Livius (32, 13.) lag welligt bij de bronnen der rivier.
Spes, 'EX7rís, personificatie der hoop, bij de
Romeinen in 't bijzonder met betrekking tot de
hoop van 't jaargetijde, en onder de keizers meer
met het oog op de gehoopte huwelijkszegen. Zij
had te Rome verscheiden tempels (Liv. 2, 51. 21,
62. 24, 47. 25, 7. 40, 51 . TAC. ANN . 2, 49.). Haar
feestdag was de 1 Aug. Bij de Grieken komt
zij slechts als dichterlijk beeld voor, z. P r o m e-

t h e u s (soPH. o. C. 158. THEOCR. 4, 42.). Zij
werd voorgesteld met een jeugdige, rijzige ge
tred, met een lang kleed,-stalenzwvd
in de regterhand een bloem of korenaar of een
schaal, terwijl zij met de linker haar kleed een
weinig opligt. Het anker is een later kenteeken
der hoop.
Speus^ippu.s, 1iaóant7to;, de zoon van Eurymedon te Athene en van Petone, eene zuster van
Plato, geb. omstreeks 395 v. C. Zijne opvoeding
werd aan zijn oom Plato toevertrouwd; ook schijnt
hij de school van Isocrates bezocht te hebben.
Hij had veel neiging voor de philosophie der
Pythagoraeërs, waarmede hij zich meer naauwkeurig schijnt bekend gemaakt te hebben, toen hij
Plato op diens derde reis naar Sicilië vergezelde.
Men maakt ook gewag van eene briefwisseling
van hem met Dionysius van Syracuse en met
Philippus van Macedonië. Hij volgde Plato in de
Academie op, nadat hij hem op zijn ouden dag
zeker reeds tot hulp geweest was. Zijn zwak lig
liet hem echter niet toe daar lang als-cham
leeraar werkzaam te zijn en in 339 v. C stond
hij zijn leerstoel aan Xenocrates af. Uit verdriet
in 't leven maakte hij daaraan in 334 v . C. vrij
een einde. Diogenes Laërtius schrijft hem-wilg
een opvliegend en toornig karakter toe. Zijne
talrijke geschriften, die Aristoteles voor 3 talenten
kocht, bestonden in oµvrµarJ en dialogen,
b. v. over den rijkdom, over het genot, over geregtigheid, over de ziel, over de vriendschap,
enz. Verder JtXóaopos, K cpaa.os, KXuuvóµaXoc i
Aoalac, IloX(ry s, I%lochputtxós enz. In de grieksche anthologie staat een distichon van Sp. op
Plato.
Sphacteria, pax ri pk of Icpayla, een smal,
boomrijk eilandje dat zich in een lengte van 15
stadiën voor de reede van Pylos, van het N. naar
het Z. uitstrekte, beroemd door eene belegering
van 420 Spartanen in den peloponnes. oorlog, die
zich in 425 aan de Atheners onder Cleon moesten overgeven (rHuc. 4, 8 en v.); t. Sfagia.
Verg. Messenia.
Sphaeria, Vyatp a, t. Poros, eiland op de
kust van Troezen in Argolis, nabij Calauria.
Verg. A e t h r a.
Sphaeristernum de kaats- of kolfbaau,
gebruikt voor het balspel of ook voor andere
spelen. Zulke lokalen mogten evenmin in de
openbare badhuizen als in de woningen en
buitenplaatsen der rijken ontbreken.
Sphendále, psv^áar^, stad van Attica op
de grenzen van Boeotië, tusschen Decelia en Tanagra, aan de noordelijke helling van den Parnes
;

(HDT. 9, 15.).

I^psv^óvrj, z. aypocitS.
sv8ovrIzac, z.funditores en exercituus,
3. kol. o.
Sphettus, piïr'r6S, een oud vlek op eenigen
afstand van de Zuidw. kust van Attica, waar langs
de sphettische weg van Athene naar Sunium liep.
Sphinx, ,,de wurgster," een monster met het ligchaam van een gevleugelden leeuw,
het hoofd en de borst van een vrouw (staart van
een slang, het ligehaam van een hond, of nog
anders), dat op een rots nabij Thebe zijn verblijf
hield en groot onheil aan de stad berokkende.
Zij gaf een raadsel op : „ wat heeft een stem, is
des morgens viervoetig, des middags tweevoetig en
des avonds drievoetig" (mensch) en doodde ieder

Sphodrias- ' Sporades.
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die het niet kon oplossen. De Thebanen beloof- tot Alexander over, om later onder de Scythen
den aan hem die het oploste de heerschappij over een schuilplaats te zoeken.
de stad en de hand der koningin - weduwe locaste.
Spithridates , IntdptaaTrlc, perzisch satraap
Oedipus had het geluk er de verklaring van te
vinden, waarop de Sphinx zich uit spijt van de
rots in den afgrond stortte, z. 0 e d i p u s. Zij was
geboren uit de Chimaera en . Orthus (HESIOD .
THEOG . 326.) of uit Echidna en Typhon en zou
uit Aethiopië afkomstig zijn ; zij was gezonden
door Hera die op Laius vertoornd was, of door
Ares uit gramschap over het dooden van den
Aresdraak door Cadmus. Orspronklijk schijnt zij
eene voorstelling te zijn van de vernielende pest,
welke het land der Thebanen zoo dikwijls ver
gedaante van de aegyptische-woest.D
Sphinx, waarnaar de grieksche gevormd is, was
die van een liggenden leeuw zonder vleugels met
hoofd en borst van een mensch. Deze Sphinxen
stonden in lange rijen bij den ingang der tempels.
Sphodrias, cpo^píus, 1) veldheer der Spartanen, die in 378 v. C. Thespiae bezet had, en
van daar meermalen te vergeefs den Piraeeus
trachtte te overrompelen (XEN. HELL. 5, 4, 20.
PLUT. PELOP. 14. AGES. 24.). - 2 ) Cynisch wijsgeer, die eene rgXvri &pWTtxri schreef.
P p u y t' s, de zegelring, dien elke vrije te
Athene, zoo hij niet tot de armste klasse behoor
droeg om daarmede te verzegelen. Ten einde-de,
valschheid in geschrift enz. te voorkomen, daar
het zegel diende tot waarmerk der handteekening,
had reeds Solon een wet gemaakt, dat het den
steensnijder niet geoorloofd was, van de gemaakte
ringen een afdruk te houden. Gewoonlijk droeg
men den ring aan den vierden vinger, itapáµeaos.
Later werden de ringen ook tot sieraad gedragen,
en velen overlaadden de vingers letterlijk met
ringen, een verwijt dat ook Demosthenes en Aristoteles treft. De hooge waarde der ringen, vooral
in lateren tijd, bestond voornamelijk in de kun
bewerking van den steen door den graveur,-stige
maar ook in het kunstige maaksel van den gouden ring (ayev^óvrl) zelven. Eenvoudige gouden
ringen zonder steen (acppaYt's, os) heetten
Spina, een muur, midden door het stadium
in den circus gebouwd, versierd met kleine alta-

ren, torentjes en beelden ; aan de uiteinden, die
met 7 dolphijnen en 7 kogels (ova) voorzien waren, moest men bij de wedrennen om de inetae
heen draaijen. Na elken wedren werd er een dol
kogel, die op een vrij hoogen pilaar-phijnvade
rustte, afgenomen om aan te duiden hoeveel ren
-ne
er hadden plaats gehad.
Spina, 7tiva, 1) stad in Gallia Cispadana
aan den zuidelijksten mond van den Padus (Ostiuni
^Spineticuin) in het gebied der Lingones, t. Spinazzino. — 2) t. Spino, stad in Gallia Transpadana,
aan de Addua.
Spino , rivier tje bij Rome, dat met den Almrmo,
Tiberinus eii Nodinus in de oude gebeden der
augurs werd aangeroepen (cie. N. D. 3, 20, 52.),
omdat men bij een heilige plegtigheid, geen rivier, daar elke aan een godheid gewijd was, mogt
overslaan (TAC. ANN. 1, 79.) , zonder daarvoor een
auspicium te hebben ingesteld.
Spinther, z. L e n t u l i.
Spitamenes, lictTaµivris, satraap van Darius
Codomannus, van een zeer onstandvastigen aard.
Eerst maakte hij zich met Bessus aan het ver
hunnen vorst schuldig, liep vervolgens-radvn

van Ionië en Lydië bij den aanval van Alexander den G. In den slag bij den Granicus te stout
op Alexander indringende werd hij door Clitus
gedood.

Spoletium , LO?dTto11, voorname stad van
Umbrië, in 't jaar 232 v. C. tot romeinsche colonie gemaakt en met de regten van een municipium begiftigd. Het lag aan den flaminischen
weg ten N. van Interamna. Veel had het te lijden in de burgeroorlogen van Sulla en later van
de Gothen ; nog tegenw. Spoleto.
Spolia, de buit, door den rom. soldaat op
den vijand in den slag behaald, inzonderheid de
wapenrusting. Zulke spoliën werden door den
veldheer in tempels of in zijn eigen vestibulum
opgehangen (LIV. 1, 10. 10, 7, 46. 23, 23.) waar
zij hangen bleven, ook ais het huis verkocht werd. —
De door den veldheer op - den vijandlijken aanvoerder zelven behaalde buit heette spoliaopima
(Liv. 1, 10. 4, 20.).

Sponda, de lijkbaar, gelijk feretrum en sandapila.
:7r o v ó a t', 1) verdragen, b. v. wapenstilstand
tusschen twee oorlogvoerende volken; z. ook &xzx s t p f a en i s p o µ i v H. -- 2) Plengoffers, z.
maaltijden en offer, 2. kol. m.
Spousalia, de verloving, aldus genoemd
naar de daarbij gebruiklijke formule : spondesne ?
(vraag van den bruidegom), spondeo (antwoord
van den vader). Gewoonlijk ontving de bruid
van den bruidegom een ring en gaf van hare
zijde haren verloofde een ander geschenk. Zulk
een verlovingscontract gaf geene actio, maar het
stond beiden vrij terug te treden (repudiurn renuntiare of remittere) De verloofde vrouw heette
sponsa, pacta, sperata, destinata; de man sponsus.
Sponsio, een plegtige belofte, aldus genoemd
naar de daarbij gebruiklijke vraag en antwoord
(z. sponsalia). 1) In het staatsregt is sponsio
geen staatsverdrag op openbaar gezag gesloten,
maar door een magistraat aangegaan (Liv. 9, 5.),
verg. f o e d u s. Senaat en volk waren door de
sponsio niet gebonden, doch konden hunne toestemming geven of weigeren, b. v. bij de sponsio
Caudina. Dan werd de magistraat aan den vreemden staat uitgeleverd (deditio), die naar welgevallen met hem handelen kon. -- 2) In het b u rg e r l ij k r e g t komt de sponsio voor bij verbvingen, borgstellingen (z. i n t e r c e s s i o), bedingingen (z. s t i p u l a ti o) en was vooral belangrijk
in een proces. Hier was sponsio als het ware
een weddingschap, die tusschen beide partijen werd
aangegaan met liet doel, dat de verliezende partij
een zekere som betalen zou, en was zoo veel als
een inleiding tot het proces, dat tusschen partijen
over de waarheid van hun beweren zou gevoerd
worden. Men had eene sponsio praeju die ia1 s, waarbij het geheele proces van de beslissing
over de sponsio afhing. Wie dan de sponsio ver
betaalde de kleine som der sponsio niet,-lor,
maar hij verloor het geheele proces (cie. QUINCT.
8, 27. CAEC. 8.). De sponsio poenalis had
ten doel het betalen van de verwedde som als
straf door de verliezende partij en was zeer gebruiklijk bij interdicten (cie. c ALC. 8. TULL. 53.).
Sporades, .1itopá6es, heetten in tegenstelling
van de in een kring om Delos liggende Kux?x-
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oe;, de eilanden die in de aegaeïsche, cretensische
en carpathische zee verstrooid lagen; z. Cyclades.
Sportlila, eigenlijk een korfje met eetwaren,
vervolgens een geschenk in geld, eindelijk in 't
algemeen een uitkeering in geld, z. sa lu t a ti o.
Ten tijde van Nero kwamen de geschenken in
geld in zwang, wat Dornitianus wel afschafte,
doch slechts tijdelijk. Sedert dien tijd heetten
alle uitdeelingen in 't algemeen sportulae en onder de latere keizers gaf men dienzelfden naam
aan de presentiegelden der decurio's (in de gemeenteraden) en de geregtskosten.
S 7r o u ó a p y a í, 6ïT0UÓa(Jxtll^vT£ ^, cc^,xat^sac cyovT^^,
candidati. Zij die te Athene naar eelt ambt dongen.
Spurinae, een etruscische familie. 1) S p u-

dia en Parthenus. Over Rhoeo, z. A ni u s. Hare
zusters moesten den wijn van haren vader bewaken, doch zij vielen daarbij in slaap. Intusschen
kwamen zwijnen die den wijn bedierven, waarop
de bewaaksters de vlugt namen en zich van een
rots neerwierpen ; doch Apollo redde haar en
voerde Parthenus naar Bubastus in den Chersonesus, waar haar een heiligdom gewijd werd. Mo].padia werd onder den naam Hemithea naar Castabus in den Chersonesus gebragt, waar men haar
als geluksgodin vereerde en haar plengoffers van
honig in plaats van wijn bragt.
Stasánor, -1Taaczvwp, een Cypriër, bel,00rende tot de schaar van edelknapen ; hij ontving van Alexander den G. in 't jaar 329 v. C.
het stadhouderschap over Ariana, na diens dood,
r i n a, voorspelde bij een offer uit het ontbreken in 321, over Bactrië en Sogdiana, waar hij zich,
van het hart een onheil (cie. DIV. 1, 52, 119.) ; ook na den dood van Eamenes, voor wien hij
volgens anderen zou hij Caesar voor de Idus van partij had getrokken, tegen Antigonus handhaafde.
Maart gewaarschuwd hebben ; hij was alzoo haStaséas, uit Napels, peripatetisch wijsgeer,
ruspex. -- 2) V e s t r i c i u s S p u r i n a, tijdgenoot die zich langen tijd te Rome ophield en met M.
van den jongen Plinius en aanhanger van Otho, Piso en Cicero bevriend was (etc. DE on. 1, 22.
maakte nette lieszangen in het grieksch en latijn, FIN. 5, 3, 25.).
waarvan nog vier over zijn. Plinius roemt ook
Stasinus, z. epos, 3. kol. m.
zeer zijn ordelievenden levenswandel (uP. 2, 7. 5,
Stataria, (comoedia). Naar gelang van de
17.) ; verg. TAC. DIST. 2, 11, 36,
meerdere of mindere hartstogtlijkheid der ten tooStaberii. Van deze familie komen slechts nee gevoerde personen hebben Donatus en Calvoor 1) L. S t a b e r i u s, aanhanger van Pompejus purnius de romeinsche blijspelen verdeeld in motoen zijn onderbevelhebber te Apollonia. dat hij op riae, statariae en mixtae. De stukken van Plautus
het berigt van Caesars komst in 48 v. C. ont- zijn alzoo meest motoriae, die van 'rerentius mixtae.
ruimde (cAEs B. C. 3, 12.). - 2) S t a b e r i u s,
Statér. z. muntwezen.
een rijkaart bij Horatius (SAT. 2, 3, 84.). - 3)
Statielii, -ellátes, -ellenses, heette
S ta b e r i u s Eros, een latijnsch grammaticus, een kleine ligurisehe volkstam, ten Z. van den
leeraar van Brul us en Cassius, van wien een werk Padus, in de oms treken van het teg. Polenza en
de proportions vermeld wordt.
van de badplaats Acqui bij Bormio reeds in de
Stabiae, stad in Campanië, tusschen Pom- oudheid onder den naam aquae Statiellae bekend
;

peji en Surrentum, aan den berg Lactarius, nabij
de kust. Na in den bondgenooten oorlog door
Sulla bijna geheel verwoest te zijn, werd zij in
79 n. C. onder de lava van den Vesuvius bedolven (oVID. MET. 15, 711. PUN. 31, 2, 5. 32, 2, 8.
PLIN . EP. 6, 12 .). In hare nabijheid vond de

oude Plinius bij denzelfden ramp den dood. Tegenw. ligt daar de vesting Castell a Mare.
Stadium, z. gymnasium en maten.
Stagirus, -ITdyc-tr oy, of cri (Tfc) . tclyscpa, stad
op het macedonisch schiereiland Chalcidice, tusschen het Lieer Bolbe en de strymonische golf,
volgens Thucydides (4, 88.) een colonie der Andriërs ; zij is vooral beroemd als geboorteplaats
van den wijsgeer Aristoteles, die wist te bewerken
dat de door Philippus verwoeste stad herbouwd
werd (PLUT. ALEN. 7. HDT. 7, 115 .); t.

Stavro .

Stajénusc, C. Aelius Paetus, van sabel

afkomst, werd in 77 v. C. quaestor, en-lische
veroorzaakte als zoodanig een opstand in het leger. In 't jaar 76 nam hij een geding, betref
goederen van zijn pupil, op zich, waarbij-fend
hij eene belangrijke geldsom verduisterde. In 't
jaar 74 liet Stajenus, die zich steeds door zijne
verkwisting in geldverlegenheid bevond , zich als
regter in een proces van Oppianicus omkoopen ; de som, waarvan hij ook aan andere
regters een gedeelte zou uitkeeren, hield hij geheel onder zich, doch moest die later, zelf aangeklaagd , teruggeven (Cie. CLUENT. 25, 68. 23, 78.
36, 99. vERa. 2, 32, 78.).

Staphylus, Tdc uAo;, „ druivenman " zoon
van 1)ionysus (of Theseus) en Ariadne, Argonaut, bij Chrysothemis vader van Rhoeo, Molpa-

(LIv .

42,

8. CIC. AD FAM. 11, 11. PLIN. 3, 5, 7.).

Statzi., een sabellisch geslacht. Daartoe behooren: 1) Stat. Albius Oppianicus, romeinsch ridder, vermoordde zijnen zwager Aurius
in zijn geboorteplaats Larinuln, keerde na de over-

winning van Sulla, tot wien hij gevlugt was, derwaarts terug, en na twee van zijne eigen zonen
omgebragt te hebben, noodzaakte hij zijne schoon
te huwen. Ook tegen haren-zusterSaihm
zoon A. Cluentius deed hij een moordaanslag, ten
einde zich diens vermogen toe te eigenen, waarop
Cluentius zijnen stiefvader aanklaagde, die nu,
na eene vergeefsche poging om de regters om te
koopen (z. S t aj e n u s), in vrijwillige ballingschap
ging, en zoo zijne veroordeeling ontkwam, 72
v. C. Hij stierf als balling in 69 v. C. (cie. CLUENT. 9, 16, 28, 62.). - 2) Zijn zoon Stat. Alb.
0 p p i a n u s, door zijne stiefmoeder overgehaald
beschuldigde Cluentius van omkooping en van
vergiftiging zijns stiefvaders (cic . CLUENT . 4 en
60.). - 3) S t a t i u s, een slaaf van Q. Cicero,
werd in 't jaar 59 v. C. vrijgelaten, en verkreeg
tote ergernis van Marcus Cicero, veel invloed op
zijnen vroegeren meester. Niet weinig schijnt hij
de hand gehad te hebben in de oneenigheden
tusschen Quintus en diens vrouw Pomponia, zuster van Atticus (CIC. AD Q. FR. 1, 1, 1. 2, 9, 3.
AD ATT. 6, 1, 3. 15, 16.). - 4) Statius Se-

b o s u s, vriend van Catulus (cic. AD ATT. 2, 14,
2.), een rolneinsch zeeman, bekend door zijne
ontdekking der canar ische eilanden. --- 4) L. Statius M u r c u s, diende in 't jaar 48 onder Caesar, eerst in Thessalië, vervolgens in Africa (cie,.
AD ATT . 12, 2, 1.), later in 't jaar 45 in Syrië

Statilii--Statuaria.
tegen Caecilius Bassus, door wien hij geslagen
werd. Doch toen de proconsul Cassius verscheen,
onderwierpen beide zich aan hem (cie. Pnir.. 11,
12, 30.). Murcus, die zich bij de moordenaars
van Caesar had aangesloten, verkreeg het opper
vloot, versloeg achtereenvolgens die-bevlord
van Dolabella en die der Rhodiërs, belemmerde
de driemannen Octavianus en Antonius, toen deze
naar Macedonië waren overgestoken, den toevoer, overwon den eersten dag van den slag bij
Philippi in 42 v. C. Domitius Calvus, en vlugtte
na de nederlaag van het republikeinsche leger
tot den jongen Pompejus, door wiens toedoen hij
kort daarna om het leven werd gebragt. --- 6)
M. Stat. P r i s c u s, een veldheer van L. Veins,
voerde in 159 n. C. oorlog in Armenië er. ver
-overdAtax.7)PpinusSta,
zoon van den gelijknamigen leeraar van Domitianus, geboren te Napels 61 n. C., kwam spoedig,
na zijne opleiding te Rome genoten te hebben, in
gunst bij Domitianus, waarvoor hij in zijne gedichten door lofuitingen hem zijne dankbaarheid
betoont. Na te Rome in verschillende wedstrijden den prijs behaald te hebben, begaf hij zich
naar Napels terug en stierf daar in 96 n. C. Zijne
nog bestaande gedichten zijn : 1) Thebals, waaraan hij 12 jaren werkte (12, 811.), een episch
gedicht in 12 zangen, waarin hij den .strijd tusschen de zonen van Oedipus van Thebe schildert,
welligt eene navolging van de Thebaïs van Antimachus ; 2) A.chilleïs, in 2 boeken, de geschiede
een onvoltooid werk, waarvan-nisvaAchle,
niet eens het tweede boek af is ; 3) Silvae, in 5
boeken, die 32 gedichten bevatten van gemengden
inhoud, in distichen. De gedichten van Statius
hebben over 't algemeen iets gekunstelds, de vorm
is gezwollen met een rhetorischen tint, sommige
schilderingen zijn voortreflijk.
Statilli, 1) een dapper rnarsisch krijgsman,
zeer geacht door Fabius Maxirnus, en terwijl zijne
landslieden tot Hannibal overgingen, bleef hij den
Romeinen getrouw. — 2) L. S t a t i l i u s, een der
eedgenooten van Catilina, aan wien de taak werd
opgedragen om Rome in brand te steken. In
hechtenis genomen, werd hij in de gevangenis
gewurgd (SAL. CAT. 43, 55.). — 3) S t a t i l i u s,
een trouwe aanhanger van Cato van Utica, werd
door zijne vrienden verhinderd hem in den dood
te volgen ; later vocht hij onder Brutus bij Philippi, waar hij het leven verloor (PLCJT. CAT. MIN.
66, 73. BRUT. 51.). --- 4) T. Statil. Taurus,
legaat van Octavianus, sty eed tegen den jongen
Pompejus in 36 v. C., bezette na de verwijdering
van Lepidus Sicilië en Africa, ontving vervolgens
in 34 van Octavianus het bevel tegen de Dalwatiërs, in welken krijg hij zich zoo zeer onder
dat hij in 31 de landmagt tegen Anto--scheid,
nius aanvoerde en in een ruitergevecht de zege
behaalde. Na den slag bij Actium bouwde hij
te Rome een groot amphitheater (TAC. ANN. 3,
72.). In 't jaar 29 ging hij naar Hispanië, overwon de oorlogzuchtige Cantabriërs en werd in 26
consul met Augustus. Hij genoot 's keizers vol
vertrouwen. — 5) T. S t a t i I. T a u r u s-komen
Corvinus, een rijk man, door zijne moeder verwant aan Messala Corvinus, werd om zijn rijk
onder voorwendsel van hoog verraad en-dom,
tooverij, op aansporing van Agrippina aangeklaagd en om zijn vonnis te ontgaan, maakte hij
met eigen hand een einde aan zijn leven (TAC.
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12, 59. 14, 46. RIST. 4, 48. SUET. CLAUD.
13.). — 6) Zijne dochter Statilia Messalina
werd na den moord baars mans de vrouw van
Nero en verloofde zich later met Otho, na wiens
dood zij hare dagen in stille eenzaamheid sleet
(TAC. ANN. 15, 68. SUET. 0TI1. 10.).
Statlo. 1) in 't algemeen een verzamelplaats.
.-- 2) Garnizoensplaats en wachtpost (in statione
esse, stationem habere). --- 3) Zetel van een fiscaal beambte om de belastingen voor den kei
-zerlijkn
fiscus te innen.
Stationarius (miles). Eerst in het middeltijdeak der keizers had Wien policiesoldaten, die
voor de openbare veiligheid waakten, misdaden
opspoorden enz., stationarii en curiosi geheeten.
Statira, 1rrc rztpu, 1) gemalin van Artaxerxes
II. Mnemon, haalde zich den toorn en haat zijner
heerschzuchtige moeder Parysatis op den hals en
werd door haar met vergift om 't leven gebragt.
— 2) Dochter van Darius Codoma;nnus, werd in
den slag bij Issus gevangen genomen en na Alexanders terugkomst uit Indië tot zijne vrouw ver
doch na diens dood door Roxana in over--hevn,
leg met Perdiccas uit den weg geruimd.
Stator, z. Jupiter onder Zeus.
Statonia, stad in Etrurië aan den naar haar
genoemden laces Statoniensis en het riviertje Albinia, met goeden wijnbouw en steengroeven
Statori'i. l) Q. Statorius, diende in 213
v. C. als centurio onder de Scipio's in Spanje en
nam eene zending op zich tot den numidischen
koning Syphax, om diens leger in den wapenhandel te oefenen (LIV. 24, 48.). — 2) Lucius S t at o r., vergezelde in 203 Caelins naar Syphax, bij
wien hij, om niet gekend te worden, door Caelius
als slaaf behandeld werd. Waarschijniijk was hij
een zoon van den eerstgenoemden.
Statua, uTcX EL, a':vaptccc, heet elk standbeeld,
't zij van een god, een heros, of van een mensch,
en uit welke stof ook vervaardigd. Deze standbeelden waren zeer menigvuldig in Griekenland,
Klein -Azië en Italië, en prijkten dikwijls op openbare pleinen, straten en in gebouwen. De beelden
waren meestal naakt voorgesteld, hoewel er, te
Rome vooral, ook bekleede waren. Volgens hare
grootte waren de statucae bf colosseae, van boven
grootte, of iconicae, van de groote van-menschlijk
een gewoon mensch, of signa, kleine, miniatuur
standbeelden.
Statuaria, Sc. ars, heet inzonderheid de kunst
van inetaalgieten, de metaalgieterij, die vooral in
Griekenland eene hooge volmaking bereikte. De
stof daarvoor was voornamelijk een metaal dat
men inzonderheid op Delos, Aegina en te C'orinthe voor dat doel goed wist te mengen. Een van
deze drie allooijen werd gewoonlijk in de beste
tijden der kunst voor gegoten werk gebruikt.
Deze kunst van metaalmenging ging echter ver
na den tijd van Alexander den G.-lorenat
kon men dat mengsel niet meer namaken. Ook
ijzer, benevens edele metalen, als goud en zilver,
werd voor beeldwerk gebruikt, hoewel deze laat
soort meer in den smaak vielen der aziatische-ste
volken, dan der Grieken. IJzeren standbeelden
werden reeds gegoten door Theodorus van Samos.
De meest gewone behandeling bij de edele metalen was met den hamer. De uitvinding der kunst
van metaalgieten wordt toegeschreven aan Rimeens en 'I'heodortis van Samos, omstreeks 01. 35.
Bij de vervaardiging van den colossus van Rhodus
ANN.
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maakte men eerst een model van aarde, verdeelde
dit aardenbeeld in verschillende deelen en goot
hiernaar de afzonderlijke stukken. Voor de oogen
der beelden werden altijd openingen gelaten, waar
vervolgens oogen van ander metaal gezet wer--in
den. Buitendien was het steeds gebruiklijk om
het bijwerk uit edele metalen er aan toe te voegen. Zoo heeft de Nice van Brescia een hoofdband van zilver.
J T rj A a t, te Athene schandpalen, waaraan vonnissen, tegen afwezenden uitgesproken, gehecht en
openlijk ten toon gesteld werden.
Stemmata , heette inzonderheid gevlochten
loofwerk, waarmede de romeinsche imagines tot
een stamboom vereenigd werden, vervolgens ook
de stamboom Zelf (SUET. NER. 37. GALB. 2.).
Stentor, Y.Trivtwp, een Griek voor Troje met
zulk een krachtige stem, dat zij luider klonk dan
die van 50 andere mannen (HoM. It,. 5, 785.). Hij
zou uit Thracië of Arcadië afkomstig geweest zijn
en in een wedstrijd in het schreeuwen tegen Hermes den dood hebben gevonden.
EtevTopl; Xíµv1, een meer dat door den
Hebrus gevormd werd, in de nabijheid van de
thracische stad Aenus, dat met de zee gemeenschap had (HDT. 7, 58.).
$tenyelérus , rmvvxX1poc, aloude stad in
het N. van Messenië, oude residentie van de koningen des lands. In den derden messenischen
oorlog werd hier hevig gevochten (HDT. 9, 64.).
Later komt zij in de geschiedenis niet meer voor;
slechts wordt de vlakte waarin zij gelegen was geweest, de stenyclerische genoemd (PAUs. 4, 33, 4.).
1'r i cp rx v+ o S, corona, de krans. 1) Uiterlijk teeken van onschendbaarheid bij openbare handelingen, zoo als van de archonten, raadsleden, en van
de redenaars te Athene, zoo lang zij in de volksvergadering het woord voerden. -- 2) Overwinningsprijs in de openbare spelen. -- 3) Belooning
voor verdienstelijke burgers. Zulk een krans bestond in den beginne uit olijftakken, later werd
deze verdrongen door den gouden krans, die veel
van zijn waarde verloor toen men begon ook
onwaardigen daarmede te vereeren. De eer der
bekransing kon niet alleen door het volk of den
raad, maar ook door de phylen en demen, en zelfs
later door vreemde staten worden toegekend.
Verg. de redevoeringen van AESCH . en DEMOSTH .
de corona.
Stephánus, Y.Técpavoa., 1) Zoon van Thucydides uit Athene. — 2) Uit Acharnae, zoon van
Menecles, Tegen hem is de 45. en 46. redevoering van Demosthenes gerigt. — 3) Zoon van
Antiphanes, een dichter der nieuwe comedic, die
in een zijner stukken de Atheners ten toon stelde
over hunne zucht om de Spartanen in hun uiterlijke vormen na te apen. — 4) Een rhetor en
schrijver van een commentaar op de rhetorica en
ethica van Aristoteles. — 5) Uit Byzantium, schrijver van een aardrijkskundig woordenboek, 'Evtxá.
Hij leefde omstreeks 470 n. C. Het was een compilatie uit verscheiden werken; nog bestaat er een
kort, gebrekkig uittreksel van door den grammaticus Hermolaus. Het groote werk, dat verloren is,
bestond uit 60 boeken.
Stereobus, ook Sterculus, Sterculinius, Ster
enz. geheeten, naam van den god der be--culis
mesting bij de Romeinen. Oorspronklijk was het
een bijnaam van Saturnus, doch ook werd hij
voor een afzonderlijk god gehouden, zoon van

Faunus, of voor Pilumnus of Pithumnus, zoon
van Picus. De bemesting der akkers had hij van
Hercules geleerd, die het van Augias zou afgezien
hebben.
Sterópe , 1TSp6 trl (bliksem, glans), 1) z.
P 1 e ï a d e s. — 2) Dochter van Acastus. — 3)
Dochter van Cepheus, koning van Tegea. Toen
Cepheus weigerde om met Hercules tegen Lacedaemon op te trekken, omdat hij bevreesd was
voor een aanval der Argivers op Tegea, gaf Hercules aan Sterope een haarlok van Gorgona, die
hij van Athene in een urn had ontvangen, waarbij
hij haar den raad gaf, om wanneer de Argivers
nader aanrukten de lok driemaal boven den muur
in de hoogte te houden. Daardoor liet Cepheus
zich bewegen mede te trekken en vond den
dood. — 4) Dochter van Pleuron. -- 5) Dochter
van Porthaon, bij Achelous moeder der Sirenen.
Steropes, z. Cyclopes.
Sterrebeelden, signa, sidera, &aspa, CtiJ&u, grip aTa.. De ouden hebben den sterrenhemel
in beelden afgedeeld, terwijl zij de afzonderlijke ster
onder de gedaante van menschen of-rengop
dieren, andere onder die van werktuigen en gereedschappen voorstelden. Deze methode van den
hemel in te deelen is overoud en is waarschijnlijk
uit het Oosten afkomstig. Reeds bij Homerus
vinden wij de namen van sommige sterrebeelden:
de Pleïaden, Hyaden, den jager Orion met zijnen
hond Sirius, Arctus, de beerin en Bootes of Arctophylax. Van de enkele sterren noemt hij nog
Hesperus, z. Phosphorus. In lateren tijdtel de men gewoonlijk 48 beelden, en wel 12 in. den
dierenriem, 2I aan den noordelijken, I5 aan den
zuidelijken hemel. De sterrebeelden van den dierenriem zijn : ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw,
maagd, weegschaal, scorpioen, boogschutter, steen
waterman, vissschen. De noordelijke : de groo--bok,
te en de kleine beer, draak, Cepheus, Cassiopea,
Andromeda, Perseus, Pegasus, het kleine paard,
triangel, voerman, Bootes, de noordkroon, slangenman, slang, Hercules, adelaar, pijl, lier, zwaan,
dolphijn. De zuidelijke: Orion, walvisch., Eridanus, haas, de kleine en de groote hond, Hydra,
beker, raaf, Centaur, wolf, altaar, de zuidelijke
visch, Argo, de zuidkroon. Over den oorsprong
der sterrebeelden zijn de berigten zeer schraal;
ook loopen zij zeer uiteen ten opzigte van aantal,
naam en gedaante. De dichters hebben den naam
en het ontstaan er van mythisch trachten te verklaren; wij deelen hier de voornaamste beelden
met betrekking tot de mythologie in alphabetische
volgorde met den hollandschen naam mede: adelaar, aquila, cis t6;, een vliegende adelaar, in den
melkweg, hetzij de adelaar van Zeus (OVID. FAST. 6,
196.), of de adelaar, waarin Merops, koning van
Cos, door Hera veranderd werd. — A n d r o m e d a,
een liggende maagd met uitgestrekte armen, ten
Z. onder Cassiopea, z. A n d r o m e d a. B e e r, a)
d e g r o o t e, ursa, arctus major, áp%TOs µIyC X r^,
plaustrunt, currus major, septentrio major, &µu,^a,
ook Helice; de herschapen Callisto (z. a.) of Megisto, of Themisto, dochter van Ceteus, of Helice,
de dochter van Lycaon of van Olenus; reeds aan
Homerus bekend (ir. 18, 487. OD. 5, 275.). De
bijnamen Parr/tans, Maenalia, Erymanthis (oviD.
-

HER. 18, 152. TRIST. I, 10, 15. 3, 11, 8. FAST.

2, 192.) zijn ontleend aan bergen van Areadië, het vaderland van Callisto ; b) d e kleine
beer, ursa, arctus minor, 4xToc µcxpd, in de

Sterrebeelden.
nabijheid van den grooten, even als deze uit 7
sterren bestaande, waarvan de uiterste in den staart,
de poolster, C y n o s u r a heet. Cynosura, een
nymph van den Ida en voedster van Zeus, door
hem als heerin onder de sterren geplaatst ; of eene
nymph Phoenice, geliefde van Zeus, door Artemis
in eene beerin veranderd en door Zeus aan den
hemel geplaatst. De namen wagen en septentriones
zijn van den grooten op den kleinen beer overgebragt. Te zamen heeten zij áµaat, currus,
plaustra, septentriones, ursae, ferae. Zij waren van
liet hoogste belang voor de scheepvaart, dewijl zij
nimmer ondergaan. -- Berenice, het haar van
Berenice, corona, crinis, trines Berenices, itXóxaµot
BspEvíxrj; Evep1grt$o;, digt bij den leeuw, ter eere
der zuster en vrouw van Ptolemaeus Euergetes door den sterrekundige Conon aan den hemel.
geplaatst, ook haar van Ariadne geheeten. —
B o o g s c h u t t e r, sagittarius, arcitenens, roSóTïj;,
een sterrebeeld in den dierenriem, een Centaur
(Chiron, Crotus) die den boog spant. De C e nt a u r, een zuidelijk sterrebeeld, geldt ook voor
Chiron of voor Pholus. — B o ö t e s, BotTrj;, d. i.
ossenhoeder, de voerman van den grooten wagen
(ROM. OD. 5 , 272. OVID. FAST. 3, 405.)

ook d p-

x^rvupos, arcturus, dpxTopóXa^, arctophylax, d. i. beerbewaker, geheeten (HESIOD. OP. ET
D. 566. OVID. FAST . 2, 153.). Later onderscheidde
men arcturus en arctophylax in (lier voege, dat
de laatste het geheele sterrebeeld, de eerste de
helderste ster er van beteekende. Een man in de
nabijheid van den grooten beer, leidende aan de
eene hand jagthonden (Asterion en Chara), in de
andere een knods dragende. Hij is de herschapen
Areas (zoon van Callisto), of Lycaon, of Icarius,
de vader van Erigone (OVID. FAST. 6, 235.). --C a s s i o p e a, Kaaat9nstu, eene zittende vrouw in
den melkweg, tusschen C e p h e u s en A u d r o m ed a. -- D o 1 p h y n, aeXpi;, in de nabijheid van
den melkweg, de dolphyn van Poseidon, die Amphitrite vond (z. Amphitrite), of een der door
Dionysus (z. a.) veranderde Tyrrheniërs, of de
dolphyn van Arion (z. a.) (OvID. FAST. 2, 114 en
v.). --- Draak, opxxwv, ook anguis, serpens geheeten (VIRG. G. 1 , 244 . OVID. MET. 2, 138, 173.).
De kop van den draak is onder de voeten van
Hercules; het is de draak die de appels der Hesperiden bewaakte, door Hercules geveld en door
Hera onder de sterren geplaatst, of de door Cadmus gevelde, of de Python. -- H e r c u l e s, een
knielend man (vandaar iv yova6ty, nixus, nisus, geniculatus, ingeniculatus geheeten) met uitgestrekte
armen, in de eene hand een knods, in de andere
een leeuwenhuid, tusschen de kroon, slang. Ophiuchus, lier, draak. Volgens anderen is het Ceteus,
zoon van Lycaon, of Theseus, of Thamyris, Orpheus, Ixion, Prometheus. -- Hond, de hondster, Sirius, a) d e g r o o t e hond, canis, canicula major, Z<<pto;, X i(OV, 'iaTpox►Jwv (ROM. IL. 22,
29.) een zittende hond, ten 0. onder Orion. Hij
is de wachter van Europa, door Minos of Artemis
aan Procris, door deze aan Cephalus geschonken, door
Zeus onder de sterren geplaatst, of de hond van Orion, of die van Icarius, Maera geheeten (canis Icarius, OVID . FAST. 4, 939.); b) de kleine hond
canis minor, antecanis, 7tpox6wv, een loopende hond,
ten Z. onder de tweelingen ; de fabels van den
grooten hond zijn ook op hem toegepast. -- H yd r a, anguis, serpens aquaticus, een groote slang,
waarvan de kop ten 0. bij den kleinen hond bo-
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ven den aequator staat. Zij werd te gelijk met
den raaf (corvus) en den beker (crater) onder de
sterren geplaatst; z. de geschiedenis bij OVID.
FAST . 2, 243 en v. -- Kreeft, cancer, xapx &vo ;,
sterrebeeld in den dierenriem, de kreeft die Hercules in zijn gevecht tegen de lernaeïsche slang
aanviel en daarom door Hera onder de sterren
geplaatst werd. In zijn sterrebeeld staan de ezels
en de k r i b b e (aselli et Praesepe, óvot xuci efatrvi). Kroon, corona, atgcpavo;, a) n o o r d k r o o n,
az. Ç3ópstos, een kroon met edelgesteenten (gemma)
ten 0. van Boötes, de kroon van Ariadne (G'nosSi.';, Gnossia, VIRG. G. 1, 222. OVID. FAST. 3, 460.),

door Dionysus bij zijn huwelijk met Ariadn4 onder de sterren geplaatst; b) z u i d kr o, o n, aT. vó-rtos, bij het been van den boogschutter, diens
kroon, of het rad van Ixion. --- L e e u w, leo,
Xltov, in den dierenriem, de nemeïsclie leeuw, door
Zeus onder de sterren geplaatst. --- Maagd, virgo,
T, xpD&voc, in den dierenriem, een gevleugelde
maagd. Zij is Dice of Astraea (z. Dice), of
Demeter met de korenaren, Isis, Tyche enz. -0 r i o n, een ontzaglijk man met een gordel,
zwaard, knods en een leeuwenhuid, tusschen de
tweelingen en Eridanus, z. Orion. — Het kleiII e paard, equuleus, Cvllarus geheeten, een paar
-dekop,(itu7µrj)schendolpy
Pegasus. —Pegasus, equus, b ntoc, ten N. van
den waterman en van de visschen, het voorste
deel van een paard. Het gaat ook door voor M e1 a n i p p e, de dochter van Chiron. -- Perseus,
niet het hoofd van Medusa in de eene en den
sikkel (falx, i p7tr^) in de andere hand, in den
Si
melkweg, tusschen Andromeda en den voerman. —
R a m, cries, corniger, laniger, xpt6s, in den dierenriem, de ram van Phrixus (Phrixea ovis, OVID.
FAST. 3, 852 ., pecus Athaniantidos Helles, OVID.
FAST . 4, 903.). -- Schorpioen, scorpius, axop Brio;,
Nepa, in den dierenriem; de schorpioen door wien
Orion op Chios gedood werd. — S 1 a n g e n d r a g e r,
ócptouXos, ser pentarius, angu fer, anguitenens, een
man die regtop staat, met den eenen voet
op den schorpioen, met den anderen tusschen den
schorpioen en den boogschutter, terwijl hij een
s 1 a n g, die tusschen zijn beenen ligt, met de
handen vasthoudt, ten Z. onder Hercules, ten 0.
van de weegschaal, ten W. van den adelaar,
ten N. van den schorpioen. Hij wordt gehouden
voor Aesculapius, die, door Zeus met den bliksem
getroffen, onder de sterren geplaatst werd, of voor
Carnobon, koning der Geten, die door Demeter
gestraft werd, omdat hij Triptolemus vijandig bejegend had, of voor Hercules, die bij den Sangarius een gevaarlijke slang doodde, of voor Triopas, koning der Thessaliërs, die een tempel van
Demeter verwoestte, of voor Phorbas, die Rhodus van een slang bevrijdde enz. Vandaar heet
Ophiuchus ook Aesculapius, Carnobon, Heracles, Triopas, Phorbas, Cadmus, Iason, Laocoön enz. -- Steenbok, capricornus,
caper, aiyóxepw;, II ccv, in den dierenriem, het voorste gedeelte is een steenbok, het achterste de staart
van een visch , hij zou van A e g i p a n afstammen,
die met Zeus op den Ida werd opgevoed en voor
hem tegen de Titans vocht. --- Stier, taurus,
Ta►Jpo;, in den dierenriem, van voren een stier,
de stier van Europa (vandaar Agenoreus, Tyrius,
OVID. FAST. 6, 712.) , of lo (OVID. FAST. 4, 717
en v.), of de stier door Poseidon aan Minos geschonken. Boven zijn rug staan de Pleïaden, bij
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zijn kop de Hyades. -- T w e e 1 i n g e n, gemini, BíSuLot, in den dierenriem, twee jongelingen die elkaar omhelzen, de Dioscnren, of Hercules en
Apollo, of Triptolemus en lasion. --- V i s s c h e n,
gemini pisces, ly#up-„ sterrebeeld van den dierenriem, twee door een band vereenigde visschee.
Aphrodite en Eros sprongen eens, door Typhon
vervolgd, in den Euphraat en veranderden zich in
visschen; ter herinnering aan deze gebeurtenis
ontstond een sterrebeeld. — De z ti i d e 1 ij k e v i s c h,
pisris notiu.s, austrinus, australis, onder den waterman en den steenbok, zou Isis of Derceto, toen
zip in zee was gevallen, gered hebben en daarom
onder de sterren zijn opgenomen. ---- V o e r rn a n,
auriga, aurigator, rvíoXoc, een knielend man; in
de eene hand houdt hij stijgbeugel en toom, op
den linker schouder draagt hij een oude geit en
met de linkerhand houdt hij twee jonge geiten
vast (haedi, gptc?ot), gedeeltelijk staat hij in den

en lijfarts van verscheiden keizers (PLIN. 29, 1.). -Zijn broeder 4) S t e r t i n i u s was arts van keizer
Claudius en liet een groot vermogen na. -- 5) L.
Stertinius, versloeg in 14 n. C. de Bructeren,
in 15 de Angrivariërs en namleel aart den slag
; bij Idistavisus (TAO. ANN . 1, 60, 71. 2, 17.). --- 6)
L. Stertinius A v i t u s, romeinsch dichter en
vriend van Martialis (MART. 9, 1, 1.), hij leefde
onder Domitianus.
'
Stesënor, Y_T'fvwp, tyran van Curium op
; Cyprus in 499 v. C., toen het eiland van Perzië
' afviel; in den slag bij Salamis bragt hij het door
verraad weder in de magi der Perzen (HDT. 5,
; 113.).
tr^aíxopo„ uit Himera op
SteRichórus,
` Sicilië, beroemd grieksch lierdichter, tusschen
645---560 v. C., jonger tijdgenoot van Aleman.
Zijne familie was afkomstig uit de locrische cobnie Matanrus in Beneden - Italië. Hij zou eerst
Tisias geheeten hebben en Stesichorus, koorzetter,
genoemd zijn geworden, naar zijne bezigheid om
koren te rangschikken en te laten uitvoeren, een
ambt, dat aan zijne nakomelingen te flimera eigen
schijnt gebleven te zijn; want er worden nog twee
gelijknamige dichters uit Himera vernield, de een
omstreeks 485 v. C., de ander in 370 v. C. I)e

melkweg, tusschen de Pleïaden en den grooten
beer. Het is Erichthonius (z. E r e c h t h e it s), of
Orsilochus, of Myrtilus, of Bellerophontes, of Trochilus, of Cellas, de wagenmenner van Pelops.
De oude geit, capella, tapra, ai , is de geit der
nymph Amalthea, ook Amalthea geheeten (z. a.);
zij heet O 1 e n i a naar haren vader Olenus, of naar

haar vaderland, het achaeïsche Olenus, of omdat
Zij i7ti TYP ; (bXdv71 ; gedragen wordt. Zij is een
sidus pluviale (OVID. MET . 3, 594. F AST . 5, 1 13 ),
omdat haar ondergang in de morgenschemering
voor Grieken en Romeinen in het stormachtige
jaar getijde plaats had . -- WV a 1 v i s e h, x i roa, Cetus,
ten Z. onder den ram, zeemonster, van voren met
pooten, van achteren een visch, gezonden om Andromeda te verslinden. — Waterman, aquarius,
u^poxóo;, in den dierenriem, een knielende man,
die een waterkruik uitgiet, Ganymedes, of Deucalion
die ten tijde van den grooten watervloed leefde,
of Cecrops, ten tijde van wien men nog geen wijn,
maar slechts water bij de offers gebruikte (OVID.
PAST . i, 652.).-- W e e g s c h a a 1, Libra, chelae, juguni,
C'-)76, xrlXaí, in den dierenriem, de weegschaal van
Mochus, die de weegschaal en het gewigt had uitgevonden, of van Dice . --- Zwaan, Cygnus, olor,
ales, volucris, ópvtc, xwxvo;, een vliegende zwaan,
in den melkweg, Zeus die in een zwaan veranderd,
Nemesis of Leda bezwangerde, of Orpheus die
na zijnen dood in een zwaan herschapen werd. -De m e 1 k tv e g, circulus lacteus, xuxXos yaXa;ía;
(yaa, ito),tov r:lXa), de witte breede streep, die
langs het gewelf des hemels loopt, den aequator
en ecliptica doorsnijdt en vele sterrebeelden raakt.
Hij zou ontstaan zijn uit de we;vloeijende melk
van Hera, toen zij eens den kleinen Hercules, die
door Hermes haar aan de borst was gelegd, van
zich afstiet. Theophrastus hield het voor eene
zamenvoeging van de beide halfronden des liemels, Posidonius voor eene uitstrooming van he
nielsche warmte, Democritus voor eene opeenhooping van tallooze, digt aaneengesloten sterren;
Diodorus zegt dat het vuur is van een vaste, digte
zelfstandigheid
Stertinii, L. S ter ti n i u s, bestuurde in 196
V. C. Spanje aan deze zijde van den Iberus
en ging vervolgens als gezant naar Macedonië,
om den vrede met Philippus te sluiten. — 2) S t ert i n i u s, een stoïsch wijsgeer, bekeerde Damasippus en wordt door Horatius op schertsenden
toon (SAT. 2, 3, 296.) de ware wijze genoemd. —
3) Q. S t e r t i n i u s, CCD bekwaam geneeskundige

berigten omtrent het leven van den oudsten Stesichorus zijn gedeeltelijk roet fabelen vermengd.
Door het verhalen van eene fabel van het paard

en het hert zou hij zijne medeburgers Bewaarschuwd hebben voor de heerschzuchtige plannen
v an den tyran Phalar is (ARI$TOT. RHET. 2, 20.); in
een zijner gedichten had hij Helena als de oorzaak der rampen van den trojaanschen oorlog
belasterd en werd deswegens door haar van 't
gezigt beroofd; door een droomgezigt van de beleedigde schim op zijne lastertaal opmerkzaam gemaakt, zong hij Bene palinodie, waarin hij verkla arde dat slechts een schijnbeeld van Helena
naar Troje gevoerd was, en zoo kreeg hij het
gezigt terug. Volgens Suidas werd hij door een
roover Hicanor vermoord; voor de stesichorische
poort te Catana had hij een grafteeken, volgens
anderen ook te Hirnera. De koorzangen van
Stesichorus sloten zich naauw aan het epos aan.
Hij koos bijna uitsluitend mythische en epische
onderwerpen ('IXiou r.9oat;, 'OpgarTetrc, ^x►^^1^a,
'EptpvXa enz.) , waarin hij zich evenwel voor zijne
lyrische doeleinden vele veranderingen veroorloof(le. Ook zijne versmaat komt den epischen hexameter nog zeer nabij, en insgelijks zijn taal. daar
het episch dialect slechts hier en daar met dorisch
vermengd is. In de kunstmatige ontwikkeling der
koren bragt hij eene belangrijke hervorming te
weeg, doordien hij aan de strophe en antistrophe
de epode toevoegde. Van zijne gedichten bestaan
slechts brokstukken.
Stesielei , Tr^atxkii;, atheensch veldheer, die
aan het hoofd van 600 hopliten den Corcyraeërs tegen de Lacedaemoniërs onder Mnasippus te hulp
werd gezonden en zijne zending gelukkig volbragt

-

.

, (XEN. HELL. 6, 2, 10.).

'

Stesimbrótus , 1Tria(p. po'ro;, uit Thasus,
sophist te Athene ten tijde van Cimon en PenIles, die zich vooral bezig hield met de verklaring
j van de gedichten van Homerus. Hij schreef een
I werkje over het bijzondere leven van Themisto; cles, Thucydides en Pericles, minder met het doel
om de verdiensten dier mannen te vermelden, dan
om hunnen naam en daden te bekladden (PLUT .
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14, 16. PERICL. 8, 10, 13,

Numidicus in ballingschap. Hij was bevriend met
de geleerdste mannen van zijnen tijd, en de dichStheneboea, vepotx, dochter van Ioba- ter Lucilius droeg aan hem een boek zijner satites, in de sage van Bellerophontes wordt zij door ren op (cic . HERENN . 4, 12.). Anderen, zooals
de treurspeldichters in de plaats van Antea ge- Varro en Cicero, telde hij onder zijne leerlinsteld. Uit liefde voor Bellerophontes maakte zij gen. De beoefening der taalkunde te Rome heeft
een einde aan haar leven. Naar haar heet Belle- aan hem haren bloei te danken, terwijl hij zeer
bedreven was in de wetenschappen van zijn eigen
rophontes Stheneboeius heros.
Sthenélus, ^4 Mve?,oC, 1) z. Perseus en volk en in die der Hellenen (cie BRUT . 56.).
Hercules, (a). — 2) Z. Adrastus en Diome- Zijne redevoeringen waren meestal bestemd voor
des. --- 3) Zoon van Androgeos, kleinzoon van hooggeplaatste vrienden; overigens liepen zijne
Minos, broeder van Alcaeus; Hercules nam hen, geschriften hoofdzaaklijk over de oudste gedenkop zijn togt tegen de Amazonen, van Paros mede stukken der latijnsche taal, de wetten der XII
en maakte hem en zijnen broeder koning van tafelen en de salische liederen, waarop hij verklaThasus. — 4) Zoon van Actor, vergezelde Her- ringen schreef.
cules tegen de Amazonen, en werd in PaphlagoStilpo, rfX7ttuv, uit Megara, leerling van
nië begraven, waar hij aan de Argonauten ver- Euclides, een der beroemdste wijsgeeren van de
scheen. -- 5) Vader van Cycnus die in een zwaan megarische school, gaf eerst onderwijs te Megara,
werd veranderd (OVID. MET. 2, 367.). --- 6) Zoon later te Athene, waar hij een talrijke schaar van
van Melus, den broeder van Oeneus, door Tydeus leerlingen trok. Hij schreef 9 of zelfs 20 dialogen.
gedood, omdat hij met zijne broeders tegen Veneus
Stilus, de metalen stift, waarmede men op
was opgestaan. --- 7) Treurspeldichter te Athene, wassen tafeltjes (tabulae ceratae, z. codex) schreef
meermalen door Aristophanes en andere blijspel- (exarare). Het boveneind was plat om het gedichters ten toon gesteld. Aristoteles (POëT. 22.) schrevene uit te wisschen en de was weer glad
noemt zijne poësie raTretvrj . Het is onzeker of hij te maken, vandaar stiluin vertere, HOR. SAT. 1,
nog andere gedichten als treurspelen gemaakt 10, 73.
heeft.
Stimula, naam van Semele volgens romein
Stheno of Stheino, z. G o r g o.
uitspraak (Szmila bij Liv. 39, 12.). Onder-sche
Stiehusc, naam van een slaaf, waarnaar een haren invloed werden de Bacchanaliën ter eere
van Liber, den bevrijder, gevierd. Volgens Augustiblijspel van Plautus genoemd is.
Stigma, het brandmerk op het voorhoofd. nu s (DE CIV. D. 4, 11, 16.) had zij haren naam
Men gebruikte het riet alleen tot straf (bij calumm2nia- a stiniulis ad nimium actuna impellentibus. Buiten
tores volgens de lex Remmia), maar ook tot on- Rome aan den Tiber had zij een heilig oord
derkenningsteeken (b. v. bij slaven, vooral bij (OVID. FAST. 6 , 503.).
fugitivi), later zelfs bij recruten en de veroorStipendium, van slips (nmunt) en pendere,
deelden ad metalla.
heette 1) de soldij, die in de oudste tijden door
Stilieho, -Co, een Vandaal, begaf zich in de tribus betaald werd, daar deze haar contingent
romeinsche krijgsdienst en geraakte onder Theo- geheel onderhouden moesten. Sedert 306 v. C.
dosius den G. tot groot aanzien, zoodat hij zelfs betaalde de openbare schatkist de soldij, en wel
met de nicht des keizers, Serena, in het huwelijk niet bij de maand, snaar steeds voor den geheetrad, en de latere keizer Honorius Stilico's oudste len veldtogt (d. i. voor een jaar), bij kortere velddochter Maria en rya haren dood de jongste tot togten werd de som naar evenredigheid verdeeld.
vrouw nam.. Daarenboven had Theodosius de Later rekende men bij dagen. Caesar verdubvrouw van Stilico geadopteerd. Toen hij na den belde de soldij, die vroeger 1200 asses in 't jaar
dood van Theodosius in 395 u. C. de voogdij had bedragen, derhalve 3 1,4 zware of 5 ligte
onervaren IIonorius voerde, ver -schapoverdn asses daags; Augustus verhoogde alleen de soldij
eerst de grenzen tegen de Germa--deigStlco der praetorianen. Bij de Atheners moesten de
nen, liet vervolgens door Gaenas den ellendigen burgers in den beginne zelf voor hun krijgsnitRufinus, voogd van Arcadius, den oudsten broe- rusting en hun onderhoud zorgen. Later werd
der van Honorius, uit den weg ruimen, waarna de troepen, sedert den tijd van Pericles, bezold' d.
hij den krijg voerde tegen Alaric, koning der Go- Deze soldij bestond in het eigenlijk loon, µta .., 6 ,
then, dien hij, zoo hij gewild had, had kunnen en het geld voor onderhoud, atrr^odatov, en beverdelgen, en dempte in 398 den opstand der droeg voor elk gemeen soldaat 2 obolen daags en
Mauren onder Gildo. In 400 werden zijn be- even zooveel voor levensmiddelen, tenzij die in
kwaarnheden op de ergste proef gesteld, toen natura verstrekt werden. Het scheepsvolk kreeg
Alaric, gelijktijdig met een leger barbaren onder het zelfde. Ir ► buitengewone omstandigheden werd
Rhadagais, een inval in Italië deed. Alaric werd deze som nog verhoogd, zoo als in den peloponherhaaldelijk in de volgen e jaren geslagen, ter- nes. oorlog. De ruiterij ontving het drie of vierwijl Rhadagais in het dal van den Arno gelokt, voud en daarenboven eene xxraaTaatc of toelage
omsingeld en met een talrijke bende barbaren ge- tot aanschaffing van het paard. Z. verder 7t p o ^dood werd. Ondanks de talrijke diensten aan den o o o r, 2. kol. 7. — 2) Belasting van het vermokeizer bewezen, moest de groote man, de laatste gen, en wel in het eerst slechts oorlogsschatting
steun van het ineenzinkende keizerrijk, toch voor der overwonnen volken, die do oorlogskosten, met
(Ie hofkal) alen en listen zijner vijanden bezwijken. name de soldij, moesten betalen, waarvan deze
Stilico werd den 23. Aug. 408 op bevel van zijnen belasting haren naam kreeg (Liv. 2, 18 en op m.
schoonvader in het keizerlijk paleis ter dood ge- p.). Later noemde men ook de gewone schatting
bragt.
die aan de provinciën opgelegd werd stipendium
Stilo, L. A e l i u s, uit Lanuvium, omstreeks (cic . VERR . 3, 6.), en de belastingschuldigen heet154 v. C., beleefde nog het eerste optreden van ten stipendiarii.
Cicero. Hij ging in 't jaar 100 met Metellus j
Stipnlat` o, taalkundig een over geld gesloTHEM. 2, 24. CIM. 4,

26, 36.).

.
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ten overeenkomst, regtskundig een contract dat in voor dit doel inzonderheid de socratische zededen vorm van sponsio, door vraag en antwoord
(namelijk in den beginne, want later waren de
vormen vrijer), was aangegaan. De vrager heette
stipulator, de antwoorder prornissor, de
eerste bedingt, de laatste belooft iets. Dikwijls
volgde op de stipulatio Bene restipulatio, waarbij
de partijen van rol verwisselden, en de vroegere
stipulator iets beloven moest (crc. Rose. coM. 13.).
De stipulationes die door tusschenkomst der overheden of regters gesloten werden, heetten praetoriae, judiciales, dikwijls ook cautiones (z. a.);
die vrijwillig aangegaan werden noemde men conventionales. De oorsprong der stipulatie is, even
als die van het nexum, in de oudste tijden van
Rome te zoeken.

Stoa,

z. Sto c2.

Ntobaeus, 'Iwavvris >. roÇ3odog, uit Stobi, waarschijnlijk tusschen 450-500 n. C. De vruchten
zijner veelbelezenheid zijn in eene verzameling van
uittreksels zaamgevat, die hij bestemde voor zijnen
zoon Septimius. Het eerste boek bevatte, in 60
afdeelingen, uittreksels van natuurkundigen inhoud;
het tweede, in 46 afdeelingen, eerst rede- dan zedekundige onderwerpen, insgelijks het derde (in 42
afd.)en vierde (in 58 afd.). Wij missen het begin,
en van het 2. boek bezitten wij slechts de eerste 9
afdeelingen. In de handschriften is het geheel in
2 afzonderlijke werken verdeeld, waarvan het eer
boeken „ physische, dialectische en ethi--stein2
sche eclogen," het andere „ sermonen" heet. Iedere afdeeling draagt een afzonderlijk opschrift,
b. v. ,repi drieriis, 7tepl xr xiac enz. De uittreksels
zelve zijn genomen uit meer dan 500 grieksche
schrijvers ; de waarde dezer bloemlezing is voor de
kennis der grieksche letterkunde niet gering, omdat zij vele van elders onbekende plaatsen, vooral
van dramatische dichters bevat. De sermonen bestaan voornamelijk in eene verzameling van spreu-

ken.
5tobi, 1'r63ot, de voornaamste stad van het
landschap Paconia in Macedonië aan den Erigo,
in de 4. eeuw n. C. door de Gothen verwoest
(LIV .

33, 19. 39, 59. 40, 21.).

15toeehádes insulae, Zroty l s,* vr j aot,
heetten 5 eilandjes op de zuidkust van Gallië, ten
G. van Massilia, door welks bewoners zij bezet
waren ; tegenw. Iles d' Hières.
Stoeni, ligurische volkstam op de Zee- Alpen,
door Marcius Rex in 't jaar 118 onderworpen,
voordat hij de colonie Narbo Marcius stichtte.
Stoicíi, 1Twïxoí, ook of iz zij; a roQg cptXóao(Rot genoemd, heetten de aanhangers eener wijs
een zuilengang (not--gerischol,dZn
t aroc) te Athene gesticht had. 1)e rigting
hunner wijsbegeerte was geheel practisch. Wel
hebben de latere Stoïci vele nieuwigheden in de
leer van Zeno ingevoerd, doch de grondslagen en
de kern van het geheele systeem zijn van den stichter afkomstig. Tot de ontwikkeling en volmaking
der stoïsche wijsbegeerte heeft het meest bijgedragen Chrysippus uit Soli. Ook de leer der stoïsche wijsbegeerte wordt hoofdzaaklijk geput uit
brokstukken van de werken van Chrysippus, die
gevonden worden bij Sextus Empiricus, Stobacus,
Plutarchus, Cicero en Seneca. De Stoïci verkondigden in hunne leer en voorschriften geene nieuwigheden, maar waren er meer op uit, om aan
reeds bestaande leerstellingen en systemen een
meer practische rigting te geven. Zij gebruikten

kunde. Zedelijke kracht, die dikwijls in onbuigzame hardheid ontaardde, is het eigenaardig kenmerk hunner wijsbegeerte. Op het voetspoor van
Xenocrates verdeelden zij haar in 1) dialectica
(logica en rhetorica); 2) physica (psychologie en
theologie); 3) ethica (moraal en politica). Tot
de dialectica behoorde bij hen ook poësie en muziek ; de logica was een onontbeerlijke wetenschap,
daar zij volstrekt noodig was om juist te denken
en wel te spreken. Zij ging uit van een theorie
van liet voorstellingsvermogen, die Chrysippus nog
schijnt te hebben doen voorafgaan door eene leer
over cie verklaring en beschrijving der voorstel
psychologie leerden zij,-linge.Idphysca
dat ligehaam dat alles is, wat werklijk is, werkt
of lijdt. De ligchamen zijn vaste of onvaste.
Voorstelling, ruimte en tijd zijn onligchaamlijke
dingen. Voor alle dingen bestaan twee grondbeginsels (r^P^ u ): 1) een lijdend, de veranderlijke
materie (Xi), 2) een werkend, god, waarvan alle
werkzaamheid, vorm en bedoeling in de wereld
uitgaat. God zelf is een levend, buitengewoon
vuur, ook aether geheeten, dat volgens redewetten
alles voortbrengt, vormt en doordringt, de algemeene rede, die in de natuur werkt, de wet der
geheele natuur. Daarom is hij in, niet buiten, de
wereld. Even als de wereld door vuur ontstaan
is, zoo zal zij ook weder door vuur vergaan.
Eenige Stoïci verwierpen echter de leer der algemeene wereldverbranding. Volgens de psychologie
der Stoïci is de ziel of de levenskracht der menschen
een vurige lucht of een deeltje der godheid, maar
verganklijk. Zij bestaat uit acht krachten. De hoog
denkkracht of het verstand;-stenhrcdi
hiervan gaan de overige uit, de 5 zintuigen het
spraakvermogen en de teelkracht. Uit de denkkracht ontstaan ook de gennoedsbewegingen of driften
(itcl rj): vrees, begeerte, zinlijke lusten, droefheid,
vreugde. In de ethica zochten de Stoïci de eigen
kenmerken der menschlijke natuur, ver-ardige
vrijheid, scherper dan vroeger te bepa--stande
len en met de natuur in verband te brengen.
God was bij hen het hoogste wetgevende verstand,
en de natuurwet was de wet van God. Als
grondwet voor hun zedelijk handelen gold bij hen
de regel: overeenkomstig de natuur te leven. Dit
was het hoogste doel waarnaar de mensch in het
leven moest streven. Bij al de gebreken die de
stoïsche zedekunde aankleefden, bevatte zij toch
ook veel goeds, en edele kiemen van uitmuntende
leerstellingen. De Stoïci bewaarden een onoverwinlijken moed in de moeilijkste omstandigheden des levens, vooral tegenover dwingelandij.
Daarom vond deze wijsbegeerte ook onder de Romeinen tegen het einde der republiek en nog onder de keizers zoo vele vrienden en volgelingen,
zoo als Cato van Utica, Cicero, Seneca en a.
De edelste en trouwste aanhanger dezer philosophie was keizer Marcus Aurelius Antoninus, bij
philosophus. Het eerst leerden de Ho--genamd
meinen deze wijsbegeerte kennen in 155 v. C.
door den stoïcijn Diogenes van Babylon, die in
een gezantschap van Athene naar Ronne kwam.
Iets later kwam Panaetius, vriend van den jongen
Scipio Africanus en van Laelius; hij werd gevolgd
door Posidonius, Athenodorus, Antipater van Tvrus. De Romeinen, die zich met de stoïsche wijs begeerte inlieten, waren geer) eigenlijke philosophen, maar zij beoefenden haar slechts uit lief-

Stola•-- Strattis.
hebberij en zochten er voor hunne regtsgeleerdheid
winst mede te doen. Behalve met de stoïsche
wijsbegeerte hielden velen zich ook met de beoefening van andere philosophische systemen bezig,
b. v. Cicero. Beroemde Stoïci onder de Romeinen
in tateren tijd waren : Seneca, Lucanus, Cornutus,
Persius, Thrasea Paetus, Marcus Aurelius Antoninus. Ouder de latere Grieken verdienen nog
melding: Epictetus, Arrianus, Sextus uit Chaeronea.
Ntola, z. kleeding, romeinsche, 4. kol.m.
Stolo, z. Licinia gens.
•trabo , Irpdwv, voornaam aardrijkskundige,
stamde af uit eene rijke grieksche familie, die zich
in Pontus gevestigd had, en van moederszijde
vermaagschapt was met de koningen van Pontus.
Hij was geboren in 66 v. C. te Amasea en stierf
in 24 n. C. Nadat hij door den grammaticus
Tyrannio van Amisus, door Aristodemus van Nysa
en Xenarchus van Seleucia in de wijsbegeerte van
Aristoteles en vervolgens in die der Stoïci onderwezen was, wijdde hij zich aan de beoefening der
geschiedenis en vooral der aardrijkskunde. Met
dit doel ondernam hij groote reizen, die zich westwaarts tot naar Sardinië, ten Z. tot aan de grenzen van Aethiopië uitstrekten ; hij doorkruiste
Klein-Azië en een gedeelte van Hellas in verschillende rigtingen, begaf zich in 29 v. C. naar Italië
en hield zich hoofdzaaklijk te Rome op; in 24 v.
C. vinden wij hem in Aegypte, dat hij met Aelius
Gallus tot aan de zuidelijke grenzen doorreisde.
Met Strabo's werk over de oude aardrijkskunde
in 17 boeken, begint voor die wetenschap een geheel nieuw tijdperk. Daar hij al zijne voorgangers, inzonderheid Eratosthenes, met een critischen
blik raadpleegde, kan neen den toestand der aard
kennis van dien tijd het best uit hem-rijksundge
beoordeelen ; naast het werk van Ptolemaeus is
dat van Strabo de hoofdbron voor de kennis der
oude geographic. Met opzet gaat Strabo onbeduidende en nietige zaken voorbij, ten einde voor
groote en belangrijke ruimte te vinden, vooral
ook voor de schildering van zeden en gebruiken,
voor het mededeelen van geschiedenis, staatsinstellingen enz. Groote belangstelling schenkt hij inzonderheid aan Homerus. Van de 17 boeken
bevatten de eerste twee eerie soort van inleiding
over het begrip der aardrijkskunde, de fouten van
Eratosthenes en de mathematische geograpnie;
3-10. behandelen Europa (Iberië, Gallië, Italië
5, 6., het Noorden en Oosten; Hellas, 8. 9. 10.)
11---16. Azië, en 17. eindelijk Africa. -- Volgens
Strabo draait de hemel van het 0. naar het W.
om de stilstaande aarde, waardoor op de laatste
zekere kringen beschreven worden, de aequator,
de beide keerkringen en de beide poolcirkels, waardoor dus de aarde in 5 zonen verdeeld wordt:
de aequator verdeelt de heete zone alsmede de
geheele aarde in twee gelijke helften. De lengte
der bewoonde werelddeelen, dat eilanden zijn
(70000 stadiën), bedraagt meer dan het dubbele
der breedte (29300 stad.). De kennis van het W.
en N. van Europa werd door Strabo zeer ver
daar hij slechts het-merd.Dtopgahics,
belangrijkste en gewigtigste uitkiest, niet zoo volledig als bij Ptolemaeus. De groote Oceaan, die
de wereldeilanden omgeeft, vormt volgens hem 4
groote bekkens, de middellandsche Zee, de ara
-bischenprzgolf,dcasiheZ
hij nog met den noordelijken Oceaan doet zamenhangen.
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^itrabo, „ scheeloogige," romeinsche familien aam, o. a. der gens Fannia, Julia en Pompeja
(z. a.).
Strag la (van sterno) het uitgespreide, alzoo
een tapijt, deken enz. Men gebruikte zulke spreijen op de sopha's, z. l e c t u s, ook ter versiering
van de wanden in zalen en kamers. In de huizen der rijke Romeinen waren purpere, met goud
geborduurde of kostbaar geweven stragula.
Strato , 1 rpc (o', een dikwijls voorkomende
naam van phoenicische vorsten, misschien een
grieksche vorm van den phoenicischen naam Astartus : 1) een Tyriër, die bij een slavenoproer in
Tyrus door een trouwen slaaf gered, later koning werd. Zijn geslacht bleef tot Alexanclers tijd
bestaan, werd bij de verovering der stad door hem
gespaard en in de koninklijke waardigheid hersteld
(JUSTIN . 18, 3.). --- 2) Zoon van Herostratus,
stond aan Alexander de heerschappij over Aradus
en andere steden af. — 3) Koning van Sidon,
bekend wegens zijne zwelgerij en verwijfdheid. —
4) S t r a t o van Lampsacus, peripatetisch wijsgeer,
leerling en opvolger van Theophrastus als hoofd
dier school (228-270 v. C.). Diogenes Laërtius
geeft eene opgave van zijne geschriften, die meest
over natuurkundige onderwerpen handelen (van
waar zijn bijnaam cpu tx6c). Nog worden er meer
van dien naam genoemd.
Stratórl es, 1 rpa roxXri s, 1) uit Amphipolis;
hij noodigde de Atheners te vergeefs uit, om
zijne vaderstad, die door Philippus bedreigd werd,
te bezetten. Na de verovering der stad werd hij
door Philippus verbannen (DEMOSTH . OLYNTH . l . p.
11.). ----- 2) Een atheensch veldheer, die tegen de
Macedoniërs optrok (AESCH. IN CTES. 44.). --- 3)
Grieksch rhetor en geschiedschrijver, een trouwe
volgeling van den redenaar Lycurgus, daarentegen
een bestrijder van Demosthenes. -- 4) Aanvoerder der eretensische slingeraars onder de huurtroepen van den jongeren Cyrus (xEN. ARAB. 4,
.

,

2, 23.).

Stratouïee, 1Ta rovixrl, z. S e l e u c u s.
Stratonicëa, ^Tpazov(xnct, stad in C-arië niet
ver van de rivier Marsyas, door Antiochus Soter
ter eere zijner vrouw gebouwd en naar haar ge-

noemd. Hierbij stond de tempel van Zeus, waar
de Cariërs hunne bondsvergaderingen hielden. Buïnen bij het tegenw Eski Hissar (Liv. 33, 18.).
StratoniCUB , TpxTÓVtxo;, 1) uit Athene,
citberzanger en dichter, beroemd door zijne muziekale talenten en door een tal van leerlingen
die hij vormde, alsmede door zijne geestige invallen, waardoor hij echter den cyprischen koning
Nicocles dermate beleedigde, dat bij hein liet ter
dood brengen. — 2) Uit Pergamum, leerling van
den geneeskundige Sabinus uit de school van
Hippocrates, door Galenus onder zijne leermeesters
genoemd. — 3) Metaalgieter en gipswerker, behoorde tot die klasse van kunstenaars, die de gevechten van Attalus en Eumenes tegen de Galliërs
voorstelden.
Strattis, 1 rprTttc, 1) tyran van Chios ten
tijde van Darius en Xerxes (HDT. 4, 138. 8,
132.). -- 2) Dichter der oude attische comedic, wiens
bloeitijd ongeveer tusschen 01. 92--99, 412-384
v. C. valt. Hij schreef 16 blijspelen, van 15 geeft
Suïdas de titels op. — 3) Geschiedschrijver uit
Olynthus; hij schreef 5 boeken rtpi TCov ;AXs clvapou
&chr-1 115rit uv, benevens geschriften over rivieren, bronnen, meren en over Alexanders dood.
,
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en de spijzen op de tafel rangschikte; soms was
hij tevens voorsnijder scissor.
Stryme , 1Tpv1.L71, stad der Thasiërs in Thracië, aan de rivier Lissus.
Strymon , ITpvµwv, tot op den tijd van
Philippus de oostelijke grensrivier van Macedonië,
zij ontsprong op den Scomius bij Pantalia (THUC.
2, 96.), stroomde door het meer Prasias en ontlastte
(43, 2.); ruïnen hij Lepenu. -- 2) Stad in het zich ten Z. van Amphipolis in de naar haar ge`v van Arcadië in het gebied van Thelpusa, dat noemde s t ry m o n i s c h e golf (t. golf van Ren
ook Strume. Wegens de-dina)t.Krsoe,f
daarover met Elis strijd voerde, misschien het
pathl van Homerus (IL. 2, 606.). -- 3) Stad in nabijheid van Amphipolis wordt de Strymon
dikwijls bij de ouden vernield, b. v. HDT. 7,
Achaja, het latere Dyme.
Strenae , geschenken die men elkander te 75.
Stubera, YTuppa of Z,vµPapa, stad van
Rome, bij den aanvang van het jaar, over en weer
toebragt boni ominis cause. Men vindt deze ge- het macedonisch landschap Paeonië, tusschen de
woonte het eerst vermeld bij Plautus (STICH. 3, 2, 6. rivieren Axius en Erigon (Liv. 31, 30.).
Stuprum, zedeloosheid in 't algemeen, in 't
en 5, 2, 24.). Het doel dezer nieuwjaarsge:scher,ken
wordt ook opgegeven door OvidiUS (FAST 1, 187.). bijzonder onzedelijk gedrag jegens fatsoenlijke meisIn het eerst waren deze geschenken zeer eenvou- jes en vrouwen, dat streng gestraft werd. Van
dig : gebak en vruchten (ovia. t. a. p . MART . 8, oudsher werd over dit vergrijp regt gesproken
33. 13, 37. SEN EP. 87, INIT.) ; de laatsten wer- door den huisvader of door het volk, zoo de
den wel met goudschuim overdekt. Doch het aedilen eene aanklagt hadden ingesteld. De lex
bleef niet bij dezen eenvoud. In de plaats van Julia de adulteriis bestrafte stuprum niet ver
vermogen ; bij per--beurdvklainghte
vruchten kwam geld, en zelfs Augustus ontving
van het volk dergelijke nieuwjaarsgeschenken in sonen van Iagen stand met ligchaamlijke kastijding
geld. Sedert schijnt het gebruiklijk geweest te en ballingschap.
zijn, dat de keizer op nieuwjaarsdag zulk een
Stura, : toupd, naam van 2 bijrivieren van
geschenk in geld van het romeinsche volk of den den I'adus, de eene links, nog teg. Stura ; de
senaat ontving, een gewoonte die nog ten tijde andere regts, valt vereenigd met den Tanarus
van Arcadius en Honorius bestond, hoewel zij in den hoofdstroom en draagt insgelijks nog dentusschenbeide door enkele keizers schijnt afge- zelfden naam.
Stymphalides, aTUµcpxXíóec, z. Hercule s
schaft te zijn. Insgelijks bleven dergelijke geschenken tusschen bloedverwanten en vrienden be- (c, 5.) en Argonautae.
Stymphalus, 1TVµcpa),os, stad en landschap
staan, zoodat nog thans de sporen daarvan in
Italië zijn aan te wijzen. (Verg . SUET. AU ( . 57. in het N. U. van Arcadië, aan een gelijknamig
meer (t. meer van Zaraka) en berg. In het meer
TIB. 34. CAL . 42.).
Strepsiádes, Tpv^tcl^r^„ 1) een overwin vindt men nog sporen van een dam, die dieiide
spelen, door Pindarus in-naridesthmc voor de waterleiding door Hadrianus aangelegd.
de 7. isthm. ode bezongen. -- 2) Een Athener Men geloofde dat het water van bet meer, dat
die in de wolken van Aristophanes de hoofdrol door onderaardsche kanalen afstroomde, aan de
andere zijde van het Artemisiumgebergte als rivier
speelt.
TpwµaT66eµor, later ook aTp(uµ^LTS^y, de Erasmus weder te voorschijn kwam (HDT. 6, 76.).
kist waarin de bagage geborgen werd, inzonder- f=lier zou Hercules de stymphalische vogels ver
gedood hebben.
-jagdof
held de dekens en beddegoed (arrpths ctTa), die
Styra, 'rz Tópa, stad op Euboea aan de
op reis door slaven gedragen werd.
Strombichides, Ztpotxt'ai , zoon van Z. w. zijde niet ver van Carystus, door Dryopers
I)iotimus, atheensch vlootvoogd in den peloponn. bewoond (HDT . 8, 46.). De bewoners namen
oorlog. Na onderscheiden vergeefsche pogingen deel aan de gevechten van Salamis, Artemisium,
tegen de spartaansche zeemagt, gelukte hem de Platacae (HDT . 8, 1, 46. 9, 28.), doch moesten
inneming van Lampsacus, 411 v. C., doch stiet later als bondgenooten van Athene 1200 drachhij het hoofd voor Abydus, waarna hij zich weder men betalen (THUG. 7, 57.). In den larnischen
met de hoofdmagt der atheensche vloot vereenigde oorlog werd de stad verwoest.
Styx, 1) z. onderwereld. — 2) Teg.
(TRUC . 8, 62, 79.).
Strongyle, ZTpoYY►^?,rl, z. A e o 1 i a. Ook Mavronero, rivier in 't N. van Arcadië, waarvan
zou het eiland Naxos in ouden tijd aldus geheeten het water in een diepe kom tusschen rotsen neerdruppelt en (volgens de berigten der ouden) door
hebben.
StrophIides, Tpoprl ;, ook 11Xwral gehee- zijne verpestende, alles behalve den paardenhoef
ten (omdat zij reeds verder in zee liggen), 2 ei- invretende kracht, aanleiding gaf om een gelandjes, rijk aan wijn, in de ionische zee, 35 m. lijknamigen vloed in de onderwereld te plaatsen.
ten Z. van Zacynthus, behoorende aan de Cypa- Bij Nonacris stortte de Styx zich in de rivier
rissiërs in Messenië. Zij kregen hunnen naam, Crathis (HDT..6, 74.). Nu eens stelde men zich
omdat Calaïs en Zetes, de zonen van Borea.s, den Styx der onderwereld voor als een stroom
daar van hunne vervolging der Harpyiën terug- die de geheele onderwereld omvatte, dan weder
als een stilstaand moeras. De goden zwoeren
keerden (arp pw) (VIRG. AEN . 3. 210.).
ZTp66cptov. z. kleeding, grieksche, 2.kol. b. bij den Styx een onverbreekbaren eed (nox. OD.
Stroph u.s, tp0yto-C, 1) vader van Scaman- 1, 34. 10.).
Sunda. z. II E t # cíá.
drius (Hom. IL. 5, 49.). — 2) en 3) z. Orestes.
Suardbnes, germaansche volkstain tot de
Structor, 1) bouwmeester, ook de metselaar
en pannedekker. -- 2) I)e slaaf die de schotels Sueven behoorende, in het N. van Germanië,
Stratus, 1tpc roc, l) de grootste en sterkste
stad van Acarnanië (XEN. HELL. 4, 6, 4. THUG. 2,
280.). 10 stadiën van den oever van den Achelons
in de acarnanische vlakte. Daar werden gewoonlijk de volksvergaderingen gehouden. Als een zeer
gewigtige en sterke plaats werd Stratus reeds vroeg
door de Aetoliërs veroverd, zoodat Livius haar
ook voor de sterkste stad der Aetoliërs houdt
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aan den regter oever der Albis (Elbe)

(TAC .

GERM. 40.).

Subertum , t. Sovretto, stad in liet midden
van Etrurië (Liv . 26, 33.).
Sublaquéum , stad der Aequers in Latium
aan den Anio, t. Subiaco. Daar vond men de
prachtige villa van Claudius en Nero (TAC . ANN.
14. 22.)

Sublicius pons, z. Roma, 3. kol. b.
Subr`ii. Daartoe behooren: 1) Subrius
F l a v i u s, tribuun bij de lijfwacht, werd wegens

deelneming aan de zamenzwering van Piso aan
onderscheidde zich door zijne vrij -gekladn
taal voor den regter, 6.5 n. C. (TAC.-moedig

en later municipium (cie .

PHIL .

t 3, 8. LIV. 8, 15.

9, 28.) ; t. Sessa. -- 2) S. P o rn e t i a (»o+i saarL

[Iwu t rtwv), stad der Volsten in Latium, werd
reeds onder Tarquinius Superbus door de Rorneinen veroverd en ook later nog eens door
den consul Servilius ingenomen ( n verw oest (Liv.
,

1, 41, 53. 2, 25. TAC. RIST. 3, 72 ).

Suessetáni worden door Livius (25, 34.
28, 24. 34, 20. 39, 4g.) in gemeenschap met de
Sedetaners als een volkstani in Hispania Tarra
vermeld ; zij woonden zeker niet ver van-conesi
de oostkust.
Suessiónes of Suessónes, Inagtige volk stam in belgisch Gallië, die over de 50000 man

ANN. 15, 49, 67.). -- 2) Subrius Dexter, krijgsvolk op de been kon brengen en naast de
insgelijks tribuun bij de lijfwacht en aanhanger Bellovacers voor de dappersten gehouden werden.
van Galba, beijverde zich vruchteloos oni de soldaten tot gehoorzaamheid jegens Galba te dwingen (TAC. HIST . 1, 31.).
l3ubseriptio, 1) hetzelfde als nota censoria.

Hun koning 1)ivitiacus beheerschte niet alleen
een groot gedeelte van Gallië, waar strekte zijne
heerschappij tot in Britannië uit. Hunne hoofd

--- 2) 1)e onderteekening der aanklagt en de
schriftlijke aanklagt zelve, z. j u d i c i u in p u b l iCain. — 3) In engeren zin noemt Wien subscriptzo
de onderteekening van den niedeaanklager (subscriptor), die zich bij den eigenlijken aanklager

s o n u in geheeten, t. Soissons (CAES. B. G. 2, 3,

aansluit (cie. CLUENT. 47. DIVIN. IN CAECIL. 15

Suetouli. Daartoe behooren 1) C. Suet on i u s I' a u 1 i n u s, een der beroemdste veldheeren
uit den tijd van het rom. keizerrijk, bestuurde
in 't jaar 42 n. C. Mauritanië en drong door tot
in de binnenlanden van Africa (PLIN . 5, 1.). In
't jaar 59 kreeg hij liet bestuur over Britannië
en oogstte daar grooten roem in. Hij veroverde
het eiland Mona (TAC ANN . 14, 30.) en onderwierp de Britten, die onder aanvoering hunner
koningin Boadicea waren opgestaan, na bloedige gevechten (TAC. ANN. 14, 31 en V. AGR. 14
en v ), werd echter in 't jaar 61 bij Nero belas
teruggeroepen. Na den dood van Nero-terdn
vocht hij voor Otho in den slag bij Crernona,
doch had door zijne hooge jaren zijn vorige voort
verloren (PLUT. 0TH 7 , 8.) en onder--varendhi
wiep zich na diens dood op minder eervolle
wijze aan den overwinnaar Vitellius (TAC . RIST .
2, 60.). -- 2) C. Suetonius Tranquillus,
tijdgenoot van Domitianus, Traj anus en Hadrianus, stond in veelzijdige betrekking met den jongen Plinius, die hem door zijnen invloed bij
Trajanus verscheiden ambten bezorgde. Bij Ha-

en v.). Zulk een nam het word, nadat de
hoofdbeschuldiger geëindigd had, om hetgeer,
deze mogt hebben overgeslagen aan te vullen enz.
Subsellium, de bank, vooral in openbare
bijeenkomsten in gebruik, daar die in bijzondere
huizen scamnum heette. I)e mindere overheden,
z. a. volkstribunen, quaestors, aedilen, ook de
regters en senatoren zaten in openbare vergaderingen op subselliën.
§ubstitutio herêdis , z. testaria e n tuin.
Subueula. de ondertunica der vrouwen, tunica inttrior, z. kleeding , romeinsche, 3 . kol. m.
Subura, een laag gelegen gedeelte van Rome,
tusschen den Caelius en den Esquilinus, waardoor
een drukke, met vele winkels en kroegen bezette
straat liep, z. Roma, 2. kol. o.
Sucein um (barnsteen), z. electrum.
Suero, Zol.)xpwv, rivier in Hispania Tarra
ontsprong in het land der Celtiberiërs-conesi,
op het gebergte Idubeda en ontlastte zich, na een
oostelijken loop, ten Z. van Valentia in den sinus
Sucronensis, t. Xucar. In het gebied (Ier Edetaners lag aan deze rivier eene gelijknamige
stad, waarschijnlijk het teg. Cullera (PLUT . BERT.
19. POMP. 19. LIV. 28, 24.).

Sudn.tio, de heetste badkamer of het zweetbad, z. balneum.

^iudéni, louarivoi, een volk in het Z. O. van
Germanië, ten Z. van de Gabreta Silva (Ruhmerwald), nahuren der Marcomannen. Ook in
earopisch Sarmatië woonde een volk van dien
naam.

Dudes , palen ter bevestiging van wallen, palissaden. Men gebruikte ze ook voor zwaar geschut.
sudéta , ra ou^ ^Ta óprl , gebergte van Ger
westelijk gedeelte der teg. Sudeten,-manië,het
met het Erts- en Lausitzer gebergte ; z. G e t-mania.

Siuessa, 1) S. A u r u n c a, stad van Latium,
tusschen Minturnae en Teanum, in den bekoorlijken Vescinus alter, aan de westelijke helling
van den Massicus, geboorteplaats van den dichter Lucilius. Zij was eene romeinsche colonie

Augusta Sues--stadwNoviunr,le
12. 8, 6.).

Suessula, o'Jn'J/cL, stad in Samnium op
de helling van den berg Tifata, t. Torre di Sessola (Liv. 8, 14. 23, 14.).

drianus viel hij in ongenade (PLIN . EP. 3, 8. 10,

95 , SPART. HADJI . 11.). Zijn ambteloos leven
gebruikte hij tot liet vervaardigen van verscheiden werken. Vooreerst de 12 levensbeschrijvingen
(XIi vitae iinperatorunt) van romeinsche keizers,
die ons in eenvoudige, heldere taal, rijke en
getrouwe berigten mededeelen over dit tijdvak,
en zelfs uit het bijzondere leven der keizers ; in
lateren tijd werden zij nog veel gelezen en in
de middeleeuwen dikwijls nagevolgd. Tot zijne
geschriften behoort nog een werk de illustribus
granirnatic is, oorspronklijk uitvoeriger dan het tot
ons is gekomen, verder de claris rhetoi•ibus, daar enboven nog een vita Terentii, vita IIoratii,
Per sii, Lucani, Juvenalis, Plinzi; verscheiden andere zijn verloren.
Suévi, oyjiot, heette een uitgebreide germaansche volkstarn naar hun onrustig, zwervend
leien, in tegenstelling der volken met vaste woon plaatsen (Ingaevonen) ; zij zullen dien ten gevolge zeker met vreemde bestanddeelen vermengd
zijn geweest. Reeds vroeg (123 v. C.) aan de

912

Suevicum mare—Sullae.

Romeinen bekend, gaan zij door voor den mag
krijgshaftigsten stam der Germanen (CAES.-tigsen
B. G. 1, 7. 4, L). Volgens Tacitus (GERM. 2 en
45.) bewoonden zij geheel oostelijk Germanië van
de Donau tot aan de Oostzee. Caesar (B. G. 6,
10.) schijnt hen aan den Rijn te zoeken. Volgens hem (B. G. 4, 3, 19.) woonden zij ten 0.
van de Sygambren en Ubiërs, het woudgebergte
Bacenis scheidde hen van de oostwaarts wonende
Cheruscers (B. G. 6, 10.). Hun land was verdeeld
in 100 gauen en bevatte verscheiden steden. Over
de afzonderlijke stammen, z. Germania. Verg.
over hunne eigenaardige zeden (cAEs. B. G. 4, 1-3.
TAC. GERM. 38, 41, 43, 45.).
Suevicurn mare heet bij Tacitus (GERM.
45.) de Oostzee, die anders Sarmaticum mare
genoemd werd.
Suffeetas, werd genoemd de ambtenaar, die,
zoo een ambt binnen het jaar vacant was geworden, voor den overigen tijd van dat jaar
benoemd werd.
Suffête z. Carthago.
Suffragátor heet zoowel eenvoudig hij die
zijn stem uitbrengt, als in 't bijzonder hij die
voor een candidaat stemmen zoekt te werven.
Van daar is suffragatio zoo veel als aanbeveling
(LIV. 7, 22. 8, 15.).
Suffragium, de stem en het stemregt. Over
de wijze van stemmen in de romeinsche comitia,
z. comitia en septa.
Suggesties was elke verhevenheid, inzonderheid het spreekgestoelte.
Suggrund a, een afdak, gelijk aan protectum, projectum. Zulk een dak liep om de cavaediën (z. domus), en daar plagt men de kinderen te begraven, die voor den 40. dag stierven.
Suidas, 1) een geschiedschrijver,
ouder dan Strabo, schrijver van een geschiedenis
van Thessalië, welk werk ten minste uit drie
boeken bestond, verder was hij met Aristoteles
een der Kepi EuÇ3oía E pce p.0 rau voc. — 2)
Schrijver van een woordenboek, wiens leeftijd en
lotgevallen onbekend zijn, maar die ten minste
vóór Eustathius moet gesteld worden. Het nog
bestaande lexicon van Suidas is uit oudere woordenboeken, scholiën en taalkundige geschriften
bijeengevoegd en geeft, behalve verklaringen van
woorden of die van zaken, inzonderheid levens-.
berigten over oude schrijvers. Het is echter met
weinig zorg en zonder oordeel zaamgevoegd, daar
de meest vreemdsoortige dingen dooreengemengd
en op verkeerde plaatsen zijn ingelascht; voor ons
is het met dat al een schat van groote waarde.
Sutilliíi, 1) P. S u i l l i u s, werd in 't jaar 24
n. C. verbannen, beschuldigd van zich te hebben
laten omkoopen (TAC. ANN. 4, 31.), keerde later
onder Claudius naar Rome terug, waar hij veel
invloed verkreeg, maar nog steeds voor omkooping vatbaar was. Vooral maakte hij werk van
aanklagten in te stellen tegen edele en aanzienlijke mannen. Echter bragt Nero zelf een aan
tegen hem in, vooreerst, dat hij zich in een-klagt
vroeger bestuur van Azië aan groote nalatigheid
zou hebben schuldig gemaakt, vervolgens wegens
zijne talrijke valsche vervolgingen en beschuldigingen
(TAC. ANN. 13, 42 en v.); een gedeelte zijner goederen werd dien ten gevolge verbeurd verklaard
en hij zelf in ballingschap gezonden, 58 n. C. -Zijn zoon 2) M. S u i l l i u s N e r u l i n u s was in
tjaar 50 consul en werd later, na de verbanning

zijns vaders, deels uit haat tegen dezen, deels omdat hij zich aan knevelarij had schuldig gemaakt,
aangeklaagd. Doch Nero zelf sprak hem vrij
(TAC. ANN. 12, 25.).
Suiónes, de oudste bewoners vary Scandinavië (Zweden), die reeds ten tijde van Tacitus
(GERM. 44.) als goede zeevaarders bekend waren.
Sullae, tak der Cornelia Bens (z. a.), waaronder uitmunten: 1) L. Corn. Sulla, op zijn
eigen verlangen na het overwinnen van Marius
Felix (de gelukkige) bijgenaamd, werd geboren
in 't jaar 138 v. C. Hij stamde af uit eene arme
familie en wijdde zich in zijne jeugd met veel ijver
aan de wetenschappen, die hij ook nog in lateren
leeftijd liefhad; vooral legde hij zich toe op de
grieksche taal en letterkunde. Driftig en hartstogtlijk van aard, vol moed en eerzucht, kwam hij
door erfenis in het bezit van eeni; vermogen en
dong in 107 naar het quaestorschap. Hiermede
bekleed vergezelde hij Marius in den oorlog tegen
Jugurtha; in het eerst was hij wegens zijn vroegeren losbandigen levenswandel weinig bij Marius gezien, doch weldra werd hij door hem
om zijn wakkeren ijver en bruikbaarheid geacht,
terwijl hij zich door zijn vriendlijken en gezelligen
omgang de liefde en toegenegenheid der soldaten
verwierf (SAL. JUG. 96.). Na de overwinning bij
Cirta leidde Sulla met veel bekwaamheid de onderhandelingen met Bocchus over de uitlevering
van Jugurtha (PLUT. BULL. 3. SAL. JUG. 102 en
v.). Daarna diende hij, weder door Marius tot
legaat gekozen, in de oorlogen tegen de Cimbren
en Teutonen, vervolgens onder Lutatius Catulus
in Boven-Italië en nam een roemrijk deel aan het
verslaan dier woeste horden. Eerst in het jaar
93 ontmoeten wij hem weder als praetor, en in
92 als propraetor van Cilicië. In den daarop los
oorlog der bondgenooten verwierf hij-gebarstn
zich grooteren roem dan Marius, die er ook deel
aan nam, en waarin tevens de grondslag tot de
hevigste vijandschap tusschen deze twee gelegd
werd. I)e gelukkige Sulla verkreeg tot belooning
(88) het consulaat en Azië als provincie, benevens
den oorlog tegen Mithridates. Dit bewoog den
eerzuchtigen Marius, met behulp van den volks
nieuwe italische burgers,-tribunSlpcsed
die door fraaije beloften gewonnen werden, tot
het nemen van maatregelen, waartegen de consuls Sulla en Pompejus wel met een justitium optraden, ofschoon zij toch voor het geweld van Marius
wijken en de vlugt moesten nemen. Nu liet Marius zich tot opperbevelhebber tegen Sulla benoemen en trachtte het leger van Sulla, dat bij Nola stond, voor zich te winnen, doch vruchteloos
(PLUT. StILL. 6-8.). Sulla trok tegen Rome op
en nam de stad in, Sulpicius werd gevangen genomen en gedood, Marius vlugtte naar Africa
(PLOT. SCt L. 9 en v.). Na cenige wetten gegeven
en nieuwe consuls aangesteld te hebben, waaronder ook Cinna, een aanhanger der volkspartij, zich
bevond, begaf Sulla zich naar Capua, van waar
hij met zijn leger naar Brundusiurn trok. Van
hier stak hij met zijn leger naar Griekenland over,
veroverde na een hevigen tegenstand Athene, ver
veldheer van Mithridates,-sloegArchau,dn
met wien hij vervolgens in 't jaar 84 vrede sloot.
Intusschen had Cinna, zoodra Sulla Rome verlaten had, in 't jaar 87, verscheiden maatregelen
genomen in strijd met Sulla's belangen, waardoor
hij genoodzaakt werd uit Rome te vlugten. Doch

Sulrno—Sulpicii.
door de bondgenooten, door romeinsche vlugtelingen en soldaten ondersteund, rukte hij in vereeniging met Marius, die intusschen naar Italië was
teruggekeerd, tegen Rome op, en dwong na een
kortstondig beleg de stad tot de overgave. I)e
wraakadernende Marius vergoot stroomen bloods,
tot (lat Cinna en Sertorius aan de moordtooneelen der door hem losgelaten slaven een einde
maakten. Sulla, wiens familie de vlagt moest
nerven, werd in den ban gedaan, zijne goederen
verbeurd verklaard. Weldra keerde Sulla na het
overwinnen van Mithridates niet een talrijk leger
in het voorjaar van 83 in Italië terug. Daar was
intusschen Marius plotseling gestorven en voerde
zijne tegenpartij onder Cinna de opperheerschappij.
Na vergeefs getracht te hebben de partijen te ver
nadat Cinna door zijne eigene soldaten-zoen
vermoord was, wist hij de bevolking van Italië
door zachtheid en vriendlijkheid voor zich te winnen, versloeg den consul Norbanus bij Capua, haalde
verscheiden benden zijner tegenpartij tot zich over,
overwon in 't volgende jaar den jongen Marius,
vervolgens Carbo en eindelijk, met behulp van M.
Crassus, de Samniten in een bloedig gevecht voor
de muren van Rome, dat nu hare poorten voor
hein opende en waar hij in tegenwoordigheid van
den sidderenden senaat, bij een plegtige redevoering, de voornaamsten zijner tegenpartij liet ter
dood brengen (FLUT. sULL. 27.). Vervolgens gaf
ook Praeneste zich over, nadat Marius zich door
een slaaf had laten dooden (FLUT. MAR. 32.). Zoo
had Sulla zijn doel bereikt; hij was meester geworden van Rome, hoewel sommige provinciën,
vooral Spanje onder Sertorius nog tegenstand
boden. Nu volgden verbeurd- en vogelvrijverklaringen elkander dagelijks op, en duizenden vielen
als offers zijner wraak en van de moordzucht zij
soldaten Door geheel Italië maakten zijne sol -ner
zich van de goederen der geproscribeerden-daten
meester. Hij zelf liet zich tot dictator benoemen,
omringde zich door een lijfwacht van vrijgelaten
slaven, de zoogenaarnde Cornelii, en liet ter eere
zijner overwinning prachtige feesten vieren. Tevens gaf hij een tal van wetten, waarvan de strek king was oin de reten des volks geheel te ver

aristocratie duurzaam te bevestigen.-nietgd
Na een 2jarig bewind besloot Sulla zijn dictator-

schap neer te leggen, en de rest zijner dagen in
rust en vrij van staatszorgen door te brengen; hij
kon dit zonder bezorgdheid doen, zoowel om de groote
vrees die het volk nog steeds voor hem koesterde,
als om de raagt zijner partij. Hij leefde nu voortaan in de nabijheid van Puteoli op eene bekoorlijke villa, waar hij zijne gedenkschriften (rooi ^lMLTx) in cie grieksehe taal opstelde, zonder ze
echter te kunnen voltooijen; Epicadus een vrijgelaten slaaf van hem `Merkte ze af. Plutarchus
heeft er in verscheiden levensbeschrijvingen een
vlijtig gebruik van gemaakt. Zijn overigen tijd
wijdde hij aan vischvangst en andere vermaken.
Hij stierf reeds in 't jaar 78, volgens sommigen aan
de luizenziekte (FLUT. BULL. 36.). Overeenkomstig
zijn verlangen in zijn testament werd zijn lijk op
den campus Martins verbrand. Gelijk vele overweldigers, beschouwde ook hij zich als een werk
goden en geloofde steeds als-tuigndehar
zoodanig te handelen en daarom op een zekere
hulp van boven te kunnen rekenen (r^LUT. SULL.
27, 34.). — 2) Faustus Corn. Sulla, zoon van
den vorigen, vocht onder Pompejus in 't jaar
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63 voor Jerusalem, welks muren hij het eerst beklom, was in 't jaar 54 quaestor, streed onder
Pompejus in den burgeroorlog bij PharsaIus, na
diens dood hij Thapsus in Africa, waar hij gevangen genomen en kort daarna door Caesars soldaten gedood werd. In zijne jeugd liep hij dikwijls
gevaar de door zijnen vader verzamelde schatten
weer te moeten afstaan, doch de bescherming van
Cicero en van den senaat en zijne verwantschap
met Pompejus Magnus, wiens schoonzoon hij was,
deed ze hem behouden. Zijn tweelingzuster Fansta was na de ontbinding van haar eerste huwelijk
getrouwd met T. Annius Milo. -- 3) P. Corn.
Sulla, broederszoon van den vorigeti, consul in
't jaar 66, werd van ongeoorloofde kuiperij (ambitus) aangeklaagd en tevens van deelneming aan
de zamenzwering van Catilina beschuldigd, waar
verdedigde. Hij was een aan -tegnCicrohm
vocht onder hem bij Phar--hangervCs
salus. Hij stierf in 45, tot groote vreugde der
Romeinen, bij wie hij zich gedurende de verbeurdverklaringen der driemannen door het opkoopen
van goederen gehaat gemaakt had. Waarschijnlijk
werd hij op reis door roovers vermoord (Cie. SULL.
24. AD FAM. 15, 19. en 17.).

Sulmo, oUX,Mcuv, stad der Peligners in het
land der Sabijnen, bij eenige koele bergbeeken
(OVID . FAST . 4, 81. ,gelidus S.). Nadat Sulla de
stad verwoest had, werd zij als colonie herbouwd.
Het was de geboorteplaats van den dichter Ovidius (OVIU. TRIST. 4, 10, 3.; v erg CAES. B. C. 1,
.

18. LIV. 26, 1 1.); t. Sulrnona. Een andere stad
van dien naam lag in Latium in het land der
Volsten aan den LTfens, bestond echter ten tijde van
Plinius (3, 5, 9.) reeds niet meer (S IRG. AEN . 10, 516.).
SulpiCii, 1) Servias Sulp. Camerinus
C o r nu to s, consul in 't jaar 500 v. C., verijdelde
de zamenzwering der slaven ten gunste der Tarquinii en bragt in 't jaar 496, na den slag bij het
meer Regillus, de hernieuwing van den vrede met

Latium tot stand. — 2) Serv. Suip. Camer.
Co rnu t., consul in 461, verzette zich met gunstig gevolg tegen het wetsvoorstel van Terentillus,
op welks vernieuwing de tribunen aandrongen, en
was in 454 een der gezanten, om de wetten in

Griekenland te onderzoeken (LIV. 3, 31.). — 3)
Serv. Sulpicius Camerinus, verzette zich in
't jaar 393 tegen de verhuizing naar Veji (Liv.

5, 29.). — 4) Q S u 1 p i e. Longus, liet de wacht,
die het beklimmen van het capitool door de
Galliërs niet verhinderd had, van de rots afwerpen
(Ltv. 5, 47. ) en leidde vervolgens de onderhandelingen met de, Galliërs. -- 5) S e r v. S u 1 p1 c. R af u s, ontzette als tribuun van den consul in 't jaar
377 den burg van Tusculum, die door de Latijnen
belegerd werd (Liv . 6, 33 .). — 6) C. S u l p i c.

P e t i s c u s, was vijf malen consul, vocht in 362
tegen de Hernicers, die hij overwon (LTV. 7, 9.),
versloeg als dictator in 358 de bojische Galliërs
(Liv. 7, 12 en v.). in 't jaar 355 de Tarquiniën-

sers, tegen welke hij in 351 nogmaals oorlog
voerde (LIV. 7, 22.). — 7) C. Sulpic.Longus,
voerde in 323 als consul oorlog tegen de Samniten, wederom in 314, toen hij ze in Campanië ver
i c. P at e r c u--sloeg(Liv.9,27)—8CSalp
1 u s, werd in 258 consul, vocht volgens sommigen
tegen de Carthagers op Sicilië, volgens anderen
versloeg hij hunnen veldheer Hannibal op de kusten van Sardinië. — 9) P. S u 1 p i c. Galba Maximus, beschermde in 211 Rome tegen een aan -
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val van Hannibal (LIV. 26, 9 en v.), voerde in
de volgende jaren het bevel in Griekenland tegen
Philippus van Macedonië; met gunstiger uitslag en
niet zonder roem had hij daar insgelijks het bevel
in 203 en volgende jaren (LIV. 31, 14. 27, 33 en
V. 32, 1.). -- 10) C. S u l p i c. G a 1 I u s, diende als
krijgstribuun in den oorlog tegen Perseus (Liv.
44, 37.), als wanneer hij voor den slag bij Pydna
een maansverduistering voorspelde. In 't jaar 167
tot consul gekozen versloeg hij de Liguriërs. In
't jaar 164 onderzocht hij als afgezant van Rome de tegen Eumenes van Pergammmn ingestelde
klagten (Liv. 31, 9.). Hij was een zeer geleerd en
welsprekend man, bijzonder bedreven in de grieksche
letterkunde, en hield zich in lateren leeftijd gaarne
met de beoefening der sterrekunde bezig (cie.
BRUT. 20, 78. DE SEN. 14, 49. AD FAN. 4, 6, 1.-1 1) S e r V. S u l p i c. Gal b a, zocht te vergeefs den
door hem gehaten Aeniilius Paullus van zijne zegepraal over Perseus te berooven (LIv. 45, 37.);
in 151 v. C. voerde hij krijg in Lusitanië, was
echter ongelukkig en pleegde zulke wreedheid tegen een bende vijanden, die zich op goed vertrouwen aan hem had overgegeven, dat hij te Rome aangeklaagd en slechts op zijn smeeken en
klagen werd vrijgesproken (cie. DE OR. 1, 53,
227. QUINCT. 2, 15, 8.). Hij was de eerste rede
zijnen tijd (CIe. BRUT. 86, 295. DE AM.-narv
23, 89.). - 12) Serv. Sulpic. Galba, zoon
van den vorigen, tegenstander van den demagoog
Saturninus, was consul in 't jaar 108. -- 13) C.
Sulpic. Galba, zwager van C. Gracchus, redenaar, onderging ten gevolge eener aanklagt
Bene openbare veroordeeling. --- 14) P. S u 1 p i c.
Rufus, een aanhanger der optimaten, diende als
legaat in den bondgenootenoorlog (cie. BRUT.
89.), en werd in 't jaar 88 volkstribuun, naar
welke betrekking hij, ofschoon patriciër, reeds
vroeger gedongen had, ten einde de regten van
den senaat te verdedigen. Zijne schulden dreven
hein echter aan om zich bij Marius (z. a.) aan te
sluiten. Hij trachtte zijne wetsvoorstellen ten gunste
van Marius en van het volk door allerlei middelen
door te drijven (PLUT. BULL. 8.), doch dit kostte
hem het leven (cie. DE OR. 3, 3, 11. CAT. 3, 10,
24. PLIN. 8, 2, 7.). Cicero schildert hem als een
uitstekend redenaar (BRUT. 49, 183. DE OR. 3, 8,
3h.). -- 15) Serv. Sulpic. Galba, diende in
91 als legaat tegen de bondgenooten, sloeg de
Peligners, ontzette Pompejus die door den vijand
was ingesloten, overwon in 88 de Marruciners en
behaalde eindelijk nog een bloedige overwinning
op de vijandlijke legerhoofden. --- 16) P. Sulpic.
Galba, met Cicero aedilis, doch bij het dingen
naar het consulaat moest hij voor dezen wijken
(cie. AD ATT. 1, 1, 1.). -- 17) S e r v. S u l p i c.
L e m o n i a Rufus, een vriend van Cicero, hoor
onderwijs van Molo-demthopRus
in de welsprekendheid en wijdde zich later aan
de regtsgeleerdheid (ccc. BRUT. 41, 151. 42, 154.).
Na quaestor en praetor geweest te zijn, leed hij
bij zijn eerste dingen naar het consulaat de nederlaag, doch werd daartoe verkozen in 52 (cie. AD
FAM. 8, 8, 5.). Toen Caesar in 't jaar 49 tegen
Rome optrok, begaf hij zich naar Campanié en
wankelde in het nemen van een besluit, waarover
Cicero hem berispt (AD ATT. 8, 1, 1. 9, 19, 2. 10, 13,
2.). Eindelijk koos hij Caesars partij, werd in 46
stadhouder van Achaja (cie. AD FAM. 6, 6, 10. 13, 17
en v.), verviel na Caesars dood weder in zijne vorige

besluiteloosheid en stierf als gezant van den senaat tot Antonius, op reis naar Mutina in 't jaar 43
(CIC. PHIL. 9, 7, 15. AD FAM. 12, 5, 3.). Hij was
nog uitstekender regtsgeleerde dan redenaar, daar
hij de eerste was die de regtsgeleerdheid weten
behandelde. Hij liet vele leerlingen en-schaplijk
een tal van schriften na (dc. BRUT. 41.). Beroemd is de troostbrief dien hij aan Cicero hij 't
verlies zijner dochter Tullia toezond. - 18) S e r v.
Sulpic.Galba, diende onder Caesar als legaat
in Gallië (cAES. B. G. 3, 1.); in 't jaar 49 dong
hij te vergeefs naar het consulaat (CARS. B. G. 8,
50.). Later vinden wij hem onder de zaamgezworenen tegen het leven van Caesar (SUET. GALB.
3.), waarover hij in 43, nadat hij nog onder
Hirtius tegen Antonius gestreden had, veroordeeld
werd. - 19) P. Sulpic. Hufus, vocht onder
Caesar in Gallië, was in 48 bevelhebber der vloot
van Caesar, ontving in 47 Illyrië als provincie
en bleef daar tot in 't jaar 45. -- 20) P. S u 1pie. Q u i r i n i u s, consul onder Augustus, 12 V.
C., onderwierp een cilicischen volkstam (TAC. ANN.
3, 48.), vergezelde Cajus Caesar op een tont tegen
Armenië (2 n. C.), werd in 't jaar 6 stadhouder
van Syrië en stierf als gunsteling van Tiberius in
21 n.C.-21)Serv. Snlpic.Galba,z.Galba.-22) Sulp. Apollinaris, onder de Antonijnen, geboren te Carthago, was leeraar van den Tateren kei
hield zich met taalkundige studiën-zerPtinax
bezig, vooral met Virgilius. -- 23) S u 1 p i c i a, dichteres van erotische liederen, leefde onder I)omitia.nus. Behalve eenige onbeduidende brokstukken
bezitten wij van haar nog een klein gedicht van 70
verzen, waarin zij de tijdsomstandigheden en haar
eigen moeilijken toestand bezingt (MART. 10, 38.).
ummsnus, romeïnsche godheid, van sa
oorsprong, wiens wezen-bijnscheoflat
den Romeinen zelven raadselachtig was. Hij werd
gewoonlijk gehouden voor den nachtlijken donder
voor denzelfden als Pluto. Waarschijnlijk-goden
was het oorspronklijk een eigenschap van Jupiter,
die tot een zelfstandige persoonlijkheid verheven
werd. Hij had een tempel bij den Circus maximus,
die ten tijde van Pyrrhus hersteld werd (cie. Div.
1, 10, 16. LIV. 32, 29. OVID. FAST. 6, 731.).

Sumptus en leges sumptuar ae. Terwijl in het oude Rome de grootste eenvoudig
betracht werd, heerschte daar later de on--heid
zinnigste verkwisting en de meest verfijnde weelde.
Een reeks van wetten was niet in staat het kwaad
te stuiten, evenmin als de gestrenge maatregelen
van censors en aedilen. Het eerst werden er
wetten gemaakt, die de kostbaarheid bij begrafenissen verboden, zoo als de lex Numae en eene
reeks verordeningen in de XII tafelen (cie. LEGG.
2, 23 en v.). De eerste eigenlijke lex sumnptuaria
was de lax 0 p p i a, in 215 v. C , tegen de weel
vrouwen (LIV. 34, 1-8.). De andere-der
beperkten genoegzaam uitsluitend de tafelweelde,
zooals de lex Orchia, omstreeks 183 v. C. (over
het aantal gasten), lex Fannia, 161 v. C., ver
lex Orchia, verbood zekere spijzen en-nieuwd
stelde regels vast voor de inrigting der tafel op
feestdagen. De lex D i d i a, 143 v. C., breidde
de vorige wet uit tot alle romeinsche burgers die
in Italië woonden, en de lex L i c i n i a, omstreeks
100 v. C., was in der daad eene herhaling der
lex Fannia en bepaalde de uitgaven voor bruiloftsmaaltijden enz. De lex Cornelia van Sulla,
81 v. C., bekrachtigde haar op nieuw en gaf te-
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yens een billijke zetting der gewone levensmiddelen en van fijnere spijzen. Na eenige jaren volgde de lex Ae m i l i a en liet volledigst was de lex
Julia, door Caesar gegeven, die niet alleen de
tafelweelde, maar ook de kleederpracht en het
gebruik van onnuttige voorwerpen van overdaad
beperkte. Een tweede lex Julia werd door
Augustus uitgevaardigd, die over 't algemeen de
strekking had om de oude eenvoudigheid weer in
te voeren, maar natuurlijk zonder gevolg. Onder
de keizers nam met het zedenbederf ook de weelde ontzettend toe, en in spijt van verscheiden
keizerlijke verordeningen (T C. ANN. 3, 52 en v.)
bleef het kwaad bestaan.
Sunium, 1o ►ivcov, z. Attica, 9. kol. ni.
Suovetaurilia, z. offer, 3. kol. ni.
Supellex, huisraad in de ruimste beteekenis. en dus lecti (z. a.), s t o e l e n en banken,
z. sella, soliur, scamnum, subsellia, tafels, z. mensa, spiegels, z. speculum, kasten en kisten, z. armarium en area, lampen en kandelabers, z. lucerna en candelabrum, tafel- en drinkgereedschap, z.
poculum en vasa, keukengereedschap, z.
Vasa.

Superi (dei), de hooge goden, ook met inbegrip der onderaardsche (I.ucAN. 6, 748.), verder
de goden der bovenwereld in tegenstelling van de
terrestres en inferi (OVID. MET . 14, 729. TRIST.
4, 4, 19 . PIRG. AEN. 7, 312.).

Superstiuio was in den geest der Romeinen
elke afwijking vair de godsdienst der vaderen en
het geloof aan vreemde, door den staat niet erkende goden. Deze overhelling tot vreemde godheden had haren grond in een overdreven vrees
voor het onzigtbare, of in wantrouwen op de magt
der inheemsche goden. Over eenige verschijnsels
van het bijgeloof in onzen zin z. onder d i v i n a t i o
en t o o v e r ij ; over de 'houding van den staat
tegenover de buitenlandsche eerdienst z. t o ov e r ij (op het einde) en Bacchanaliën onder Dionysus (op het einde).
Superurn more, z. A d r i a.
Suppárus, heette de boven tunica in tegen
-stelingvad
onderste, subucula.
Suppliesto, openbare verootmoediging voor
de goden bij gelukkige of ongelukkige staatsgeb eurtenissen, een boet -, dank- of bededag, 't zij
ter afwering van een dreigend gevaar of tot dank
voor een gelukkige redding. In 't bijzonder beteekende het een door den staat bepaald openbaar
dankfeest, voor de diensten door een veldheer of
het leger aan het vaderland bewezen, zooais voor
Gene behaalde overwinning, waarbij de senaat beval om in naam van den imperator de tempels te
openen en den goden dankoffers te brengen. Het
was geen vereischte dat dan eene zegepraal volg
daar dit echter dikwijls gebeurde, heette de-de;
snpplicatio ook praerogativa triuntplii. Zulk eene
supplicatie duurde in den beginne een dag, vervolgens
2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ja zelfs 40 tot 50 dagen
(LIV .

5, 23. 10, 23. 21, 8. 27, 51. 30, 21. cie.

PROV. CONS. 10, 11 . PHIL . 14, 11, 14. CAES. B. G.

2. 35. 4, 38. SUET . CAES . 24.). De supplicatio

werd bekend gemaakt of voor enkele bepaalde
goden of voor alle, die puclvinaria hadden; en op
zulk eenen dies pandicularis verdeelde het volk
zich in de verschillende tempels en kapellen. Bij
bijzonder groote gevaren gingen daarmede nog
gepaard omgangen der vrouwen door de stad

(LIV . 25, 12. 27, 37. 31, 12.).

Bij zulk eene pro-

cessie verschenen gewoonlijk alle standen, zelfs
dikwijls het landvolk en naburige stammen. De
deelgenooten der processie, waren gewoonlijk bekranst en trokken, onder het zingen van liederen
ter eere der goden, door de stad naar de tempels,
orn daar door gebeden en offers de genade der
goden af te smeeken ; dikwijls schreef de senaat
ook een openbaren maaltijd voor.
Supplieivati beteekende eigenlijk zoenoffer,
vervolgens het zoenoffer dat met sacratio capitis
gepaard ging en ten laatste terdoodbrenging, daar
deze de sacratio capitis verving. Wanneer de
regter de doodstraf had uitgesproken, werd zij
spoedig voltrokken, onder de keizers gewoonlijK
eerst na een maand; z. carnifex, lictor, spe culator en triumviri capitales. De strafoefening, uitgezonderd het wurgen dat in den
carcer geschiedde, had voor de poorten plaats,
waarbij een praeco werkzaam was, die de misdaad
openlijk uitriep en aan den beul of lictor het
noodlottige teeken gaf. Met omsluijerd hoofd
werd de misdadiger gegeeseld en daarop met een
zwaard of bijl onthoofd of gekruisigd. Wanneer
het lijk aan de bloedverwanten op hun bijzonder
verzoek niet werd teruggeven, dan bleef het onbegraven liggen of werd in den Tiber geworpen.
Suréna heette bij de Parthen de persoon die
na den koning de hoogste waardigheid bekleedde,
en aan hem die den troon beklom de kroon opopzette (TAC . ANN . 6, 42.). De waardigheid is
ongeveer als die van den turkschen Grootvizier.
Surrentum, 1 ióppevTo' , oude stad van Campanië op een vooruitspringende punt van het promontorium 111inervae, dat de golf van Puteoli van
die van Paestum scheidt; t. Sorrento. De heuvels der omstreken, iSurrentini colles, leverden een
voortreflijken wijn (LIV. 22, 61. PIN. 3, 5, 9. 14,
6, 8. OVID. MET. 15, 710.

HOR.

EP. 1, 17, 52.

SAT. 2, 4, 55.).

Suss, r' d"vaa, t. Soes, hoofdstad van liet
perzische landschap Susiana, reeds door AeschyluS (-PERS . 117.) genoemd, om haar warm klimaat
winterresidentie van den koning, in de landstreek
Cissia, tusschen de rivieren Choaspes en Eulaeus.
Zij ontleende haren naam aan de menigvuldige
leliën (susan) die in hare nabijheid groeiden. Zij

was regthoekig gebouwd, had 120 stadiën in omvang en geene muren, maar een goed versterkten
burg (Ta Msl.Lvóvca, HDT. 5, 53.), waar tevens het
paleis en de schatkamer der koningen stonden.
Volgens sommigen zou de geheele stad slechts uit
baksteen en aardpek gebouwd zijn. Te Susa
vierden Alexander en zijne veidheeren hun feest
-lijke
bruiloft met perzische vrouwen.
Susario, :iu ccptcuv, zoon van Philinus uit
het vlek Tripodiscus in Megara, begaf zich naar
Attica en voerde daar het eerst cornediën op,
waarschijnlijk door de in Megara bij den wijnoogst
gebruiklijke grappige improvisatiën en geestige invallen in versmaat te brengen. De dienst van
Dionysus in Attica bood daarvoor een geschikte
gelegenheid aan.
Susiana, uatav^, vroeger Cissia geheeten, t. Choesistan, provincie van het perzische rijk,
vormde eerie groote niet Babylonië zamenhangende
vlakte, die echter van al de overige naburige landen door hooge gebergten gescheiden was ; het
grensde ten 0. aan Persis, ten Z. aan den binnensten hoek der perzische golf, ten W. aan Me-
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sopotamië en Assyrië (Tigris en bergen), ten N.
aan Medië. Het land had in het Z. een drukkend,
benaauwend heet klimaat, veel erger dan de andere
kustlanden langs cle perzische golf, daar het slechts
open was voor de brandende zuide- en westewinden; in het N. was het klimaat gematigder, in
de bergen zelfs koud en ruw. Behalve de moerassige
kuststreken was het land vruchtbaar en leverde
veel graan en wijn op ; ook vond men er vele
naphthabronnen. Het noordelijke grensgebergte
droeg den naam Charbanus en Cambalidus
(deelen van het teg. Elwerd). Langs de oostelijke grenzen liep de P a r a c h o a tras, die de
-louatdz eS it spat of 7rhXat bevatte, de teg. pas
Kelahi Sefid aan den bovenstrooni van den Tab.
De rivieren ontlastten zich alle in de perzische
golf: Oroates (t. Tab), Eulaeus (t. Karoen), en
Choaspes (t. Kerkah), bijrivieren van den Tigris
die de westelijke grens vormt. De bewoners
^ouatavoí, 1ouatot, behoorende tot den syrischen
volkstam, waren in de vlakten vreedzame landbouwers, in de bergen woest en roofzuchtig, zoodat zij zelfs van de perzische koningen op hunne
reizen van Susa naar Persepolis geld voor een
veiligen doortogt eischten. De volgende volkstammen en districten zijn bekend : de Ux i ë r s in Uxiana
op de oostelijke bergen, ten N. de M e s s a b at en
in Messabatene, ten N. v. de Cossaeërs in
Cossaea, de Elymaeërs, de Cissiërs, de districten C h a r a c e n e en Melitene. De voornaamste steden waren : Susa, Seleucia, Azara, Aginis,
Badace.
Suspensura, de holle vloer o m daaronder
verwarmingstoestellen aan te brengen, z. domus,
4. kol. b.
Suthul, kasteel van Numidië, waar Jugurtha
zijne schatkamers had, eenigen hielden het voor
liet latere Calama, tusschen Hippo Regius CO Cirta.
Sutrium , o icp o , stad van Etrurië aan de
oostzijde :ran het ciminische bergwoud, reeds vroeg
romeinsche colonie, 383 v . C. Teg. Sutri met
overblijfsels van oude muren (Liv. 6, 3. 9, 32,
35. 10, 14. 27, 9. PLUT. CAM. 35.).

Svardónes , suevische volkstam in het N. van
Germanië, regts van de Albis, tusschen de Saxonen en Longobarden, waarschijnlijk aan het riviertje Schwartau, boven de Trave (TAC. GERM . 40.).
Sybáris , beroemde grieksche colonie,
gesticht door Achaeërs en. Troezeners omstreeks
720 v. C., aldus genoemd naar eene gelijknamige
bron bij Bura in Achaja; zij lag op de kust van
Lucanië, niet ver van de grenzen van Bruttiuin,
tusschen den Crathis en het bijriviertje Sybaris
(op de plaats van liet tegenw. dorp Polinare).
Door haren bloeijenden handel, vooral met KleinAzië, steeg zij tot hooge magt en aanzien (HDT.
6, 21.), zoodat in den tijd van haar hoogste wel
steden haar gehoorzaamden en zij een-vart25
leger van 300000 man tegen Croton kon in
het veld brengen. De bevolking bedroeg wel
100000 zielen. l)ocli door deze welvaart werden de Sybariten tot een zinlijk, weelderig
leven verleid, dat zelfs tot een spreekwoord
geworden is. In een oorlog tegen Croton in
510 v. C. werd S. geheel verwoest. In het
jaar 443 V. C. werd door de overgebleven Sybariten in vereeniging met eene atheensche colonie,
waarbij ook de geschiedschrijver Herodotus zich
bevond, in de nabijheid der oude stad eene nieuwe,
T h u r i i(®ovpptot), aangelegd, die onder de demo-

cratische wetgeving van Charondas weldra tot
grooten bloei geraakte (THUG. 7, 33.). In den
2. punischen oorlog in 't jaar 204 v. C., liet
Hannibal de stad plunderen en een deel der inwoners
naar Croton overbrengen, waarna de Romeinen
er cent, colonie heenvoerden, onder den naam
Copiae, die echter spoedig weder in vergetelheid
geraakte. De stad was goed versterkt en stond
eene belegering van Pompejus door. Later werd zij
een romeinsch municipium. Hoe en wanneer de
stad vernietigd is weet men niet. Tegenw. vindt
men ruïnen bij Terra nuova.
Sybóta, 'ra 1á[ura, verscheiden eilandjes op
de kust van Epirus, tegenover het voorgebergte
Leucimme op Corcyra. Daar werd in 432 V. C.
de zeeslag geleverd tusschen de Corcyrtteërs en
Corinthiërs, die aanleiding gaf tot het uitbarsten
van den peloponnesischen oorlog (TRUC. 1, 47,
50, 552, 54. 3, 76.).

Syëne, vrjv rl, zuidelijke stad van Aegypte,
op de grenzen van Aethiopië (HDT. 2, 30.), bij
de kleine catarrhacten van den Nijl, op een schiereiland van 1000 rong. schreden in omvang (PLIN.
5, 9, 19.), op den regter oever der rivier. Over
deze stad trokken de oude aardrijkskundigen een
hunner hoofdparallellen. Zij lag vlak onder den
keerkring van de kreeft, zoodat men het als eene
merkwaardigheid der plaats aanmerkte, dat de
zon daar ten tijde van den zomerzonnestilstand
geen schaduw afwierp, en dat daar een bron was,
op wier bodem de zon zich juist op den middag
afspiegelde. Ten tijde der keizers lag er eene bezetting van 3 cohorten. Het tegenw. Assouan
toont nog vele ruïnen. Van S. leidde men den
naam af van den Syenites lapis (PLIN . 36, 8, 13).
u É v v e t ;, eigenlijk de naam der koninklijke
waardigheid in Cilicië, vervolgens ook als eigennaam door de cilicische koningen gevoerd. Onder
anderen 1) tijdgenoot van Labynetus, door 'ien
de verzoening tusschen Cyaxares en Alyattes tot
stand kwam (HDT . 1, 74.). - 2) Tijdgenoot van
Darius Hystaspis, wien hij ten tijde van den
ionischen opstand schatpligtig was (HD'r. 5, 118.),
misschien dezelfde die onder de, vlootvoogden van
Xerxes genoemd wordt (HDT. 7, 98.). -- 3) Een
tijdgenoot van den jongen Cyrus (xEN. HELL. 3, 1, 1.).
Sygambri of Sugambri, (ook S5ricanibri),
(o)!Yapoc, een der magtigste volkstammen van
Germanië, tot de Istaevonen behoorende, die oor
aan de Sieg schijnt gewoond te hebben.-spronklij
Volgens Caesar (B. G. 4, 1 Ei, 35.) woonden zij proxinu
Rheno, en wel ten N. van de Ubiërs. Zij worden als woest en krijgshaftig (non. OD. 4, 2, 6.
Ieroces) en moordlustig (aid. 4, 14, 51. caede gaudentes) geschilderd. In 't jaar 16 v. L. hadden
zij den romeinschen veldheer Lollius een nederlaag toegebragt, en toen deze niet een nieuw uit
leger, onder het opperbevel van Augustus-gerust
zelven, aanrukte, trokken zij zich terug in het
hart van hun boschrijk land, zonden gijzelaars en
sloten vrede. Later werden zij op den linker
Rijnoever verplaatst (SUET . AUG. 21.). In het
vervolg maakten zij een voornaam deel uit van
het verbond der Franken. Volgens Caesar (B.
G. 4, 19.) woonden zij in afzonderlijke gehuchten
-

en dorpen.
uxoPclwrTiç, beteekent volgens de gewone
afleiding iemand die een ander aanklaagde van
verboden uitvoer van vijgen uit Attica. Later
toen de proceswoede der Atheners nicer en meer

Sylla—Symmachus.
toenam en hiermede de schaamtelooste kuiperijen
en intrigues gepaard gingen, werd het een algemeene uitdrukking voor ieder, die om eigen
winst of voordeel, een ander met een valsche
aanklagt bedreigde, of die werklijk instelde. Dit
middel om een ander te benadeelen, werd voor
zoo gevaarlijk gehouden, dat het met de strengste
staffen (het proces was schatbaar en kon zelfs
de doodstraf ten gevolge hebben) bedreigd was.
Desniettegenstaande maakte dit kwaad, ten gevolge van de ontaarding en verbastering der
atheensche democratie, zulke schroonmlijke vorderingen, dat bij het toenemend bederf van den
regterlijken stand, de strengste wetten krachteloos
bleven om het te onderdrukken. De misdaad
van sycophantie kon vervolgd worden door graphe, endeixis, apagoge, phasis, eisangelia, probole, voor de regtbank der thesmotheten. Eene
levendige schildering van den sycophant vindt
men o. a. bij Demosthenes (ARISTOG . p. 786.).
Sylla, z. S u l l a.
ZuXXoyEis, z. itp6so6ot, 6. kol. m.
Syloson, luXoauuv, jongere broeder van Polycrates van Samos, deelde eerst met hem de
heerschappij, ging vervolgens door zijn broeder
verdreven, naar Aegypte en werd na den dood
van ' Polycrates, door Darius in de regering hersteld (520 v. C.), waarin hij zich wreedaardig
zou gedragen hebben (HDT . 3, 139.).
Symaethus, rivier aan den voet
van den Aetna ontspringende, vormde hij in zijn
verderen loop grootendeels de grensscheiding van
het gebied van Catana en Leontini. Aan zijn
oever lag de stad Centoripae, t. Giaretta (TRUC.
6, 65. VIRG. AEN. 9, 584. LIVID. MET. 13, 730.).

1 U µ p o^ a, 1) &Rat 7:á auµP6Xwv, z. E x °,c X r^ T o
r h k t s. -- 2) Eerie soort van waarmerk of teeken van echtheid, b. v. de afdruk van een zegel
ook in buitenlandsche aangelegenheden, de-ring;
geloofsbrieven van gezanten.
^vµÇoXc en ózi,tvov drzu auupoXwv, z.
maaltijden, 2. kol.
Syme, t. Symi, eiland op de Z. W.
kust van Carië, tegenover het voorgebergte Cynossema, tusschen Cnidus en I.hodus, met 8
havens en een gelijknamige stad. Vroeger heette
zij Metapontis en Aegle en kreeg den naam
Syme van eene dochter van Ialysus. De koning Mireus zond in den trojaanschen oorlog 3
schepen tot hulp aan Agamemnon (HOM. Ii.. 2,
671.). Nadat de Cariërs zich daar gevestigd,
maar ten gevolge van onvruchtbaarheid het eiland weder verlaten hadden, werd het voor
goed door de Doriërs bezet.
u . L a x i a. Over den aard der grieksche symmachie in het algemeen, z. 'ri y s µ o v i a. De oud
-steymachiwdvnePlopsu,
aan wier hoofd Argos stond (uDT. 1, 1.). Wel
echter trad Sparta als magtige mededinger-dra
op en verzekerde zich voor altijd het overwigt
over Argos, door de overwinning bij Tiryns (524
V. C.). De spanning tusschen beide staten duur
echter voort. De staten die het spartaansche-de
bondgenootschap uitmaakten waren : Corinthe,
vooral van veel invloed in den raad, Sicyon,
Aegina, Megara, Epidaurus, Arcadië (Tegea had
in den slag de eerplaats op den linker vleugel),
Phlius, Troezen, Hermione, Elis. I)oor de perzische oorlogen, toen Athene zich vrijwillig aan
kwam ook het overige Hellas onder de-slot,
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hegemonie van Sparta. Doch de schitterende
daden der Atheners en het beleid van Themistocles en Aristides bragten te weeg, dat A t h e n e
weldra op zee door verbindtenissen met de eilanden en de steden van Klein-Azië, een beslissend
overwigt verkreeg. De pogingen der Spartanen
om ook op zee de hegemonie te verkrijgen, mislukten ; door beschimpingen van atheensche troepen die hun tegen Ithome te hulp gezonden
waren, kwam het tot een openbare breuk, ten
gevolge waarvan Athene, door een verbond met
Argos, ook te land eene magt verkreeg, waar
tegen Sparta opgewassen was. Intus--dorhet
schen had '.l'hebe de oppermagt, die het in Boe
bezat, door verraad in de perzische oorlogen-otië
gepleegd, verloren. Bij den vrede van 445 V. C.
erkenden Sparta en Athene over en weer elkanders hegemonie. Het vertrouwen dat Aristides
bij de bondgenooten genoot, was oorzaak geweest, dat deze, meest eiland- en kustbewoners,
aan de Atheners het beheer der algemeene schatkist overlieten, die eerst te Delos, maar sedert
460 v. C., te Athene geplaatst was. Deze schatkist was voornamelijk bijeengebragt uit de gelden
der bondgenooten, aan welke de Atheners hadden
toegestaan om, in plaats van hun contingent in
schepen en manschappen, bijdragen in geld te
leveren, waarvoor Athene het voeren van den
oorlog en de verdediging van den bond op zich
nam, en zoo waren de bondgenooten wel vrij
van alle oorlogslasten, maar beroofden zich zelve
tevens door hunne ontwapening, van alle kracht
en politieke zelfstandigheid tegenover Athene. De
bestuurders dier kas, Hellenotamiën (z. onder it p ó ;o o t, 4 kol, o.) geheeten, waren atheensche beambten. De pelopon. oorlog, die ten gevolge der
ijverzucht van de beide hoofdstaten, geheel Griekenland in zijn draaikolk medesleepte, maakte
een einde aan de hegemonie van Athene. Sparta
werd weder de heerschende magt, terwijl Thebe
over de boeotische steden de hegemonie uitoefende. Door het verdrijven der 30 tyrannen,
werd Athene van de onmiddellijke verdrukking der
Spartanen bevrijd ; door zijne ovérwini in.g bij
Cnidus herstelde Conon het overwigt der Atheners op zee ; doch de voordeelen van den corinthischen oorlog, werden, ten gevolge van den
vrede van Antalcidas, door Perzië genoten. De
overmoed van Sparta, die zich vooral in het bezetten van den burg van Thebe openbaarde,
bewerkte eindelijk den val harer heerschappij.
Athene bragt in 377 een nieuw bondgenootschap
tot stand, en Sparta erkende eindelijk in 371
uitdruklijk de hegemonie der Atheners ter zee.
De veldslagen bij Leuctra en Mantinea en het
herstel van Messenië vernietigden de hegemonie
van Sparta volkomen, terwijl het sneuvelen van
Epaminondas bij Mantinea (362 v. C.) ook Thebe
gedeeltelijk haren voorrand; deed verliezen en hare
hegemonie tot Boeotië beperkte (over den aard
en de inrigting van het boeotisch verbond, z.
B o e o t i a en B o t co t p x a t.). Nog eens verhief
Athene zich tot den magtigsten staat van Griekenland, totdat eindelijk door den slag bij Chaeronea (338 v. C.) de vrijheid van Griekenland
vernietigd werd, waardoor de hegemonie en de
oppermagt op Macedonië overging.
SymmI chus, Q. A u r e 1 i u s, een gevierd
redenaar uit den tijd der latere keizers, zelfs als
heiden door Christlijke schrijvers geprezen. Hij
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Xvppop(oes

was in 391 n. C. consul. Hij verdedigde met
grooten ijver de herstelling der oude goden, zoo
dat Ambrosius tegen hen: optrad. Wij bezitten
van hem 10 boeken brieven, het 10. bevat eene
briefwisseling met de keizers, waarin hij, zoowel
in taal als vorm, Plinius zoekt na te volgen.
Onlangs zijn in Italië brokstukken van 8 zijner
redevoeringen ontdekt geworden, die in vorm en
uitdrukking veel overeenkomst hebben met die
der panegyrici..
vµµopu, z. ket-roupyta en 7tp6coaot, 6.
kol. b.
Symphoniáei, muziekale slaven, die een
huiskapel uitmaakten, en in het huis van de voor
-name
Romeinen niet mogt ontbreken.
Symplegad es, 1) z. A r g o n a u t a e. — 2)
z. Cyaneae insulae.
Symposium, au nróatov, z. maaltijden 3.
kol. o.
luv rj 7ripo; en auv iy'o p c, z. regtspleging, attische, 7. kol. m.
Synesins, Yuveato;, van Cyrene, omstreeks
400 n. C., eerst aanhanger der nieuw-platonische
wijsbegeerte, ging hij later, na aan liet hof te
Constantinopel eene zending vervuld te hebben,
tot het Christendom over en stierf als bisschop te
Ptoleinaïs. Vele geschriften van wijsgeerig-godsdienstigen aard zoo wel in proza als poësie zijn
van hem bewaard, daarenboven 155 brieven die
zeer belangrijk zijn voor de geschiedenis van zijnen tijd.
Syngrapha, eene schuldbekentenis, gelijk
chirographurn (z. a.).
Synnáda, roc ;uvvaórx, stad in het N. van
Phrygia salutaris, bij eenen berg, waar de beroemde synnadische marmergroeven gevonden werden, die naar het vlek Docimia ook de docimitische genoemd werden, en een wit marmer met
roode vlekken en aderen opleverde. Ruïnen
waarschijnlijk bij Eskikara-IHissar (CIC. AD FAM.
-

15, 4. LIV. 45, 34.).

Yuvotxf at e z. huisch, grieksch, op het einde.
Z uvwµoatu, hetzelfde als ÉTutpca, z. a.
Synthésis, een gemaklijk, sierlijk, overkleed,
dat men te huis in plaats van de toga droeg
en vooral aan tafel omsloeg. Iets naders is daarvan niet bekend. Ook noemde men synthesis de
geheele garderobe en in 't algemeen het uit
-wendig
versiersel van allerlei zaken.
1u vTptr^papxciv, in vereeniging met anderen
Bene trierarchie uitmaken (? s t t o u p y ( a, 3. kol. b.).
Syphax, 1ópxy, koning der Massaesyliërs
(West-Numidiërs), wordt voor het eerst genoemd
in 213 v. C., toen hij vijandig tegen de Carthagers optrad. Op de tijding hiervan zonden de
beide Scipio's, die toen in Spanje bevel voerden,
drie bevelhebbers tot den koning om hem tot
een bondgenootschap met Rome uit te noodigen:
een daarvan, Statorius, hield de koning bij zich,
om door hem zijn voetvolk te laten in orde brengen en oefenen ; met de beide anderen zond hij
gezanten naar Spanje om een verdrag te sluiten,
wien het gelukte, vele Numidiërs uit het carthaagsche leger tot zich te lokken. Doch ook
de Carthagers hadden in den koning der Massyliërs, G a 1 a, en in zijn dapperen zoon Masinissa (z. a.) een nieuwen bondgenoot verkregen,
door welken laatsten Syphax geslagen werd, zoodat hij genoodzaakt was naar de Maurusiërs te
vlugten (Liv . 24, 48 en v.). Hierdoor, en door

—

Syphax.

de kort daarop gevolgde nederlaag en dood der
beide Scipio's, ging dit verbond weer te niet, tot
dat de jongere Scipio in 't jaar 207 v. C. het
vernieuwde, nadat hij de carthaagsche veldheeren
Hasdrubal en Mago bij Baecula verslagen had.
Nu wilde echter de magtige Syphax met den
opperbevelhebber in persoon onderhandelen ; weshalve Scipio het waagde om met Laelius op twee
schepen naar Africa over te steken, waarbij hij
slechts door een gelukkig toeval aan de handen
der Carthagers ontkwam. Scipio's edel, manlijk
voorkomen en zijn daarmede gepaard beminlijk
karakter namen Syphax zoo zeer in, dat hij zich
gemaklijk tot dit verbond liet overhalen (Liv. 28,
17, 18.) ; de carthaagsche veldheer Hasdrubal
daarentegen, voor korten tijd door Scipio geslagen
en tevens gastvriend van Syphax, nam zijn afscheid vol bezorgdheid over den verderen afloop
des oorlogs. Terwijl intusschen de Romeinen
groote toebereidselen maakten om eene landing
in Africa zelve te beproeven, gelukte het aan
Hasdrubal (zoon van Gisgo), om Syphax van het
verbond der Romeinen af te trekken en tot de
Carthagers over te halen. I)e prijs dezer overeenkonist was Sophonisbe, de schoone dochter
van Hasdrubal, die reeds aan Masinissa verloofd
was (LIV . 29, 23.). Hasdrubal stond haar aan
den verliefden koning ten huwelijk af en zonder
veel moeite deed hij hem het verbond met Carthago bezweren en gezanten tot Scipio zenden
met het berigt : dat hij hunne overeenkomst als
verbroken moest beschouwen, nadat hij (Syphax)
bondgenoot der Carthagers was geworden ; zelfs
zou een aanval der Romeinen op Carthago hem
noodzaken,. vijandig tegen hen op te treden. Te
gelijk werd Masinissa, die verontwaardigd over
de trouweloosheid var, Hasdrubal, zich naar Hispanië begeven en bij Scipio aangesloten had,
na zijne terugkomst van daar door Syphax en
de Carthagers aangevallen en geslagen, zoodat
hij als vlugteling met weinige ruiters zich bij de
Romeinen vervoegde, zoodra deze, 204 v. C.,
in Africa verschenen (LIV. 29, 29-33.). Syphax kon beschikken over de krijgsmagt van geheel Numidië 50000 man voetvolk, 10000 ruiters,
waarbij zich nog 30000 voetknechten en ruiters
onder aanvoering van Hasdrubal aansloten (POL.
14, 1, 14.). Met deze overmagt dwongen zij
Scipio het beleg van Utica op te breken, en
sloten zij hem gedurende den geheelen winter
op een nabijgelegen landtong in, zoodat zij reeds
in de blijde hoop leefden, met behulp van de
vloot het romeinsche leger te vernielen. Doch
door een gelukkigen, onverwachten uitval van Scipio op de beide zorgeloos bewaakte legerplaatsen
zijner vijanden, gelukte het hem, niet slechts hunne legerkampen te verbranden, maar ook het geheele leger na een verschriklijk bloedbad uiteen
te drijven (Liv. 30, 5, 6.). Wel verzamelde Syphax spoedig daarop een nieuw leger, maar ook
dit werd verslagen, waardoor Carthago bijna weerloos werd en de steden van het land zich de een
na de andere aan de Romeinen overgaven. Masinissa en Laelius vervolgden intusschen Syphax,
om hem Numidië te ontrukken, hetgeen volkomen
gelukte. Want toen Syphax met een in der ijl
bijeengeraapt leger hun te gemoet trok, werd hij
in de nabijheid van Cirta geslagen en zelf gevangen genomen. Later moest Syphax in de zegepraal van Scipio den overwinnaar volgen en
;

Syracusae----Syria.
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leefde toen nog een tijdlang in gevangenschap in den beginne aristocratische regering ging spoete Tibur, waar hij stierf (Llv. 30, 7-9, 11-12. dig over in de handen van tyrannen, zooals Gelo
POL. 14, 6, 16.). Masinissa meende Sophonisbe
het best aan de magt der Romeinen te kunnen
ontrukken, door zelf haar tot vrouw te nemen.
Doch toen Scipio, bevreesd voor den invloed vain
haren gloeijenden haat tegen de Romeinen, haar
als gevangene der Romeinen opeischte, dronk zij
met fieren heldenmoed den giftbeker, om niet in
de magt der Romeinen te vallen.
Syraeueae , :vpuxou^at, de grootste en rijkste stad van Sicilië, het eene oog des eilands (het
andere was Agrigentum), op de oostkust, ten N.
van de rivier Anapus, nabij het meer S y ra c o,
door Doriërs onder aanvoering van Archias gesticht in 't jaar 735 v. C. Eerst bepaalde de
stad zich slechts tot het vlak aan de kust gelegen
eiland Ortygia, weldra breidde zij zich echter uit
en bevatte toen 4 of met Epipolae 5 afzonderlijke
staddeelen, waarvan elk met een muur omgeven was.
Deze waren: l) het eiland Ortygia, dikwijls een
genoemd (TFIUC . 6, 3.), het oudste-voudigá6;
gedeelte, met de bron Arethusa, de tempels van
Artemis en Athene, het paleis van IIiero, later
door de praetors bewoond, en de stevig versterkte
acropolis, clie Timoleon slechten liet. Door een
smal kanaal was het van het vaste land gescheiden, waarmede het eerst door een dam, later
door een brug (cie. V ERR . 4, 53.) vereenigd was;
2) Achradina, 'Aypu&tv j, ten N. van het vorige, dat de steile hoogte der oostzijde besloeg,
tot in de nabijheid van de haven T r o g i l u s (golf
delli Manghisi), viermalen zoo groot als Nasus en
goed versterkt (r.rv. 24, 21. 25, 24, 33.), met een
forum, prytaneum, curia enz., den tempel van Zeus
Olympicus, het theater, de groote catacomben; 3)
Tyche, Tuxi, ten 0. grenzende aan het noordelijk gedeelte van Achradina, genoemd naar een
tempel van Tyche, het volkrijkste gedeelte der
stad met het gymnasium; 4) Neapolis, I V.-4 TóXtc, vroeger Temenites (TRUC . 6, 75, 100.),
ten Z. van Tyche, ten W. van Achradina, met
het grootste theater van geheel Sicilië (cie. VERR.
4, 53.) en verscheiden tempels. De muur tegen
het 5.

deel der stad, E p i p o 1 a e, ui 'Fz^;:oAaf,

is waarschijnlijk op bevel van Dionysius den oude
omvergehaald. Epipolae besloeg de aanzienlijke
hoogte ten W. van Neapolis en Tyche en bestreek
de overige deelen. 1)e vestingwerken door Dionysius aangelegd maakten Syracuse tot een der
sterkste vestingen. In Epipolae lag de versterkte
heuvel E u r y a 1 u s, ten W. buiten den muur, het
kasteel L ab d al u m (THUC . 6, 97. 7, 3.). Syracuse had alzoo Benen omvang van 180 stadiën
(4 1/2 geogr. m.), zelfs nog grooter dan die van
Rome. Ten W. van Ortygia lag de g r o o t e h av e n (nog t. Porto maggiore), 80 stadiën in omvang die met ketens kon afgesloten worden (TRUC.
7, 4, 23.); de kleine haven, in het N. 0. van
Ortygia, heette Aclxxtos of Portus niar7noreus, was
omringd door werven en arsenalen en kon geheele vloten bevatten. In het W. der stad bevond
zich de groote waterleiding, die door de Atheners
werd afgesneden (THUG. 6, 100.). Ten Z. van
Syr. in de nabijheid der bron Cyane lag het
O l y m p i e u m, een groote tempel van Zeus en de
havenplaats D a s c o n. — De geschiedenis der stad
hangt op het naauwst te zamen met de geschiedenis van het eiland. Daarom kunnen wij hier
met de voornaamste aanwijzingen volstaan. De

en Hiero (z. a.). Daarop volgde democratie, waar
stad reeds begon te vervallen en in den-onder
peloponnesischen oorlog den aanval der Atheners
te verduren had. Aan de tyrannie van de beide
Dionysii werd in 343 v. C. door Timoleon een
einde gemaakt, doch spoedig daarop viel zij weder
in handen van Agathocles, Hicetas en Hiero II.,
totdat de stad eindelijk in 212 v. C. na een tweejarig beleg, waarbij de werktuigen van Archimedes wonderen deden, door Martellus werd ingenomen, sedert welken tijd S. ten val neigde, hoewel Augustus de stad door eene colonie zocht te
verheffen. plet teg. Siragosa beslaat alleen liet
eiland Ortygia. Cicero geeft (VERR. 4, 53 en v.)
eene beschrijving van Syracuse.
Syria, rl lup'a. In ruimeren zin bevatte deze
naam, in het 0. V. Aram geheeten, ook Assyrië,
Mesopotamië, Palaestina enz.; in engeren zin
grensde dit landschap van Klein-1zie, ten W. aan.
Palaestina, Phoenicië en de middellandsche Zee,
en Cilicië, ten N. aan Cappadocië, ten 0. aan
Mesopotamië (den Euphraat) en Arabië, ten Z.
aan Phoenicië. Het besloeg het teg. Soristan of
Ejalet Aleppo, het noordelijk gedeelte van Damascus en het oostelijke van Tarablus. Het grooten(leels bergachtige land bevatte evenwel ook uitgestrekte en schoone vlakten. Het N. was rijk aan
water en vruchtbaar; liet Z. had reeds meer overeenkomst met de natuur der arabische woestijn,
hoewel die woeste streken oudtijds op verre na de
uitgestrektheid niet gehad hebben van thans, immers tot aan de andere zijde van Palmyra bevonden zich bloeijende steden, die nu alle in een
zandzee bedolven zijn. De belangrijkste voort
waren: leeuwen, panthers, buffels, kamee--brengsl
len, schapen; tarwe, rijst, wijn, vijgen, dadels, ooft,
nardus, cypressen, goed scheepstimmerhout, myrobalanus, waaruit balsem bereid werd: de voor
tak van nijverheid was het bereiden van-namste
olie en zaif. -- Bergen: de Libanon vormde de
grenzen tegen Plioenicië ; de Anti l i b a n o n met
den Hermon (t. 1)jebel Sjeikh), de C as i u s (t.
Djehel Okrab) en het gebergte I' i e r i a (t. Djebel
Moessa). Voorgebergten waren : de `Pcuaon ax6rsXo, t. Totosa of hondskaap, en ri Xtux s'xr
bij Laodicea. Onder de rivieren was de Orontes
(t. Aasy) met den Marsyas de hoofdstroom;
kleinere rivieren waren Chalus (t. Kowaik) en de
bijrivieren van den Euphraat : Cappadox (t. Karasoe), Marsyas (t. Marsifan), Singas (t. Sindscha),
Daradax; L e o n t e s, t. Nahar Lanteh, tusschen
den Libanon en Antilibanon, de woestijnrivier
Chrysorrhoas (t. Barrady). 1)e bewoners, Y.►.)ptot,
lopot, ook ter onderscheiding van de witte Syriërs in Cappadocië, zwarte Syriërs (1. iAxu)
of Aramaeërs geheeten, vormden met de Assyriërs,
Mesopotamiërs en a. een afzonderlijken semitischen
volkstam, namelijk den aramaeïschen. Nadat Syrië in de oudste tijden uit verscheiden, tot een
bondgenootschap vereenigde staten bestaan had,
vervolgens sedert 738 v. C. aan de syrische, sedert 637 v. C. aan de medische heerschappij on.
derworpen was geweest, werd het onder Cyrus een
deel van het groote perzische rijk, en later in 331
van de macedonische monarchie, na welker ontbinding Syrië eerst aan Antigonus, vervolgens 301
V. C. aan Seleucus Nicator kwam, onder wien het
door den invloed van grieksch-macedonische be-
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schaving zijn hoogsten bloei bereikte (z. S e 1 e ue u s), terwijl het zuidelijk gedeelte, Coelesyrië,
meermalen onder aegyptische heerschappij stond
en (vooral om het gewenschte bezit van de voor
den scheepsbouw onontbeerlijke bosschen van den
Libanon) een voortdurende twistappel was tusschen
de Seleuciden en Lagiden. Nadat het uitgestrekte
rijk der Seleuciden in 189 v. C. door de Romeinen groote verliezen van grondgebied geleden had,
bleef Syrië zelf nog in het bezit der Seleuciden tot
aan 't jaar 79 V. C., toen Tigranes het onderwierp,
en werd het vervolgens, uitgezonderd Commagene,
na het overwinnen van Mithridates en Tigranes,
door Pompejus in het romeinsche rijk ingelijfd.
In 64 v. C. werd het als provincie bestuurd, en
onder Augustus begon het weder eenigzins te herleven. Bij voortduring had het echter veel te lijden van de invallen der Parthen en geraakte onder de regering der oostromeinsche keizers steeds
meer en meer in verval, tot dat het eindelijk een
buit werd der Saracenen. Het geheele land was
in 2 hoofddeelen verdeeld : B o v e n - S y r i ë,rl dvcu
>upía, d. i. de noordelijke landen tot aan den
Libanon, en in Beneden - Syrië, i1 xcc d »upia,
of het holle Syrië, rl -zolXrl I., de zuidelijke
deelen tusschen den Libanon en Antilibanon. B oven -Syrië bevatte 10 districten net de volgende
steden: 1) C o m m a g e n e (Koµµc griv^) in het N.,
tusschen het gebergte Amanus, de rivieren Euphraat en Singas, met de steden S a m o s a t a,
Perre, Germanicea, Antiochia aan den Taurus ; 2)
Cyrrhestice (Kuppr^art°xrj), ten Z. 0. tot aan
den Euphraat, met Zeugma, Hierap.olis, Cyrrus; 3) Pieria (f t pla), ten W. van het vorige,
met Alexandria aan den Issus, Myriander,
Rhossus, S e 1 e u c i a Pieria, de voornaamste vesting van het land; 4) S el e u c is, zuidwaarts van
het vorige, langs de kust, eigenlijk een deel van
Pieria, de omstreken van Seleucia; 5) C h a 1 c id i c e (Xa),ic&&xrj), ten Z. 0. van het vorige met
Chalcis; 6) Chalybonitis (Xakuf oMrte), oost-

waarts tot aan den Euphraat, riet C h a l y b o n
(t. Aleppo), Sura, Thapsacus; 7) Palmyrenc
(II^cAµ vprlv^), ten Z. tot aan de woestijn, met
Palmyra; 8) Laodicene (Aaoótxr^vírj), ten W.
van Palm., met Laodicea aan den Libanon; 9)
A p a rn e n e, ('A .:cgi r vr), ten N. van het vorige,
met Apamea, Epiphanea, Emesa; 10) Cass i o ti s (Kaaatwrt;), ten N. W. van Apam., met
Antiochia Epidaphnes aan den Orontes,
Laodicea aan zee, Gabala. -- Coelesyria bevatte de steden: Ocurnra, t. Karak, aan den weg
van Emesa naar Damascus; Heliopolis (`H^,toó7toEte), = Baalbek (stad van Baal), 1) a m a s ens.
Syria dea, piu lisóS, eene godin, die te
Hierapolis in Syrië vereerd werd, die den naam
Atargatis zou gehad hebben en waarschijnlijk dezelfde was als Dercetis. Haar dienst schijnt veel
overeenkomst gehad te hebben met die van CyIele in Klein-Azië.
Syriae portae, cd Yupt&t nuXac, heette een
weg van 3 stadiën lang, tusschen het gebergte
Amanus en de golf van Issus, die uit Cilicië naar
Syrië voerde, en juist zoo breed was, dat er een
leger in rotten kon doortrekken ; t. pas van Bei -

Ian (xEN. ANAB. 1, 4, 4.).
syrinx, z. Pan.

Syrtica regio , ii Yuuprtx j, het kustland van
Noord-Africa, bijna 100 in. lang, tusschen de beide Syrten, sedert de 3. eeuw ook Tripolitana ge-

heeten ; t. Tripoli. Het land behoorde eerst aan Cyrene, doch kwam ten gevolge van de zelfopoffering
der broeders Philaeni (SAL. JUG . 19. z. ook a r a e
Ph i l a e n o r u in) in het bezit der Carthagers ; onder
de romeinsche heerschappij maakte het een gedeelte
uit van de provincie Africa. Het was grootendeels
eene dorre, weinig bebouwde zandvlakte, slechts aan
de rivier C i n y p s en rondom de stad Leptis vond
men een vetten, vruchtbaren bodem (r3D T . 4, 198.).
Behalve deze rivier was Triton de westelijke grens rivier, waardoor de libysche moerassen en de
meeren Pallas en T r i t o n i t i s gevormd werden.
Bergen waren r' riytov "pos en r i eirtc ópos. Volkstammen waren de Nasamonen, Macae, Lotophagen, Gindanen. Bij de libysche bevolking hadden
zich al vroeg aegyptische en phoenicische volk planters gevoegd. Steden waren er drie : Leptis, Oea,
Sabreta, waarnaar het land later Tpi okt, heette.
Syrtis major en minor, Yupzt-, µsYclki
en u pcz, twee groote, diep in 't land indringende
golven van de libysche zee, op de noordkust van
Africa, door ondiepten en branding zeer gevaarlijk
voor schepen. De naam is afkomstig van het
arabische S art, d. i. woestijn, waarmede nog
tegenw. het aangrenzende land bestempeld wordt.
De groote (oostelijke) Syrte (ook p h y l Ii s c he
golf), t. golf van Sidra, strekte zich uit van kaap
B o r e u m (ten 0.) tot aan kaap Cephalae (ten W.);
de kleine Syrte (ook c e r c i n i t i s c h e golf), t. golf
van Cahes, werd in het 0. door het voorgebergte
Z e i t h a begrensd, in het W. door het voorgeb.
B r a c h o d e s. De kusten waren door zware zandbanken moeilijk te genaken, en niet zelden werden daar menschen en schepen in het zand bedolven (SAL. JUG . 78, 79 . HDT . 3, 25, 26. 4, 173.).
Door nieuwe reizigers wordt deze toestand bevestigd.
Syrus, -os, lvpoy, t. Syra, eiland der Cycladen tusschen Rhenea en Cythnus, bij Homerus
(oD. 15, 403.) upb , met 2 steden op de oosten westkust; het had eene staatsregeling naar at-

tisch model. Homerus schildert het als rijk aan
kudden en vruchtbaar aan koren en wijn ; bekend
was ook het syrische berggeel of sullium (PLIN.
33, 12, 158.). Iet tegenw. Syra is de algemeene
verzamelplaats van al de stoomschepen van het
Oosten. --- 1 75pos heet ook een linkerbijrivier van
den Alpheus in Arcadië.
Syrus, Publius, z. Publius Syrus.
l u ax rr o t, z. het volgende art.
Syssitin, auaa(Tta, de gemeenschaplijke maal
bij de Doriërs, bij de Spartanen Pheiditiën,-tijden
zeker aldus genoemd naar de daarbij heersehende
eenvoudigheid en matigheid. Deze gewoonte van
gezamenlijk maaltijd te houden, hoewel in lateren tijd
bijzonder eigen aan dorische staten, behoorde
oorspronklijk in liet helleensche leven te huis,
gelijk bij Homerus reeds de aanzienlijken te zamen spijzigden. Bij de Doriërs, inzonderheid in
Creta en Sparta, namen zij het karakter van eene
staatkundige en maatschaplijke instelling aan. In
Creta werden zij door den staat zelven bekostigd.
Te Sparta droeg ieder deelnemer er zelf toe bij,
anderhalf medimnen gepelde garst in de maand,
elf tot twaalf ( volgens anderen niet zoo veel)
choën wijn, vijf minen kaas, verder vijgen, dadels
en tien aeginetische obolen voor vleeschspijzen.
Daarbij kwamen nog de &r`xixXu, bijdragen voor
den eigenlijker maaltijd (fxXov), die echter
niet voor geld mogten gekocht zijn, bestaande
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in een gedeelte van de vangst op de jagt, in schaplijk verkeer werd vooral bevorderd en bevesgevogelte, garstebrood enz. Te Creta daarentegen, tigd door de bepaling, dat een nieuw lid in een
waar het beginsel van gemeenschap van goederen uit ongeveer 15 personen bestaand tafelgezelschap
heerschende was, werden de opbrengsten van de met algemeene stemmen der medeleden (6vaxr^vot)
staatsdomeinen en de belastingen der perioecen moest opgenomen worden; deze afzonderlijke tain twee deelen verdeeld, waarvan liet eene voor felgezelschappen waren onderdeelen der syssitiën,
liet staatsbestuur, het andere voor de maaltijden als zoo vele staat-krijgskundige afdeelingen des
bestemd was. I)e hiervoor bepaalde som werd volks. De spijzen waren zeer eenvoudig, maar
onder de afzonderlijke huizen verdeeld, en elk krachtig, vooral het hoofdgeregt, de zoogenaamde
gaf vervolgens zijne bijdrage aan het gezelschap zwarte soep (µ0,a Verscheidenheid en
(zcap'1) waartoe hij behoorde. Het doel dezer afwisseling werd aangebragt door de &irthxXa. -gemeenschaplijke maaltijden was voornamelijk, om In Creta at men volgens oud gebruik zittende;
het algemeen staatsbelang ook in liet daag te Sparta in liggende houding op eenvoudige
leven te bevorderen, en liet ongedwongen,-lijksch banken. Hier had ieder zijn eigen beker, terwijl
gezellig verkeer, wel is waar ten koste van het fa- in Creta allen gezamedlijk uit een grooten beker
milieleven, in liet staatsleven over te brengen. Al- dronken. Het was verboden zich dronken te
zoo heerschte er bij deze dvopsia, zoo als zij oor drinken. Verschillend van de syssitiën was de
heetten (de jonge lieden aten te zamen-spronklij xo7tiS, een offermaal, dat een enkel persoon bij
in hunne gezelschappen), een vrije, gezellige toon, bijzondere gelegenheden gaf, en waartoe hij uit
waarbij zelfs de muziek niet ontbrak. Het vriendhij wilde, vooral de koningen.
-nodige,w

T

.

Tabas, 'Fápae, 1) vlek in het hart van Sicilië,
Tabernaria fabula, een soort van die
t. Tavi. — 2) In Carië, op het phrygische grens rom. blijspelen, welke fabulae togatae heetten. Zij
Stad in Cilicië. —-gebrt(Liv.28,13)- schilderde het romeinsche volksleven in de taber4) Stad in Persis, op de noordelijke helling van
het gebergte Parachoathras, aan den weg van
Fcbatana naar Persepolis.
Tabella, een tafeltje, inzonderheid de wassen
tafeltjes om op te schrijven (zoo als aanteekening-

boekjes, brieven, schuldbekentenissen, testamenten,
stemtafeltjes) en het speelbord.
Tabellarius, een postbode, gewoonlijk een
slaaf, die de brieven van zijnen heer bezorgde
(cic . PHIL . 2, 31.). Ten tijde der keizers waren
er vele tabellarii publici.
Tabellio, een schrijver of klerk, die op de
markt zitting hield en voor ieder het werk van
een notaris waarnam, stukken stelde enz. Ten
tijde der republiek wordt nog van geen tabellio
gesproken.
Taberna, de winkel. De argentarii hadden
te Rome afzonderlijke winkels op het forum. De
andere koop- en handwerkslieden verkochten in
kramen of portalen, die gewoonlijk tot het erf
van het huis behoorden, maar toch tabernae heetten. Ook boekhandelaars, slavenhandelaars, barbiers, kroeghouders (z. c a up o n a) hadden hunne
tabernen. De houder er van heette tabernarius,
zooc'eel als negotiator.
Tabernaeulnm, een soort van tentorium
(tent, wegens het uitgespannen lijnwaad), vooral
een soldatentent, 10 v. lang en breed, die 8 of
10 man huisvestte (vandaar contubernales) ; soms
ook gebruikt voor temp/urn, de waarnemingsplaats

der augurs.
Tabernae, naam van verscheiden pleisterplaatsen op de romeinsche heerwegen, b. v. in
Gallië, tusschen Argentoratum en Colonia Agrippina, t. Savern of Zabern; tusschen Argentoratum
en Moguntiacum, t. Rheinzabern ; in liet gebied der
Treviri aan de Mosella. Tres Tabei nae heette
een vlek in Latium aan den appischen weg, tusschen Aricia en Forum Appii (cie. AD ATT. 2,
12.) ; een ander in Umbrië en een in cisalpijnsch
Gallië, tusschen Placentia en Mediolanum.

nen. De naam zelf schijnt van de grammatici

afkomstig.
Tablinum, z. domus, 2. kol. b.
Tab 1Ia, een houten bord, dat met was of
gips bestreken, gebruikt werd om op te schrijven,
in ruimeren zin ook een steenera of metalen bord,

zelfs papier. Alle openbare oorkonden heetten
daarom tabulae publicae, ook de aankondigingen
van verkoop heetten tab., zoo veel als libellus of
titulus ; bekend zijn de tabulae proscriptionum en
de tabulae (rekenborden) der schoolknapen bij
Horatius (SAT . 1, 6, 72 en v.). — Een zeer algemeene beteekenis van tab. is die van al de
schriftlijke bewijsmiddelen in regten, zooals schrift
testimonia, andere geschriften (kasboeken, boe--lijke
ken van ontvang en uitgaaf, brieven enz.). Zij
waren zoowel in civiele als criminele processen
van gewigt en worden dikwijls vermeld in de
redevoeringen van Cicero, zoo als in VERR. ROSC.

cour. 2 en v, CLUENT . en a.
Tabula alimentatie, noemt men de oor
(album), waarin naauwkeurig vermeld stonden-konde
de landerijen die met erfpacht bezwaard waren,
en waarvan de opbrengst met het daarop ver
besteed werd, ter ondersteu--schuldigeapt
ning van behoeftige kinderen (z. a l i m e n t a r i a).
Twee zeer groote metalen tafels met zulk een
opschrift zijn nog bewaard. De eens bevat : obligatio praediorum 118. deciens — ut ex indulgentia
optieti inaximique principes Imp. Caes. Nervae Tra, jani — pueri puellaeque alimenta aceipiant. Bijzondere ambtenaren hadden het opzigt over deze
liefdadige instellingen, praefecti, procuratores en
quaestores, die nog door ondergeschikten geholpen werden.
Tabulae, 1) accepti et expensi gelijk
codex of kasboek, waarin al de posten (nomina)
van ontvangst en uitgaaf naauwkeurig werden opgeteekend, z. literarum obligatio. — 2) Caeritum, z. Caerites. — 3) Ceratae, z. schoolwezen, 3. kol. m.— 4) Cen sorum, z. censor.-

116

922

Tabul arium — Tacitus.

5) D u o d e c i m; de XII tafels, door de tienmannen, 451 en 450 v. C., gegeven (z. d e c e nm v i r i),
behelsden liet jus publicum, privatum en sacrum
en bleven met betrekking tot het burgerlijk regt
tot in den laatsten tijd de grondslag der romein
wetgeving, daar het edict der praetors en-sche
de jurisprudentie zich aan de twaalf tafels aan
Slechts door de uitleggingen der regtsge--slot.
leerden en andere talrijke aanhalingen zijn er brok
ons gekomen, doch van de ei--stukenvao
genlijke tafels, die tot in de 3. eeuw n. C. op
het forum stonden, is niets overgebleven. Cicero
spreekt met grooten lof van de XII tafels (DE OR.
1, 43, 44.). -- 6) Tab. honestae missionis,
keizerlijke besluiten of diploma's, waarbij oud gedienden eervol ontslagen of met voorregten, civitas, connubium, begiftigd werden, z. m i s s i o. Er
zijn nog bij de 500 dergelijke besluiten bewaard
(namelijk, niet de oorspronklijke stukken, maar afschriften daarvan voor de belanghebbenden gemaakt),
die meest uit twee koperen platen bestaan, welke
van binnen en van buiten beschreven waren en
toegeslagen konden worden.
Tabularium, liet archief. In den beginne
werden te Rome de wetten, S. Consulta en foedera
op het forum of het capitool opgerigt, en archieven werden eerst noodig, toen de openbare oorkonden aanzienlijk in getal vermeerderden. Men
legde derhalve voor de foedera op het capitool
een afzonderlijk tabulariuni aan, vervolgens een
tweede in den tempel van Saturnus op den clivus
Capitolinus, waar het aerarium was, en waar men
derhalve alle tot het financiewezen behoorende
bescheiden, rekeningen enz. bewaarde. In den
tempel van Ceres werden in het belang van liet
volk de S.Consulta en plebiscita opgerigt, en aan
andere werd ook steeds een openbare plaats
aangewezen. Eerst na den brand van het capitool, in 83 v. C., werd er een algemeen rijksarchief achter den tempel van Saturnus door Q. Lutatius Catulus (z a.) gebouwd, onder den naam
aerariuni Saturni, hetwelk tot in de laatste tijden
in stand bleef. Echter hadden de keizers ook een
afzonderlijk tabulariuuna Caesaris. --- Behalve hetrijksarchief had men afzonderlijke archieven in de steden alsmede voor afzonderlijke geestlijke of wereldlijke vereenigingen, zooals van priesters, augurs enz.
Tabularius heette ten tijde der keizers de
ambtenaar die in de municipiën en de provinciën
de geldlijke administratie voerde, later ook de
keizerlijke archivarius en administrateur te Rome
en in Italië.
Taburnus, r Táwwov ipoy, bergrug op
de grenzen van Samniuiu en Campanië, aan de
N. zijde ruw en woest, doch op de zuidelijke helling met allerlei vruchten van het warme klimaat
begroeid, zelfs met olijf boomers. De caudijnsche
passen werden er ten Z. door ingesloten ; t. Rocca
Rainola, maar ook Monte Taburno.
Tac pe, Taxc ri , t. Gabes, stad der regio
Syrtica in de rom. provincie Africa, in den binnensten hoek der Syrtis minor. In {le nabijheid
lagen de warme bronnen Aquae Tacapitanae.
Tacfarinas, een Numidiër, was eerst onder
Tiberius in dienst bij de RRomeinen, deserteerde
vervolgens en verzamelde een bende volks om
zich, die hij in den wapenhandel oefende, t 7 n C.
(TAO. DIST. 4, 48.). Hij verwekte een opstand
die echter door de Romeinen onderdrukt werd,
19 n. C. Reeds in het volgende jaar hervatte

hij echter den strijd, dien hij even als tegenw. de
Cabylen voerde, door de Romeinen onverwacht te
overvallen en daarop in de woestijn terug te trekken. Bene afdeeling van het romeinsche leger
versloeg hij volkomen (PIJN. 3f', 15.), hoewel hij
door Thala geslagen werd. Hij eischte van den
keizer woonplaatsen in liet land der Gaetulers,
weshalve Tiberius den bevelhebber Jun. Blaesus
naar Africa zond (TAC. ANN. 3, 32 en v.), die
wel veel van Tacfarinas' volk tot zich overhaalde,
doch hem zelven niet kon bedwingen, totdat ten
laatste P. Dolabella in 23 n. C. hein een volkomen nederlaag toebragt, waarbij Tacfarinas met
leeuwenmoed strijdende sneuvelde.
Taehompso, Ta.Xoµc! tu, stad op een eiland
in den Nijl, in het district Dodecaschoenus (z. A eg y p t u s, 2. kol.) gelegen, in den beginne aanzienlijk, doch later vervallen, ten gevolge van den toenemenden bloei van de daar tegenover liggende
stad Pselcis (HDT. 2, 29.).
TaXuypc pot, z. notae, 3. kol.
Tachus, Tao, z. Nectanabis.
Taeatus, 1) Cornelius, de uitstekendste
van al de geschiedschrijvers uit den tijd der romeinsche keizers, wordt volgens het gebruik van
zijnen tijd steeds met deze twee namen genoemd ;
de voornaam is onzeker. Sidonius Apollinaris
(EP. 4, 14. en 22.), noemt hem Gajus, zoo als ook
verscheiden handschriften ; het beste handschrift
geeft hem echter op vier plaatsen den naam P ub 1 i u s, wat men in den laatsten tijd het meest
gevolgd heeft. l)at Interamna (Terni) zijn geboorteplaats zou geweest zijn, blijkt evenmin uit
de afkomst van keizer Tacitus uit die stad, als
uit het gedenkteeken dat - daar in 1514 voor hem
is opgerigt. Over zijne ouders en den tijd zijner
geboorte missen wij alle stellige berigten ; uit
eenige aanwijzingen in zijne schriften en uit zijne
betrekking tot den jongeren Plinius kan men eenigzins hij benadering zijn geboortejaar in 54 n. C.
stellen. Hij zocht zich te vormen door tien omgang met de uitstekendste redenaars, M. Aper en
Julius Secundus, bij wien hij zich met den. meesten ijver aansloot (DIAL. 1.), en door de studie
der regtsgeleerdheid (PLIN. EP. 7, 20 ). In liet
jaar 77 verloofde hij zich met de uitmuntende
dochter van Julius Agricola, destijds consul sufectus ; dat huwelijk werd het volgende jaar voltrokken (AGR. 9.). Waarschijnlijk bleef deze echt kinderloos, anders zou zeker de schoonvader bij
zijnen (lood in 93 wel gaan zijn kleinkind gedacht
hebben, dat niet gebeurde. Omtrent het bekleeden van staatsambten door hem, laat hij zich
(RIST. 1, 1.) aldus uit : niihi Galba, Otho, Vitellius nee beneficio nee injuria cognfti. Dignitatena
nostram a I%espasiano inchoatain, a Tito auctana,
a Domitiano longius provectant non abnueri,n. Hiermede bedoelt hij zeker als primus honors gradus het quaestorschap, vervolgens het tribunaat
of aedilisschap en praetorschap, en volgens de
gewoonte van dien tijd, zal hij het eerste in
't jaar 78 of 79 bekleed hebben en twee jaren
later met het tweede vereerd zijn. Sedert het
jaar 78 was aan zijn schoonvader het bestuur
van Britannië opgedragen, van waar hij eerst
in 85 door Domitianus werd teruggeroepen. Of
Tacitus misschien daar ook als quaestor geweest
is, blijft onzeker. Toen hij in 88 praetor werd,
was hij reeds lid van het aanzienlijk priestercollegie der (4uindecimviri en nam als zoodanig deel

Tacitus.
aan de spelen die Domitianus in dit jaar bij gelegenheid van het eeuwfeest liet vieren (ANN. 11,
11.). In het jaar 90 verliet hij met zijne vrouw
Rome, en was nog afwezig, toen in 93 zijn schoonvader kwam te sterven. I)it riep hem naar de
hoofdstad terug, waar hij als senator onder de
dwingelandij der laatste regeringsjaren van I)omitianus, gematigdheid en voorzigtigheid moest in
acht nemen. Met de regering van Nerva begon
ook voor hem een gelukkiger tijd; in 97 werd hij
consul suffectus in de plaats van T. Verginius
Rufus, op wien hij een lijkrede hield (PLIN. EP.
2, 1.). Met Plinius was hij ook werkzaam in het
proces van Marius Yriscus over knevelarij. Van zijne
laatste levensjaren, waarin hij als schrijver werkzaam was, weten wij niets; waarschijnlijk beleefde
hij nog het jaar 117, waarin Hadrianus den troon
beklom. In zijn jeugd maakte Tacitus zich als
redenaar een naam (PLIN. EP. 7, 20.) en gaf hij
zeker verscheiden redevoeringen uit. Daarmede
staat ook in verband zijn eerste geschrift, de
Dialogus de oratoribus, waaruit wij reeds den
schrijver leergin kennen, die Cicero in zijn stijl
tracht na te volgen. Overal ontdekt men de
sporen van eene vlijtige beoefening dier werken
van Cicero, die over verwante onderwerpen han
vooral van de boeken de oratore, ciceroni--deln,
aanschen periodenbouw, kernachtige gedachten,
schitterende uitspraken, maar ook zulk een rijk
uitdrukking, inzonderheid zoodanige op--domvan
eenstapeling van synonymen, dat hier aan geen
toeval te denken valt. En dit is nu juist de
reden dat men dit werk niet als zijn arbeid heeft
willen erkennen, en liet nu eens aan Plinius, dan
eens aan Quintilianus, dan weder met nog mind er waarschijnlijkheid aan andere schrijvers heeft toegekend. Dit is echter een nietig bewijs, daar juist die
taal geheel een uitvloeisel is van de jaren en de
levensomstandigheden des schrijvers en de stijl
geheel in overeenstemming met de behandelde
onderwerpen. Het uitdruklijke getuigenis van
Plinius (EP. 9, 10 ), de overlevering der beste
handschriften, de overeenkomst met den tijdgeest
weerspreken allen dat beweren ; iets anders zou
het zijn indien de letterkundige geest die in dit
geschrift doorstraalt, en het persoonlijk karakter
van den schrijver in tegenspraak waren met den
geest en het karakter van Tacitus. Het geschrift
valt zonder twijfel in de jaren van de regering
van Titus, en is dus zeker een vrucht uit zijn
jeugdigen leeftijd, toen zijne roeping van geschied
niet helder voor den geest stond. ---schrijvemnog
[let oudste zijner geschiedkundige werken is de
vita et moribus Cn. Julii Agricolae liber, dat behalve een prooenzium en epilogus de levensbeschrijving in drie deden bevat. Het eerste loopt tot
aan den togt naar Britannië; het tweede behelst,
na een verhaal van de vroeger door Caesar, CIaudius en Vespasianus daarheen ondernomen krijgstogten, de daden van Agricola; het derde eindelijk zijn leven na zijne terugkomst. Het is, gelijk
hij zelf te kennen geeft, een voorlooper van zijne
grootere geschiedkundige werken en tegen het
einde van 97 uitgegeven. Deze heerlijke eerzuil
uit liefde en hoogachting voor zijn voortreflijken
schoonvader opgerigt, verkondigt tevens reeds de
zelfstandige beschouwingswijze van den schrijver,
hoewel nog worstelende met het ideaal dat hij
zich gevormd heeft van den historischen stijl.
Hier heerscht reeds zijn uitgewerkte periodenbouw
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geheel in overeenstemming met zijn verhalenden
stijl, slechts zelden door korte zinnen afgebroken;
waar dit geschiedt, valt de bijzondere nadruk niet
te miskennen. Uithoofde van zijn eigen verklaring, dat hij rudi et incondita voce schrijft, moet
het ons niet verwonderen dat wij hier vele moei lijkheden en duisterheden aantreffen, die de critiek
te vergeefs zal trachten uit den weg te ruimen.
Dat men gepoogd heeft ook dit geschrift voor
onecht te verklaren, moet louter als een jagtmakerij op nieuwigheden beschouwd worden. -- Zeer
kort na het leven van Agricola is het geschrift
Germania of de origine, moribus ac situ Gernianorum
libellus vervaardigd, zulk eene levendige, belang
schildering van het aloude germaansche-stelnd
volksleven, dat wij ons over de bewaring er van
niet genoeg kunnen verheugen. liet kunstig zamenstel (het volk, zijn openbaar, bijzonder en familieleven tot c. 27, vervolgens de besèhrijving der
afzonderlijke stammen), de getrouwe en naauwkeurige schildering, waarvan de geloofwaardigheid door
latere onderzoekingen steeds in een helderder licht
gesteld wordt, de zedelijke ernst die in wijze lessen en spreuken zich doet hooren, maken dit
geschrift tot een echt historisch -critisch werk. Het
voor een vertoog te houden, waardoor hij Trajanus van een togt tegen de Germanen heeft willen afschrikken, vermindert er de waarde van; het
voor eene verzameling van losse aanteekeningen
te willen uitgeven, is in strijd met de geheele
zamenstelling; het voor een proefschrift der 15.
eeuw te willen laten doorgaan en den inhoud alle
waarde te ontzeggen, is eene gewaagde stelling,
die slechts in het verward brein van eenen
hypercriticus kon opkomen. -- Het doel van
zijne overige geschiedwerken heeft Tacitus zelf,
AGR. 3, aangewezen : non tarnen eigebit memoriam
prioris servitutis ac testimonium praesentium bonorunt
composuisse, waarvan de eerste woorden ongetwijfeld op de regering van Domitianus, de volgende
op die van Nerva en Trajanus betrekking hebben,
zooals hij ook nog BIST. 1, I . verklaart : quodsi
vita suppeditet, principatum divi Nervae et imperium Trajani, uberiorem securioreinque materiani,
senectuti seposui. Intusschen is dit plan nimmer
tot uitvoering gekomen, waarvan hij ook in de
annalen niet meer spreekt, waar hij (ANN. 3, 24.)
veeleer Benig uitzigt geeft op eene geschiedenis
van den tijd van Augustus. — Na zijne Germania
schreef hij eerst de Historiae, die van het jaar
69 tot aan den dood van Domitianus liepen. Wij
bezitten daarvan slechts de eerste vier boeken en
het begin van het vijfde, die slechts over een
tijdvak van nog geen twee jaren (69 en 70) loopen. Men ziet hieruit echter reeds hoe uitvoerig
en rijk van inhoud het werk geweest is. Wanneer Hieronymus (IN ZACHAR. C. 16. 3, 14.) zegt:
Cornelius quoque Tacitus qui post Augustuni usque
ad mnortenm Domitiani vitas Caesaruin triginta voluminibus exaravit, en de annalen ten minste 16
boeken bedroegen, dan bleven voor de historiën
nog 14 boeken over, waarvan 9 de geschiede
jaren moeten bevat hebben. Daar dit-nisva25
echter onwaarschijnlijk is, heeft men 30 boeken
van de historiën alleen willen aannemen, zonder
te bedenken dat de overige stof zich ligt in minder boeken liet ineendringen, en dat het stellige
getuigenis van Hieronymus toch zijne waarde
moest behouden. Hij koos dezen naam voor de
geschiedenis van zijn eigen tijd naar het voor-
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beeld van oudere geschiedschrijvers, zonder daar
een werklijk verschil met de Annales te-med
willen aanduiden, daar hij ook overal de gebeurtenissen volgens de jaren rangschikt. De vorm is
hier volmaakt. Kortheid en juistheid van uit
eigenlijke kenmerken van zijn stijl,-druking,e
zijn in eiken volzin neergelegd, zonder aan de
helderheid en levendigheid van voorstelling te
schaden en zonder in het oog loopende afwijkingen
van het spraakgebruik der vorige schrijvers. -Daarom levert het werk dan ook weinig moeilijkheden op, vooral daar de tekst bijzonder zuiver
tot ons is gekomen. -- Na de voltooijing der
historiën begon hij de geschiedenis onder Tiberius,
Caligula, Claudius en Nero te schrijven. Inde
consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere,
mox Tiberii principatum et caetera, sine ira et
studio, quorum causas procul habeo. Wij bezitten
daarvan in 'een enkel handschrift de eerste 6 boe
een groote gaping, een gedeelte van het-ken,mt
11., 12--15. geheel en het 16. gebrekkig, zoodat
wij het tijdvak van Caligula, het begin van de
regering van Claudius en twee jaren van die van
Nero missen. De titel Annales is zonder opzet
gekozen ; eerst onlangs heeft men uit het Mediceisch handschrift den waren titel ab excessu divi
Augusti in zijn regt hersteld. Dat zij later dan
de historiën geschreven zijn, blijkt uit de aanhaling 11, 11.; uit 2, 61. kan men met eenige zekerheid opmaken, dat deze boeken in 't jaar 116
of in 't begin van 117 uitgegeven zijn. Waarschijnlijk is hij door den dood verhinderd geworden om ook nog den tijd van Augustus en de
regeringen van Nerva en Trajanus te behandelen.
De boeken ab excessu divi Augusti doen zich kennen
als een echt historisch kunstgewrocht, onder de
geschriften van Tacitus verdienen zij den eersten
rang, doch de stijl heeft zulk eene gezochte ver
dat de duidelijkheid hier en daar verloren-hevnid,
gaat, en de latiniteit bezit iets eigenaardigs en

lofredenaar, kruiperij en laagheid bestraft hij naar
verdienste; niet van de wetten, maar van den
goeden geest der burgers hangt het geluk van
den staat af. In zijne wijsgeerige overtuiging
heeft men hem nu eens voor een stoïcijn gehouden, dan eens van atheïsmus verdacht, zelfs sporen van christlijke gezindheid er in gevonden.
Van het geloof aan het Fatum heeft hij zich niet
geheel kunnen vrij maken, doch hij verwerpt de
astrologie, en laat liet geloof aan prodigiën aan
het gepeupel over. Bij herhaling gewaagt hij van
de tusschenkomst der goden in de wereldsche zaken, doch hierin worden zij niet geleid door
schuld en onschuld, maar voeren een vast onveranderlijk wereldbestuur, zonder daarbij te letten op
goede of booze daden. — Deze geschiedschrijver,
sierlijker dan Caesar maar niet minder helder,
eenvoudiger dan Livius maar niet minder edel, is ook
voor jonge lieden om zijne eigenaardige bekoorlijk
zeer aanbevelingswaardig. -- 2) M. C l a u d i u s-heid
(of Aurelius) Tacitus, romeinsch keizer in 275 n.
C., werd door den senaat gekozen toen hij reeds 75
jaren oud was, een man van fijne beschaving en een
ernstig karakter, doch weinig geschikt voor den
troon, dien hij met tegenzin beklom. Hij overwon de Scythen aan de Pains Maeotis, en stierf
reeds na 6 maanden te Tarsus. Zeer vereerde
hij de nagedachtenis van den geschiedschrijver
Tacitus, dien hij voor een zijner voorvaderen

hield.
Tadii. Daartoe behooren : 1) 0,. T a, d i u s,
bevriend met de familie van Verres; hij onder
verscheiden zijner handlan--steundVro
gers te beloonen en wist later in 't jaar 74 v. C.,
als aannemer van eenige bouwwerken, hem om te
koopen (CIC. VERR. 1, 49. 4, 13 .). — 2) P. T ad i u s, nam het door Verres in Cilicië bijeengeschraapte geld in bewaring en was vervolgens
zijn legaat in Sicilië (cie. VERB. 1, 39. 2, 20.).
Taenarum, Ï'advapov, t. kaap Matapan,

stouts, waardoor de echte classische kleur nu en dan zuidelijkst voorgebergte van Laconië, niet een stad
verduisterd wordt. Van daar de dichterlijke toon
en taal, van de dichters uit de eeuw van Augustus, inzonderheid van Virgilius en Horatius, die
er in doorstralen. Zijne veelgeprezen kortheid
bestaat slechts in de zinrijke, scherpe voorstelling
der gedachte, waarvan het hem voldoende is de
kern op te schrijven; deze kortheid is een gevolg
van vlugheid van geest, die echter nimmer aan
ernst en waardigheid te kort doet. Hij streeft
boven alles naar zuivere waarheid, en door eene
grondige studie der bronnen en een naauwgezet
wikken en wegen zijner mededeelingen, heeft hij
aan dezen eersten pligt van den geschiedschrijver
getrouw voldaan. Hij is echter ver verwijderd van
een zuiver objective behandeling, waarbij de overtuiging en het gevoel van den schrijver geheel
buiten spel blijft; overal vlecht hij, hier eene
wijsgeerige beschouwing, daar een staatkundig
beginsel, daar weder eene psychologische opmerking in; de echte Romein wijst overal nu eens met
hoogen ernst en bestraffenden afkeer, dan weer
met hartelijke, menschlievende deelneming op de
afschuwlijke of loflijke daden van den tijd dien hij
schildert. Van een rein gemoed en fijn gevoel
getuigt het verhaal van den man, die het voor een
gedeelte zijner roeping verklaart (ANN. 3, 65.)
schrik voor de ondeugd aan het nageslacht in te
boezemen. Vrijheid en zelfstandigheid, gegrond
op zedelijke kracht vinden in hem steeds een

Taenarus (uin) en een als vrijplaats (asylum) beroemden tempel van Poseidon Asphaleus (THUC.
1, 128, 133 . NEP . PAUS. 4.). Aan weerszijden la-

gen de havens Achilleus en Psamathus. Volgens
de sage haalde Hercules door een daar aanwezig
hol Cerberus uit de onderwereld ; ook zou Arion
daar door den dolphijn aan land zijn gezet (HDT.
1, 23, 25.).

Tager, zoon van een genius Jovialis, klein
verkondiger van de leer der-zonvaJupiter,
divinatio, die in de gedaante van een knaap, maar
begaafd met de wijsheid van een grijsaard, uit de
aarde verrees, toen eens een boer in het gebied
van Tarquinii een diepe vore in den grond getrokken had. Toen op het geschreeuw van den
ploeger alle Etruscers waren toegesneld, onder
stierf daarop-wesTaghnidrupcëe
terstond. Zijne woorden werden opgeschreven en
bewaard in de divinatieboeken der Etruscers (cie.
DIV. 2, 23. ovlD. MET. 15, 55g.).

'I' ay ó ;, thracische naam van den opperbevelhebber in den oorlog (XEN. HELL. 6, 1, 8.), later
in 't algemeen de hoogste overheid.
Tagus, Tc'o^, t. Tejo of Tajo, aanzienlijke
stroom van Hispanië, wells bronnen lagen in liet
land der Celtiberiërs tusschen de bergen Orospeda en Idubeda. Hij stroomt in een vrij regte
rigting naar het W. en bevatte volgens de berigten der ouden veel goudzand, waarvan nu slechts
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geringe sporen gevonden worden (OVID. MET. 2,
251. auv. 3, 55. 14, 291.). Bij zijne monding is
hij wel 20 stadiën breed en bevaarbaar voor de
grootste schepen. Van zijne bijrivieren wordt
alleen de Tayuhvto; (PLUT. SERT. 17.) genoemd, t.
Tajuna of Henares, ten O. van Madrid.
Tatfalae of Talphali, een volkstam van
de West-Gothen in Dacië aan den Donau.
Talaus, Takaos, zoon van Bias en Pero, uit
Argos, broeder van Areïus, man van Lysimache,
vader van Adrastus, Parthenopacus, Pronax, Mecisteus, Aristomachus en van Eriphy le ; een der
Argonauten; zijn graf toonde men te Argos.
Talas8io, Talassius, romeinsche bruiloftsof huwelijksgod, gelijk aan den griekschen Ilyrnenaeus, hij werd aangeroepen bij den plegtigen optogt
der bruid naar het huis van den bruidegom (z.
n up t i a e). De oorsprong van dezen uitroep wordt
in een legende bij Livius (1, 9.) medegedeeld.
Talentum, 'raaav-rov, 1) eigenlijk de weeg
(HOn51. IL. 5, 576.), vervolgens ook het ge--schal
wogene. Als gewigt bedroeg het bij de Grieken
ruim 25 van onze kilo's, te Alexandrië ruim 58
kilo's. — 2) Bene bepaalde, oorspronklijk met
dit gewigt overeenstemmende geldsom, waarvan
de waarde in verschillende staten verschillend was.
Het attische talent, waarnaar te Corinthe, Tarente, op Sicilië, in Thessalië en in Macedonië sedert
Alexander den G. gerekend werd, bedroeg 60
minas off 2700. Reeds vroeg had men in Babylonië een talent van 10000 att. drachinen f 4500. Het talent van Aegina had dezelfde
waarde. Zeer algemeen was ook het euboeïsche
talent, dat tot het attische stond als 5 : 6. Later
had men ook kopertalenten.
Taho, eigen wraakneming of wedervergelding,
die in aloude tijden geoorloofd was. Slechts bij
injuria bleef zij in stand (z. injuria.).
Talon, TdXws, 1) z. D a e d a 1 u s. — 2) Een
koperen reus met een enkelen ader, die van den
hiel naar het hoofd liep, waar zij met een spijker
gesloten was. Hij was door Zeus of Hephaestus
aan Minos (of aan Europa) geschonken, en bewaakte Creta, terwijl hij driemaal daags rondom
het eiland liep; zag hij vreemden naderen, dan
maakte hij zich gloeijend en doodde hen in zijne
omhelzing. Toen de Argonauten op Creta kwamen maakte Medea hem waanzinning of doodde
hem door den spijker uit zijn hoofd te trekken;
of Poeas doodde hem met een pijlschot in de hiel.
Talus (de dobbelsteen met vier zijden) z.
ludus.
Talthybius, 1'aX1}ó13o -, heraut van Agamemnon, had een grafteeken te Sparta en Argos,
waar hein lijkofers gebragt werden (11O11. ir. I,
320. HDT. 7, 134. OVID. HER. 3, 9.).
Tamá,su.s, '1'aq.aaouc, stad midden op 't eiland Cyprus, ten N. W. van den Olympus, in de
nabijheid van groote kopermijnen. Het bomerische TelLiai (oD. 1, 184.) is zeker dezelfde stad,
niet alzoo Temesa in Bruttiurn.
Tamesa, Táµsca, of Tamêsis. t. Theems,
rivier op de oostkust van Britannië, waaraan Lon
dinium lag (CAES. B. G. 5, 11, 18. TAC. ANN.
14, 32.).
'1'ap.Iut, z. 7tp6s000t, 6. kol.
Tamiras, Tampa;, een Ciliciër die de of er
waar zijne na--wigchelarskuntopCybg,
kornelingen, de Tamiraden, dit priesterambt erflijk
bezaten (TAC. HIST. 2, 3.).

Tampa, Tdµva, zeer groote stad der Catabaners in het Z. W. van Arabia felix, met 65
tempels, dreef groeten handel in myrrhe en andere specerijen.
Tamos, Ta1.tus, stadhouder van Ionië onder
den satraap Tissaphernes, commandeerde de vloot
van den jongen Cyrus in 't jaar 401 v. C., na
wiens sneuvelen hij in Aegypte het leven verloor
(XEN. ANAB. I, 4, 2.).

Tamynae, TaV.uvat, stad op Euboea in het
gebied van Eretria, bij den berg Cotylaeum; in
hare nabijheid werd Callias van Eretria door den
Athener Phocion verslagen (PLUT. PHOC. 12.).
Tanager, rivier in Lucanië, die zich onder
den grond verliest, vervolgens eenige mijlen ver
(bij liet teg. Pertosa) weder te voorschijn komt-der
en tegenover de stad Forum Popilii in den Silarus valt; t. Negro (VIaG. G. 3, 131.).
Tanagra, T&vagpa, beroemde stad van Bocotië aan den linker oever van den Asopus op een
steile hoogte, werd dikwijls gewikkeld in de oor
Athene en Thebe. Hier groeide-Iogentusch
de beste wijn van Boeotië. De inwoners onder
zich door handel en nijverheid (THUC.-scheidn
1, 108.)
TanaYs, 1'ávaï;, 1) t. Don, rivier in het N. O.
der aarde, werd gehouden voor de grensscheiding
tusschen Europa en Azië. Zijn oorsprong werd
verschillend opgegeven; volgens Herodotus (4, 57.)
ontsprong hij uit een groot meer, volgens lateren
op den Caucasus; hij nam den Hyrgis of Syrgis
op (HDT. 4, 58.), en ontlastte zich vervolgens door
verscheiden monden in den binnensten hoek van
de Palus Maeotis; aan den zuidelijken mond lag
cie stad T a n a ï s, eene door handel bloeijende coIonic der Milesiërs; t. ruïnen van Nedrigofka.
Langs den Tana1S woonden de Scythen, door
Horatius (on. 4, 15, 24.) aangeduid met Tanain
grope fluinen orti (verg. on. 3, 4, 36.). — 2) '1'. =
'

Ic clptr1:, t. Sir.

Tanaquil, vrouw van Tarquinius Priscus,
uit een aanzienlijk etruscisch geslacht, voorspelde
haren man de heerschappij over Rome, en door
haar wijs beleid wist zij na diens moord haren
schoonzoon Servius den troon te verschaffen (LIV.
1, 34, 41.). Te Rome zou zij Caja Caecilia genoemd zijn en schijnt met eene romeinsche godin
van het spinnen vereenzelvigd, godlijke vereering
ontvangen te hebben.
Tanétum, Ï c r1 rov, stad der Bojers tusschen
Mutina en Parma, in cispadaansch Gallië; t. Taneto (LIv. 21, 25. 30, 19.).
Tanfána, een heilig oord met een tempel,
of de naam eener godin. Gerinanicus verwoestte in
't jaar 13 n. C. den tempel die in 't gebied der
Marsen (tusschen de Eems en Lippe) gelegen was
(TAC. ANN. 1, 51.). De afleiding van den naam
wordt zeer verschillend opgegeven.
Taais, Tcivts, in het O. V. Zoan, stad vain
Beneden -Aegypte, ten O. van Delta, aan liet naar
haar genoemde meer (t. Menzaleh), zetel eener
oude dynastie der Pharao's, en volgens de overlevering de plaats waar Mozes door Pharao's dochter
werd opgevoed; t. Senn (HDT. 2, 66.).
Tantalus, Tdv ruXo;, I) rijk koning te Sipylus in Phrygië (ook wel koning van Lydië, Paphiagonië, Argos of Corinthe geheeten), zoon van
Zeus (of van Tmolus) en van Pluto (rijkdom), bij
'

,

Euryanassa of de Pleïade Dione of Taygete was
hij vader van Pelops, Broteas en Niobe. Hij was
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de lieveling van Zeus en der goden en werd dik- .
wijls door hen ter maaltijd genoodigd; doch de
sterveling kon zijn geluk niet dragen, hij zondigde
tegen de goden en werd daarvoor zwaar gestraft.
Zijn schuld wordt verschillend opgegeven. Hij
nam in 't geheim van den maaltijd der goden
nectar en ambrozijn mede en bragt dit aan de
menschen, of hij verried de hem toevertrouwde
geheimen van Zeus, of zette zijn zoon Pelops aan
de goden tot spijs voor (z. P e 1 o p s); of hij gaf aan
Pandareus den hem toevertrouwden hond niet terug, zwerende dat hij hem niet ontvangen had.
Volgens Homerus (on. 1,1, 582.) bestaat zijn straf
hierin, dat hij, door honger en dorst gekweld, tot
aan de kin in een meer staat, terwijl de heerlijkste vruchten hem boven 't hoofd hangen ; bukt
hij zich om te drinken, dan vloeit het water weg,
grijpt hij naar de vruchten, dan wijken de takken
terug. In plaats van deze straf der pijnlijkste
ontbering te midden van den rijksten overvloed,
plaatsen anderen hem in de marteling eener eeuwige angst, door een rotsblok dat steeds dreigt neer
te vallen boven zijn hoofd te laten zweven en hem
zelven in de lucht te laten hangen. Volgens verscheiden sagen is het niet onwaarschijnlijk dat de
straf van Tantalus oorspronklijk op aarde plaats
vond. Het misdrijf van Tantalus kleefde als een
bloedsmet op al zijne nakomelingen (Pelopiden). — Spreekwijzen zijn de uitdrukkingen : Tavnt ouroy TavtcAou &ta,
TuXouu rclXavra XP ruxTa
1►
Tav zaXscac &fiat. — 2) Zoon van Thyestes, door
Atreus geslagt (z. A t r e n s); of zoon van Broteas
vóór Agamemnon met Clytaemnestra gehuwd, door
Agamemnon gedood, te Argos begraven. -- 3)
Zoon van Amphion en Niobe (OVID . MET . 6, 240.).
Tauus, '1'cvo; of Tdvao;, rivier in 't landschap Thyreatis van den Peloponnesus, ontsprong
op den Parnon, stroomde als grensrivier tusschen
Argolis en Cynuria en ontlastte zich in de thyreatische golf ; t. Kani.
Tanusi'i, een weinig bekend geslacht, 1) L.
T an u s i u s, werd door Catilina ten tijde van Sulla
2) T a n uomgebragt (cie . PET . CONS. 2, 9.).
S i u s G e m i n u s, schreef een geschiedkundig werk
over de zamenzwering van Catilina, waarin ook
gesproken werd van Caesar als deelgenoot der
eerste zamenzwering (SUET. CAES. 9 SEN . EP. 93.).
—
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Taóehi, Ta'oyot, volkstam in Pontus op de
grenzen van Armenië (ALEN . ANAB. 4, 4, 18. 6, 5.).
Taphiae i asulae, een groep eilanden op
de kust van Leucadië, 'fu p(wv of vroeger Ti XX owv
vejaot; het grootste heette bij Homerus Tácpo;, later Txcptous of Tacptres, t. Meganisi ; zij waren bewoond door den ouden, uit Acarnanië afkomstigen
volkstam der TrjXt óac of Taytot (HOM . on. 1,

417.).
Taphiassus, Tapíaaaos, gebergte in Locris
en Aetolië, eene voortzetting van den Oeta en
Cora, die in een steilen berg op de kust tusschen
Calydon en Macynia eindigt; t. Kaki Scala of
Makryvoro. De thans nog daar aanwezige zwaveibronnen, die een onaangename, verpestende geur
verspreiden, gaven oudtijds aanleiding tot de leBende, dat Nessus en de overige Centauren hier
begraven lagen.
T a' cp o;. De plegtige begrafenis der dooden
en de heilige vereering der begraafplaatsen was
een godsdienstige pligt, die geworteld was in het
geloof der ouden, dat de zielen der onbegraven
dooden rusteloos omzwierven en de gedachte dat

die pligt aan hen vervuld zou worden verzoende
de stervenden met den dood. Wie die pligt verwaarloosde haalde zich den toorn der Goden op
den hals (HOM OD. 11, 72. HoR. OD. 1, 19, 30.).
Hiervan levert en Homerus en in 't algemeen de
oude mythologische verhalen de ondubbelzinnigste
bewijzen. Zoo stelt Antigone dezen door de ongeschreven, onverbreekbare wetten der goden geboden pligt verre boven de menschlijke verordeningen van Creon; zoo smeekt de stervende Hector
nog, dat de vertoornde overwinnaar hem de begrafenis niet moge weigeren, en Priamus waagt
zijn leven, om het lijk van zijn zoon te gaan
.loskoopen en hem de eerbewijzen der dooden niet
te onthouden. Zelfs tegen vreemden werd deze
pligt vervuld; vond men een onbegraven lijk, dat
men de laatste eer niet kon bewijzen, dan wierp
men er slechts wat aarde op. Ook aan de in den
slag gesneuvelde vijanden werd (enkele, uit eene
buitengewone verbittering voortgevloeide uitzonderingen bewijzen niets daartegen) de begrafenis gegund. Slechts erge misdadigers, verraders en vijanden van het vaderland bleven onbegraven liggen,
tot prooi voor roofvogels en wilde dieren. — Wat
de begrafenisplegtigheden bij de Grieken betreft,
in het heroïsche tijdvak werden ongeveer de volgende gebr uiken in acht genomen. De naaste bloedverwanten en vrienden drukten den afgestorvene
oogen en mond digt, het lij k werd gewasschen,
ggezalfden in lijnwaad
J
p werden de
ggehuld, daarop
lijkklagten aangeheven, waarbij men dikwijls aan
zijne droefheid op de buitensporigste wijze bot
vierde. Verscheiden dagen werd het lijk ten toon
gesteld, daarna werd het door vrienden op den
brandstapel gedragen, en te gelijk met alles wat den
overledene gedurende zijn leven leven lief en dierbaar was geweest, wapens, kleederen, dieren, verbrand. Nadat de brandstapel met wijn besproeid
was, verzamelde men het gebeente in een urn of
kist, wierp er aarde over en rigtte een grafheuvel
op. Hector's aschurn werd in de aarde neergelaten en met steenen bedekt. Op den grafheuvel
werd dikwijls nog een zuil (aTrXrl) geplaatst. De
begrafenisplegtigheid eindigde met een maaltijd. Ter
eere van koningen en vorsten werden daarenboven
lijkspelen gevierd. — Te Athene werden in den
oudsten tijd de dooden begraven, en het graf met
koorn bezaaid (cie LEGG . 2, 25, 63 .). Vervolgens
hield men een doodmaal, waarop de deugden van
den afgestorvene besproken werden. Later werd de
begrafenis prachtiger en kostbaarder. De gebruik lijke plegtigheden waren de volgende: terstond na het
overlijden werd aan den afgestorvene een obolus,
ook &aváxrl geheeten, als veergeld (vauXov) voor
de overvaart naar den Hades in den mond gelegd.
Daarop werd het lijk door de naaste, vrouwlijke
bloedverwanten, gereinigd, gezalfd, met kruiden en
bloemen, vooral eppe (adktvov) bekranst en in
een wit lijnwaad gehuld. Ook wordt vermeld dat
men den doode een honigkoek (µeXerTo►^Tra) rnedegaf, om Cerberus te vreden te stellen. Hierop
volgde op den tweeden dag na het overlijden de
tentoonstelling (npó4ects) op liet doodsbed (xXwr1 ),
waartoe zich bloedverwanten en vrienden aan het
sterfhuis verzamelden, en waarbij de vrouwlijke
nabestaanden (vreemde vrouwen, beneden de 60
jaren, mogten volgens een wet van Solon niet toegelaten worden) om het lijk zaten te weenen.
Overdreven jammergebaren b. v. het openrijten
der wangen, waren door de wet van Solon ver.
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boden. Voor het huis stond een vat met water,
dat niet uit het voor onrein gehouden huis mogt
genomen zijn (4 rlvcov), ter reiniging voor hen
die er uitgingen. Op den volgenden morgen,
zeer in de vroegte had de uitvaart ixcpop (&xpEp tv,
begraven) plaats, op de xXívi, vergezeld van gehuurde aprwcpaot' (treurzangers), alsmede van bloed
vrienden. Het lijk werd, gelijk meest--verwant
al in het heroïsche tijdvak, of verbrand, óf, gelijk
later vooral behalve het verbranden plaats vond,
begraven (xakty, x^c ropu ^Taty, voor beide l}cb rsrr).
Het lijk werd in kisten (tappol, tuaXoc, Xrwot, poi rat,
?4p'
daxss, in ouden tijd ook aschurnen) neergelegd,
die van hout, ook van gebakken klei gemaakt waren. 1)e begraafplaatsen (W-4a, tácDot, µvr^µaTa,
µvrµsia, arj µara) lagen in de meeste steden bui
(te Sparta binnen) de stad. Te Athene wa--ten
ren zelfs de cenotaphiën van gesneuvelde krijgslieden, wier lijken niet gevonden waren, buiten de
stad. Dikwijls werden de dooden op hun eigen
land begraven. Ook waren er plaatsen die bepaald voor het begraven bestemd waren, te Athene de ruimte voor de isthmische poort, die afgescheiden was en waartoe een poort den doorgang
gaf: ipiae ,tuXac. 1)e grafteekens, heuvels (ytuµaToc, zoO Covae, ^ruµpot), pilaren (a^^rrjXrac), zuilen (xíografsteen en (rpcuzsai
'Es), kapellen (vaca,rjpc)a),
cat), waren het eigendom der familie (verg. v ai
zelfs het eigendomsregt een er be--^ta),zod
graafplaats voor den regter als bewijs van bloed
graf werden allerlei-verwantschpgold.Ie
gereedschappen medegegeven, b. v. vazen enz., van
daar de groote menigte beschilderde aarden vazen,
die nog bewaard zijn. In lateren tijd hield dit
gebruik op. Na de begrafenis volgde liet dood maal (,rEp 6scnvov ), waartoe de bloedverwanten in
het sterfhuis bijeenkwamen. Op den derden dag
had een lijkoffer plaats, de rp(za. op den negenden
het voorname offer dev.cTa (vv.). I)e uiterlijke
teekenen van rouw, zooals het afsnijden van het
haar, het afleggen van alle versierselen, het aan
zwarte rouwkleederen, op sommige-treknva
plaatsen witte (iJ Xav iµ%rcov), bleven nog langer
voortduren, te Athene zelfs wel tot den dertigsten
dag, waarop nogmaals een lijkoffer, de rpcaxáoss,
gebragt werd. — Voor de graven werd een voortdurende zorg gedragen, en op zekere dagen werden er lijkfeesten gevierd, waarbij het graf ver
bekranst werd en offers werden gebragt-sierdn
(&vaT(au.cea, yoaí, plengoffers, aiµaxovpíuc, bloedige
offers, het offeren zelf heettevu7íYSCV). Hiertoe
behoorden de Yw^aca, die op den geboortelag van
den overledene gevierd werden, verder de plegtigheden op den sterfdag, en eindelijk algemeen gevierde v-x►óaca, bij de Atheners insgelijks yevEaca
geheeten. Maar ook op andere, niet bepaalde
dagen vonden dergelijke plegtigheden plaats. —
Zij die door den bliksem waren getroffen (door
de goden geraakten, krol vbxooc) werden zon
plaats zelve des on--derplgtihn,o
geluks begraven, soms bleven zij onbegraven liggen. De in den oorlog gesneuvelde burgers werden
van staatswege plegtig begraven ; na hunne begrafenis werd er een lijkrede (XóyoS &ittrc cocoa) gehouden.
Bij de begrafenis van een vermoorde hadden bijzondere formaliteiten plaats. Voor aan den trein
werd een lans gedragen en op het graf opgerigt, als
een zinnabeeld van de verpligting die op de
bloedverwanten rustte, ons den moordenaar te
vervolgen. — Indien het ligchaam van een over-
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ledere niet gevonden kon worden, b. v. wanneer
iemand op zee verongelukt was, of na een slag het
lijk van den gesneuvelde vermist werd, dan hield
men eene begrafenis in schijn en werd er een
cenotaphium (ledig graf) opgerigt. Te Sparta
werden de dooden binnen hunne woonplaats begraven, zonder Benige plegtigheid of statie. Slechts
voor hen die in den strijd voor het vaderland
gesneuveld waren, werd een gedenksteen met hun
naam opgerigt. Luidruchtig gejammer en-ne
misbaar vonden geen plaats. De rouw duurde slechts
i 1 dagen. --- Over de begrafenisplegtighederi bij
de Romeinen, z. funnus, luctus en sepulcruna.
Taphrae, T 1ppuc of Tcl ppo;, heette het
smalste, met een gracht doorneden en verschanste
gedeelte van tien hals der Chersonesus Taurica
(Krim) ; t. Perekop (xDT. 4, 3.).
Tapleu s, z. Taphiae insulae.
Taprobane, Tanpo[sbv , t. Ceylon (= Sinhala Dwipa, leeuweneiland), groot eiland op de
zuidelijke punt van Voor-Indië, met de TcXt( a
opri in het N., MaX9a ópos, t. Adamspiek, in het
Z., benevens de voorgebergten B o r e u m (t. kaap
Pedroe), C e t a e u in. Rivieren waren : P h a s Is
(t. Awerin), Ganges (Mahawelle Ganga), Bar ae e s (t. Parapa -Yalle) enz. De inwoners. Wat,
waren in verschillende volkstammen verdeeld, die
handel dreven in de rijke voortbrengselen Iles
lands, metalen, edelgesteenten, paarlen, suiker,
rijst. Onder de steden zijn de belangrijkste: A n ur o g r a ni m o n, (t. liet verwoeste Anoeradhapoera)
en Maagrans m n, t. Magama.
Taperi, Tánovpoc, magtige volkstam in Medië, op de grenzen van Parthië en bij de caspische bergpassen, in het teg. Tabristan, het bergland aan de caspische zee.
Tara, Tapas = Tarentum, z. a.
T a p d e c t ;; o S, paardenverschrikker, heette een
rond altaar op de renbaan te Olympia op eene
plaats, waar de paarden ligt schichtig werden.
[)e persoon Taraxippus, wiens schim de paarden
op die plaats deed verschrikken, zou Myrtilus
zijn, of Oenomaus, of Alcathous, Olenius of a.,
die daar begraven lagen. Pausanias houdt Taraxippus voor een bijnaam van Poseidon Hippius.

Op den Isthmus ging Glaucus, zoon van Sisyphus,

voor Taraxippus door.
Tarbelli, Tap[eXXoc, volk in Aquitanië, tusschen den Adour en de Pyrenaeën ; in hun gebied vond men goud en minerale bronnen ; de
hoofdstad was Aquae Tarbel/,icue, t. Docys aan
tien Adour (CAas B. G. 3, '2?. TIE. 1, 8, 9.)
Tarchon (Tarco), etruscisch heros, die
behalve Tarchonium, d. i. Tarquinii, dat naar hem
genoemd is, de 11 overige etruscische steden zou
gesticht hebben, zoon of broeder van Tyrrhenus,
of zoon van Telephus. Hij staat Aeneas bij in
den strijd tegen Turnus (vIRG. AEN . 8, 603. 11,
727 en v.).

Tarentini (Terentini) leidi, spelen die
op het Tarenturn, Terentuin, een vulcanische streek
op den campus Martins te Rome, ter eere van
I)is en Proserpina gevierd werden. Een Sabijn,
met name Marius Valesius Tarentinus, zou gedurende een pest op de aangewezen plaats 25 v.
onder den grond een altaar der beide goden ontdekt, een zwarten stier geslagt en ter eere van
Dis en Proserpina, gedurende drie nachten, de
eerste tarentijnsche spelen met wedrennen en leetisterniën gevierd hebben. Volgens eene andere
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legende zou de eerste consul Valerius Poplicola
(le spelen gedurende een pest ingesteld hebben,
en sedert zouden zij tot op Augustus nog drie
malen gevierd zijn, zoodat zij ongeveer om de
100 jaren herhaald werden Daarom heetten zij
eeuwspelen. Augustus vernieuwde ze in 't jaar
17 v. C, en wijdde ze aan Apollo en Diana.

van de ter opvoering bestemde tooneelstukken
belast werd (CIC. AD FAM. 7, 1, 1. HOR. SAT. 1,
10, 38.).
Tarpêji. Tot dat geslacht behooren 1) Sp.
T a r p e j u s, werd (volgens eerie legende) in den
oorlog met de Sabijnen, aan wie hij het capitool,
waarover hij het bevel voerde, zou hebben willen
overgeven, door Romulus te gelijk met zijne doch
dood veroordeeld. Volgens een ander-ter
verhaal verraadde zijne dochter 2) T a r p e j a uit
liefde of gouddorst aan de Sabijnen den toegang
tot het Capitool, doch bij liet bestormen werd zij
onder de op haar geworpen schilden verpletterd.
— 3) Sp. Tarp. Montanus Capitolinus,
consul in 't jaar 454 v. C., die een wet voorstelde
over de maat der boeten.
. TarpëJum saxum, z. R o in a (capitoliwn,
5. kol. m.).
Tarphe, '1'ápprl, stad in een boschrijk oord
der Locriërs, aan den berg Cnemis, heette later
tDápu1at en bezat een tempel der pharygische
Hera (uoM. IL. 2, 533.).
Tarquinii, 1) L. Tarquinius Priscus,
de vijfde romeinsche koning, volgens de sage zoon
van den Griek Demaratus, die uit Corinthe naar
Tarquinii in Etrurië gevlugt was, daar in het
huwelijk trad, en vader van twee zonen werd,
waarvan de oudste, Lucumo, op aansporing zijner
vrouw Tanaquil (z. a.) naar Rome verhuisde,
waar hij den naam Tarquinius aannam en zoo
zeer het vertrouwen won van den koning Ancus
Marcius, dat deze hem tot voogd zijner kinderen
benoemde. Na den dood van Ancus, wist hij
zich, door het volk en den senaat begunstigd,
op den troon te verheffen, verfraaide Rome, stelde
de ludi niagni in, voerde een gelukkigen oorlog
tegen de Sabijnen en onderwierp Latium. Na een
38jarige regering stierf hij in 578 v. C., vermoord
op aanstoken der zonen van Ancus, die hij van
de regering beroofd had. Even als zijn komst
te Rome van wonderteekenen vergezeld was geweest, zoo werd hij insgelijks door een wonder
bewogen om den knaap Servius Tullius tot zoon
aan te nemen en hem tot zijn opvolger te bestemmen (LIV. 1, 34 en v. 46 en v.). Volgens
Dionysius van Halicarnassus (3, 46-7 L) voerde
hij ook een oorlog tegen de Etruscers, gelijk
Dionysius hem over 't algemeen slechts oorlogen
laat voeren en hem daarin door Servius laat vergezellen. -- 2) I.J. Tarquinius Superbus,
opvolger van Servius Tullius, zijn schoonvader,
534 V. C., dien hij niet behulp zijner heerschzuchtige vrouw vermoord had, gedroeg zich na het
aanvaarden der regering als een wreed tyran, vernederde den senaat, voltooide den bouw van
het capitool, die door zijnen vader begonnen was,
en wist door allerlei gruweldaden en onregtvaardige doodvonnissen zijne tegenstanders te bedwingen, totdat het verbitterde volk zijne dwingelandij
moede werd, en Brutes, een bloedverwant des
konings, na de onteering van Lucretia door Sextus, een zoon van Tarquinius, den tyran verdreef,
in 510. Eindelijk werd in den slag aan het meer
Regillus, het gehate koninklijk geslacht, dat reet
behulp van Latium tegen Rome streed, voor altijd
overwonnen, 496 v. C. Tarquinius stierf eenige
jaren later. — 3) L. T a r q. C o l l a t i n u s, z. Col

1

Tarentinus sinus, TapevTivo, xó),tos,
groote golf van Italië, tussehen Bruttium, Lucanië
en Calabrië, naar de stad Tarente genoemd, tusschen de voorgebergten Iapygium ten 0. en
Lacinium ten W., die 700 stadiën van elkander
verwijderd waren ; nog t. Golfo di Taranto.
Tarentum, Tdpac, stad op de zuidkust van
Beneden-Italië, aan de naar haar genoemde golf,
in een allerbekoorlijkst en vruchtbaar oord (nou.
SAT. 1, 6, 105. FP. i, 16, 1 i .), ten Z. van den
berg Aulon en ten W. van den mond van den
Galesus. Volgens eene sage was de zoon van
Poseidon de stichter der stad en Poseidon werd
voor den beschermgod (toXt65yoc) gehouden (non.
OD. 1, 28, 29.) ; volgens eene andere sage werd
de stad gesticht door laconische jongelingen, de
zoogenaamde Parthenii, onder aanvoering van
Phalanthus (z. a.) in 't jaar 707 v. C. Door han
nijverheid rijk en magtig geworden, had-deln
Tarente langen tijd Rome's opperheerschappij getrotseerd en daaraan weerstand geboden, doch
bezweek eindelijk voor de overmagt in 272 v. C.,
nadat Pyrrhus van Epirus zich uit Italië verwijderd had. In den 2. punischen oorlog werd T.
door Hannibal ingenomen, de burg 'bleef echter
in het bezit der Romeinen (Liv. 24, 45--47.). Toen
de Romeinen het weder bemagtigden, verkochten
zij 30000 menschen als slaven (Liv. 27, 16.).
Nadat in 123 v. C. eene romeinsche colonie daarheen gevoerd was, verhief de stad zich weldra
weder uit hare kwijning, en toen er door handel
en scheepvaart, even als vroeger, op nieuw schatten heen stroomden, gaven de bewoners zich aan
de verfijnste weelde en door grieksche zeden
bevorderde verwijfdheid over (nwolle T. nou. SAT.
2, 4, 34.), zoodat de romeinsche wellustelingen
haar tot model namen en de inwoners zelve nimmer weer eenig teeken van krijgsmansgeest gaven
(Hou. EP. 1, 7, 45.). Op de noordwestlijke punt
van de op een landtong gebouwde stad, digt bij
den ingang van de haven, lag op een rots de
acropolis, die door een muur en gracht van de
overige stad gescheiden was (r.iv. 25, 11.) : de
landtong zelf was door een brug met het vaste
land ten W. verbonden. Het hoofdgedeelte der
stad lag op de zuidwestzijde van den isthmus;
daar vond men het forum, theater, museum, en
een b r e e d e straat, die den geheelen landtong
doorsneed (Liv. 25, 11.). Een andere hoofdstraat
heette de diepe, die zich ten O. van de breed e
afscheidde (LIV. 27, 15.). De teg. naam is Taranto.
Tariehêa, -eae, Taptxaiat, stad in Palaestina, aan den zuidelijken oever van het meer
Tiberias, nabij de plaats waar de Jordaan er uitstroomt. De stad lag op eene hoogte en was
goed versterkt. De naam der stad was afgeleid
van haar hoofdtak van bestaan, het zouten van
zeevisch (SUET. TIT. 4.).
Tame, Tdpvrl, bij Homerus (IL. 5, 44.) een
stad van Lydië, op het gebergte Tmolus.
Tarpa, S p. M a e c i u s, romeinsch kunstregter 1 a t i n u s.
van grooten naam, die door Pompejus en later
Tarquinii, Tapxuvía, voorname stad van Etruook door Augustus met de keuze en beoordeeling rië en waarschijnlijk de moederstad der 12 bond-

929

Tarquitii--Tatius.

steden (z. T a r c h o n), op Bene hoogte aan de rivier
Tapzr6S, semitisch T Ii arMarta, aan den weg van Cosa naar Rome. Door de s e Tartessus,
h i s c li, komt in het O. V. voor als een ver in
oorlogen der Etruscers tegen Rome geraakte T. zeer het W.
gelegen aanzienlijke handelplaats, waar
in verval (Liv. 2, 6, 7. 5, 16. 7, 15, 19.), waaruit
schepen stevenden.-hendPoicërspgte
zelfs eene romeinsche colonie het niet kon ver De, grieksehe
geschiedschrijvers bedoelen met deTe T. werden vele vazen vervaardigd-hefn. zen naam (welks
beteekenis zeer onzeker is)
(LIV. 28, 45.). Op den heuvel Tarchino zijn nog de rivier B a e t i
s in IIispanië en de stad die als
eenige overblijfsels van muren ; veel merkwaardigs een eiland
tusscl,en de beide monden dezer
vindt men daarentegen in de daarbij behoorende rivier gelegen
was ; haar gebied heette 'I' a rnecropolis op een nabij gelegen heuvel. Verg. t e s s i s. T. was
een oude phoenicische colonie,
CIC. TUSC. 5, 37. LIV. 1, 34, 37.
van waar de rijke voortbrengselen van het land.
Tarqui.tii, een romeinsch geslacht, een her- en van het nabij gelegen
Africa naar liet Oosten
schepping van den gehaten naam der Tarquinii, vervoerd werden. Omstreeks
het midden der 7.
waartoe gerekend worden : 1) P. en M. T a r q u i- eeuw v. C. dreven
Samiërs door storm daarheen
til, ontdekten aan den consul eene zamenzwering, en
keerden niet rijke winst naar huis terug (HDT.
die ten doel had om de Tarquinii in de regering 4, 152.); 100
jaren later
te herstellen. — 2) L. Tarq. Flaccus, een A r g a n t h o n i n s, die door regeerde daar koning
zijn hoogen ouderdom
patriciër, moest, uithoofde zijner armoede, als in de oudheid beroemd
was en die vriendschapsbevoetknecht dienen, onderscheidde zich door groote trekkingen aanknoopte met
Grieken die van Phodapperheid in den oorlog (Liv. 3, 27.). — 3) Q. caca
daarheen verhuisd waren. Wanneer en hoe
Tarquitius, streed in 't jaar 8l v. C. als deze welvarende stad
is ondergegaan, is onbekend.
quaestor in Hispanië, waar hij tot Sertorius over- Strabo vond haar
reeds niet meer.
liep, wiens ruiterij hij in 't jaar 76 commandeerde,
Taru.enna, z. Mo r in i.
hoewel hij later deel nam aan den moord aan Ser Turusátes, volkstam in Aquitanië, naast de
torius gepleegd. -- 4) L. T a r q u i t i u s (beter dan de Sontiaten, Erusaten en Vocaten ;
zij woonden bij
gewone lezing Tarquinius), eedgenoot van Catilina liet teg. Tartas in het depart.
des Landes (CAPS.
en verrader zijner medezaamgezworenen (SAL. CAT. B. G. 3, 23, 27.).
48.). -- 5) L. Tarquitius Priscus, stelde in
Tarutius, 1) L. Tar. Firmanns, een ge't jaar 53 n. C. een aanklagt in tegen Statilius leerd wijsgeer en
wiskundige, die zich tevens met
Taurus, doch werd in 61 zelf wegens knevelarij astrologie bezig hield
aangeklaagd door de inwoners van de provincie Bi- ROM. 12.). Hij was (CrC. Div. 2, 47, 98. PLUT.
bevriend met Cicero en Var
thynië en te Rome veroordeeld (TAC. ANN. 14, 46.).
-ro.—2)zAcaLenti
Tarracinu, aooccxívr . z. A n x u r.
Tti^tius, TFcrmc vó;, een naam die ten tijde
TarrI,Co, Tappauw, oude coloniestad der der romeinsche keizers vooral
in het Oosten meerMassiliërs op de oostkust van Hispanië, tasschen malen voorkomt. Het
meest bekend is Tatianus
de Pyrenaeën en den Iberus aan de rivier Tul - met den bijnaam 1óópo^,
een Christlijk apologeet
eis, met een haven (Liv. 2 }, 22.). Door de en gnosticus uit
de 2. helft der 2. eeuw n. C.
Scipio's werd de stad belangrijk versterkt en een Hij was in Assyrië
geboren
hoofd^vapenplaats tegen de Carthagers, later de grieksche philosophic hem en ging later, daar de
onbevredigd liet en de
hoofdstad van de naar haar genoemde provincie zedeloosheid van het
heidendom hem een afkeer inIIiapaniu. Tarraconensis. in liet teg. Tarragona boezemde, tot de Christlijke
godsdienst over. Te
vindt men nog eene oude waterleiding, alsmede Rome verkeerde hij een tijdlang
met Justinus
de overblijfsels van een amphitheater, een circus Martyr,
dien hij hoogachtte, wiens leerling hij wel enz. Verg. r.iv. 21, 61.
ligt was, en na wiens dood hij als leeraar en ver
Tarsus, Tapa6s en -oi, de oude hoofdstad
optrad. Hij keerde we--deigrs
van Cilicië, aan de rivier Cydnus, die de Grie- der naar lietChristendons
Oosten terug en v erschijnt ten laatste
ken, toen zij in deze streken bekend werden, als als liet hoofd eener
gnostisch-ascetische secte, de
een groote, volkrijke stad aantroffen. Ook onder Tatiani, die
zich vooral deden kennen door een
de Romeinen bleef zij belangrijk en was bijzonder strenge onthouding
van het huwelijk, van den wijn,
beroemd als zetel eener academie van wijsbe- van sommige spijzen
enz. Het belangrijkste van
geerte en letteren, die onder de eerste romeinsche zijn geschriften is o
rtp "EXX eiv r „- X6^, oy , oratio

keizers haren Inoogsten bloei bereikte. Zij toonde
Gene groote gehechtheid aan Julius Caesar, ter
wiens eere zij zich later J u l i o p o l i s noemde.
In tateren tijd had zij veel te lijden van de invallen der Isauriërs en westelijke barbaren, doch
bleef steeds een belangrijke plaats. Tarsus (t.
Tarso of Tersus) was de geboorteplaats van den
apostel Paulus, die er eerre geleerde opvoeding
genoot, en Julianus Apostata was er begraven.
Verg. XEN. ANAB. 1, 2, 23.
Tartarus, z. Onderwereld.!,
Tartarus, rivier in Transpaclaansch Gallië,

ontsprong ten Z. O. van liet meer Benacus, vormde
in de nabijheid van Hostilia groote moerassen
(TAC. RIST. 3, 9.) en ontlastte zich in het kanaal
(Fossae Piilistinae), dat aangelegd was ter ver
hij kon dus-bindgva(ePusAthi;
even goed voor een zijtak van den Athesis als
van den Padus gelden ; t. Tanaro.

contra Graec•os, meer polemisch dan apologetisch,

en met groote hartstogtlijkheid geschreven. Merk
ook een geschrift r óc rz clp uv, eerre-wardigs
verhandeling over de overeenstemming der vier
evangeliën; het is niet zeker of T. de eerste schrijver hiervan is of dat hij een vroeger geschrift
over dit onderwerp omgewerkt heeft. Hiervan
moeten onderscheiden worden 2 evangeliën-harmoniën die in de middeleeuwen ontdekt zijn, die

gewoonlijk aan Tatianns worden toegeschreven.
T^.tius, Titus, koning der Sabijnen, voerde
wegens den sabijnsehen rnaa.gdenroof oorlog tegen
Ilorne ei) nam door verraad van Tarpeja het capitool in ; doch op dringende bede der vrouwen
liet hij zich tot den vrede bewegen, kwam met
zijn volk van Cures naar Rome over en regeerde
voortaan genieenschaplijk met Romulus. Bij een
offer te Lavinium verloor hij het leven (Liv. 1, 10
en V. PLUT. ROM .

17 en

v. CIC. DE REP. 2, 7, 13.).
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Ttter, i Tatra, groot zoutmeer op de grenzen tusschen Galatië, Cappadocië en Lycaonië, t.
Cadoen Toesler of Toezla.
Tauchira, Tc Xz pa, stad op de kust van
Cyrenaica, ten W. van Ptolemaïs, bekend door de
eerdienst van Cybele: t. Tochira (RDT. 4, 171.).
Taulantii, Tc.wXc vrtot, illyrische volkstam in
de omstreken van Epidamnus, eens zeer magtig
zonken zij later in 't niet (THEO. 1, 2 4. Liv.
45, 26.).

Taunus rnons , gebergte in een hoek van Ger

gevormd door den Rhenus en Moenus, draagt-manië,
thans nog dien naam, en beteekent zeker oor
hoogte" (eelt. daun). Men vindt daar-spronklij„
talrijke opschriften (TAC. ANN. 1, , 56. 12, 2S.).
Tauraníitium, bij Tncitus (ANN. 14, 25.)
een district in Armenia major ten N. van Tigranocerta, in de rigting van Artaxata.

Taurentum, z. T auroïs.
Tauri, TrI upoc, bewoners van de taurische
-

Chersonesus (de Krim), een ruw volk, onder het
bestuur van een koning, dat van roof (ook zeeroof) en krijg leefde (HDT . 4, 99, 102 en v. TAO.
ANN . 12, 16, 29 ). De Tauri waren verdeeld in
de noordelijke nomaden, en de zuidelijke landbouwende stammen, die minder woest waren. Zij
bragten menschenoffers aan een maagdlijke godin
Oriloche, die de Grieken met hunne Artemis vereenzelvigden en Tauropolos noemden. Schipbreukelingen en over 't algemeen alle Grieken die hun
in handen vielen, werden tot offers bestemd. Ook
de krijgsgevangenen werden door hen gedood (HDT.
4, 103. OVID. EX PONT. 3, 2, 45 . TRIST. 4, 4, 63.).

Met den overleden koning begroeven zij alien die
hem het liefst waren.
Tauriea dea, z. Artemis.
Taurii Judi, taurische spelen, te Rome door
Tarquinius Superbus ten gevolge eener pest, ter
eere der onderaardsche godin ingesteld en nu en
dan herhaald. Zij dienden ter verzoening van den

toorn der onderaardsche goden, even als de tarentijnsche of terentijnsche spelen. Vooral werden
Dis en Proserpina aangeroepen, ook Juno en Ju-

piter, later ook Apollo als afweerder der pest en
Diana Lucina. Het offer werd bij nacht verrigt
op de flaminische vlakte voor de carmentalische
poort.
Taurini, Tauptvol, li arische volkstam aan
den bovenloop van don Padus met de hoofdstad
Augusta Taurinorurn (t. Turin). In hun ge
lagen de Taurini saltus, door welke de Gal--bied
liërs en later Hannibal hun togt naar Italië na-

men (LI%,. 21, 38. POL. 3, 6. TAO. HIST. 2, 66.).
Tauptw'rr^, Tu9pcu, TacuporcoXoc., bijnamen
der taurische Artemis (z. A r t e in i s) en van
Athene.
Taurisci, z. Noricum.
Tauriseus, uit Tralies, uitstekend beeldhouwer, maker van de groep van den farnesischen
stier (PL IN . 36. 5.) ; z. beeldhouwers, 7. ko o.

Taurobolia, z. Rhea.
Tauroïs, Tr1upózt;, ook Tatirentum en Tauroentium, een sterk kasteel der Massiliërs op
de kust van Gallia Narbonensis (CANS. B. C. 2, 4.).

Tauromemiu.m, Twipora. vcov, bij de Romeinen Taurominium, t. Taormina, een aanzienlijke stad op de 0. kust van Sicilië. In 't jaar
396 v. C. door Siciliërs bij den berg Taurus
(vandaar de naam) aangelegd, werd zij vergroot
door de N a x i ë r s die uit hunne stad, gelegen aan

den voet van den berg, verdreven waren, en door
Andromachus, vader van den geschiedschrijver Timaeus in 358 daarheen werden gevoerd. Ten
tijde van Cicero was zij eene civitas Joederata.

(Cie. VERB. 5, 22.). De stad had veel te lijden
door den slavenoorlog en door dien van Octavianus
tegen S. Pompejus, waardoor zij tot een stad van
den tweeden rang verviel In het tog. Taormina
vindt men nog het oude theater, dat gedeeltelijk
in rotsen uitgehouwen 30 - 40000 personen kon
bevatten.
Taurus, ó To. o;, 1) onder dezen naam was
in 't algemeen begrepen het gebergte van het
schiereiland van Klein -Azië, dat begon bij liet
heilige voorgebergte of Chelidonium (t. Cheli(loni) in Lycië, en in 't eerst als één keten,
noordwaarts tussehen Lycië en Pamphylië, ver
meer oostelij'z door Pisidië en Isaurië, tot-volgens
aan (Ie grenzen van Lycaonië en Cilicië voortliep,
waar het zich in 2 takken verdeelde, den n o o rdelijken Antitanrus, die als Argaeus Cappadocië, als C a p o t e s Armenië doorsnijdt en door
de m o s c h i s c h e bergen niet den Caucasus in
verband staat. De zuidelijke tak, nog onder den
naam Taurus, vormt in Cilicië de ci1icische
poorten en zendt den A m an u s als zuidelijken
aren af, loopt door Cappodocië, en van den Euphraat doorsneden, bereikt hij Armenië, waar de
M a s i u s nog een zuidelijken tak vormt. Bij het meer
Arsissa houdt de naam Taurus op. Behalve den
ouden naam, draagt de Taurus, die tot op zijn
kruin met geboomte bedekt is, dien van Koeroen
of Ala Dagh. -- 2) Taurus, z. sterrebeeld e n.

Tavium, Taco', stad van Galatië, aan de
oostzijde van den Halys, hoofdstad der Troemi,
een der drukst bezochte handels - en stapelplaatsen
van Klein -Azië, zooals ook blijkt uit de naar alle
rigtingen van haar uitloopen(le groote wegen. Men
vond er een tempel en colossus van Zeus (STRAI.
12. p. 567.).

Ta^eila, T .l iXn, hoofdstad van den indischen
vorst T a x i l e s, volgens Ritter tusschen Attok
en Rawil Pindi, aan den grooten weg door Pendsjab.
Tayg te Tauys'r rl, z. Pl e ï a d e s.
Taygetus, -uan,'I'aó 7zTo;, -ov, z. I, a t o n i c a.
Tesnurn Apulum, Tsavov, stad van Apulië in het landschap I)aunië aan den Frento; bij
het teg. Ponte lotto (Cie. CL UENT. 9.).
Teanum Sidicinum, T^ vov c&xriv6v,
stad van Campanië en hoofdstad der Sidiciners,
op de noordelijke helling van den Massicus, 30 m.
van Bajae, t. Teano (Lrv. 22, 37. TAC. ANN. 3 17).
Tearus, Téapo;, t. Teare of Deara, rivier in
Thracië, die vereenigd niet den Erginus als linker
bijrivier in den Hebrus valt (HDT. 4, 90).
Teáte, z. Marrucini.
Teemessa, z. Ajax.

Tectamus, T . r q.eo; ook TÉXT'xpo;, TctiTc&o e, Te.x cdo;, zoon van I)orus, kleinzoon van Hel.
len, verliet Thessalië niet eene colonie van Aeoliërs en Pelasgen en vestigde zich op Creta, waar
hij koning werd: Bij de dochter van Cretheus
(Certeus, Catrens) verwekte hij Asterius.
Teeloságes, z. V o l c a e.
Tectum. De romeinsche daken waren of
plat (met een vasten vloer, waarop solaria (z. a.)
werden aangelegd) of hellend, zooals bij ons.
Men dekte ze met leijen of pannen (te q u la, platte,
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i m b r e.x, holle) en koperen platen, de armen gebruikten dakspanen.

Tege^tis , Teye-a zt;, liet zuidoostelijkste landschap van Arcadië, meestal bergachtig met uitzon
i s e h e vlakte, begrensd-deringtamhu
door het gebergte C r e s i u m, niet de broneen van
den Alpheus. 1)e pas Trochus voerde over liet
gebergte naar Argos. 1)e hoofdstad Tegea (ruïnen bij de dorpen Ibrahirn Effendi en Piali) was
een sterke vesting met een acropolis; beroemd
was vooral de tempel van Athene Alea met de
rustbank van Mardonius die bij Plataeae was buit
gemaakt; buitendien de tempels van Athene 1'oliatis en van Aphrodite. Op den weg naar Argos
lag een heiligdom van Pan, op de plaats waar
deze god verschenen was aan den bode der Atheners, Phidippides, toen deze liet berigt van de landing
der Perzen bij Marathon naar Sparta overbrugt (IIDT.
6, 105.). De Tegeaten, die de kunst van ijzeren
wapens te spieden hadden uitgevonden, waren zeer
krijgshaftig en daardoor dikwijls met de Spartanen
in oorlog. Bij Thermopylae streden meer dan
500 (HDT. 7, 202.), bij Plataeae :.000, waaronder
1500 hopliteu (HDT. 9, 26, 28, 61. PLUT. ARIST.
12, 19.), waarvan slechts 16 overbleven. Zij maakten zich meester van de legertent van Mardonius
(IIDT . 9, 70.). Later moesten zij dikwijls voor de
Spartanen bukken, evenwel bleef de tempel van
Athene Alea steeds een toevlugtsoord voor spaar.
taansche vlagtelingen (HDT. 6, 72. 9, 37. XEN. HELL.

3, 5, 25.). In den peloponnesischen oorlog sloten
zij zich echter uit haat tegen Mantinea (Tuut. 4,
134.) bij de Spartanen aan en namen deel aan den
togt tegen Argos (THUG. 5, 57.). Ook in den
corinthischen oorlog (394) bleven zij op de zijde
van Spar ta (XEN . HELL . 4, 2, 13.); doch na den
slag bij Leuctra braken er oneenigheden los, ten
gevolge waarvan de Tegeaten zich na langen kamp
bij (le Thebanen aansloten, met welke zij in den
slag bij i\'lautinea 362 vereenigd waren. Later
was T. niet meer van dat gewigt, echter bleef het
steeds een belangrijke wapenplaats en een geschikt
punt van doortogt.
Tegula, z. tectuw.
Tegyra, 'i'&fu1a, stad in Boeotië, ten N. van
liet meer Copaïs in de nabijheid van Aspledon,

met een tempel van Apollo (PLUT, FELOP. 16.).
Tela, de weverstoel en het weefgetouw, texluie en texture heet liet weefsel, textrina c^en weverij, waar de textores en textrices, wevers en
weet^ters den weverspoel (radius) heen en weer
werpen. 1)e oude weverstoefen hebben veel overeenkornst reet de tegenwoordige, even als de daar
stamen, schering,-bijehorcnd lva
subtenen, inslag, petten en arundo, kam, tramrag,
ketting, liciuin, trommel enz. Men weefde uit wol,
zijde (z. b o mn b y x), boomwol í,z. b y s s u s), en % las,
zoo^vel in één als meer kleuren. Ook werd de
stof gedrukt of kunstig gestikt_
Telamon, TeXaµcuv, 1) z. A e a c u s. — 2)
Voorname havenplaats van Etrurië, volgens de
sage door de Argonauten gesticht; t. r[ elamone.
Telehines , TzX.yivs;, een mythisch, oudpriestergeslacht op I%hodus (TzX'ívto;), waar zij de
dienst invoerden van Apollo TEÀytví; en van Hera
TzXxtvíx, Van Rhodus zouden zij de dienst van
Athene TeXyevirc naar Teunlessus in Boeotië, en van
den lydischen Apollo naar Lycië gebragt hebben.
Zij worden ook gehouden voor de eerste metaalbewerkers, weshalve zij niet de Cyclopen en idaeï,

sche Dactylen vereenigd en ook wel verward zijn.
Buitendien zouden zij nog andere nuttige kunsten
en instellingen uitgevonden hebben, doch zij werden tevens voor toovenaars gehouden (smelters,
TzX ivy„ toovenaars, 9eXytvsC), die hunne tooverkunsten zoo wel ten voor- als ten nadeele van
goden en menschen gebruikten. Zij werden door
Apollo gedood als wezens, die den goden vijandig
waren. Te Sicyon vinden wij Telchinen als priesters,
die het gruwzame offer van (Apis =) Epaphos, den
vierden Dionystis, volbrengen ; daarenboven zouden
er Telchinen op Creta en Cyprus geweest zijn.
TX r tlL li.7 T (, z. cpvXrj, 3. kol. m.
Telebóae , TiXc 66w, z. Tap/iiae insulae.
Teleelides, 'rr^XzxI,zí^ri;, dichter der oude
attische comedic, tegenstander van Pericles en
vriend van Nicias. Hij zou slechts 6 stukken gemaakt hebben.
Telegonus , 7'r^X Yovos, 1) z. Ulysses. -2) z. Proteus.
Telemachus, TrjX ciyo^, 1) z. Ulysses.2) z. Phalaris.
Telmus, Tr;Qgsoy, 1) zoon van Eurymus,
waarzegger bij de Cyclopen (Hots. OD. 9, 509.
THEOCR. 6, 23. OVID. MET . 13, 770 en v.). — 2)

Zoon van Proteus, augur.
Teleontes, z. cp u X rj , 2. kol. b.
Telephassa, z. Cadmus.
Telephus, 1 rj Xzcpos, een Arcadiër, zoon van
Hercules en Auge, de dochter van koning Aleus
van Tegea, die het kind te von(leliug legde en
zelve de vlagt nano naar Teuthras, koning van
Mysië. Teleplius werd door eene hinde gezoogd
er, door herders van koning Corythus gevonden,
die hem opvoedde. Volwassen geworden kreeg
hij te Delphi, waar hij naar zijne moeder onder
antwoord, dat hij naar Mysië moest-zoekd,t
gaan. 1)aar vond hij zijne moeder, werd gastvrij
ontvangen, trouwde met Argiope, dochter van
Teuthras en volgde hem op in de regering. Toeij
de Grieken op hun togt tegen Troje in Mysië
vielen, werden zij door Telephus teruggeslagen;
doch Dionysus laat hem over een wijnrank vallen
XT) , ten gevolge waarvan hij door
(
Achilles gewond wordt. Nu ontdekken de Grieken zijn afkomst en eischen hem op, ons mede
tegen Troje op te trekken, hetgeen hij weigert, op
grond dat hij niet eene dochter van Priamus,
Astycche, getrouwd was. Zijn wond wilde intusscheri niet genezen, waaromtrent het orakel ver
(lat slechts hij die de wond had toege--klarde,
1>ragt haai- genezen kon. Hij begeeft zich derhalve als belelaar verkleed naar Agamemnon,
rooft op raad van Clytaemnestra Orestes uit de
wieg en dwingt sloor de bedreiging van het kind
te zullen dooden, van Agamemnon de belofte af
ons hem te helpen. Daar de Grieken een orakel
hadden ontvangen, dat zij slechts onder leiding van
Teleplius naar Ilium konden komen geneest Achilles de wond niet de roest of de splinters van de
speer, Cu Telephus onderrigt hen omtrent den
weg naar Troje (OVID. MET. 12, 112. TRIST. 5, 2,
15.). Te Pergamum en op het Parthenium in
Arcadië werd T. als heros vereerd.
Telesis, TzXeata, stad in . Samnium tusschen
Beneventutn en Allifae, in den 2. punischen oor
Romeinen ingenomen (Liv. 22, 13.)-logdre
later romeirnscl:e kolonie; t. Telese. Pontius de
aanvoerder der Samniten in den bondgenootenoorlog was hier geboren.
,
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Telesilla, TeX atXAa, lyrische dichteres uit
Argos, omstreeks 510 v. C. In dit jaar zou zij
aan het hoofd der argivische vrouwen een inval
van Cleomenes, koning van Lacedaemonië, afgeslagen hebben. Men verhaalt dat zij, als een
andere Tyrtaeus, door hare krijgszangen de Argivers tot dapperheid ontvlamde. Van hare gegedichten is niets over.
Telesphorus, zoon van A e s c u 1 a p i u s,
z . a.
Telestes, Tekiatri as, 1) een Cretens , vader
van Ianthe (OVID . MET . 9, 716.). -- 2) De laatste
koning van Corinthe, na Bacchis de vijfde, zoon
van Aristodemus (Aristomedes), regeerde 12 jaren,
omstreeks van 758-747 v. C. en stierf een
geweldigen dood. — 3) Dithyrambendichter uit
Selinus, z. d i t h y r a r b u s. — 3) Een danser, die
in de zeven tegen Tebe van Aeschylus in de
commatische koren door mimischen dans de krijgstooneelen voorstelde.
Teleutas, TzXsuras, bij Sophocles vader van
Tecmessa (z. A j a x), die bij anderen Teuthras heet.
Teleutias, TIXeuría;, een broeder van Agesilaus en een bekwaam veldheer, commandeerde
van 392-390 v. C. de spartaansche vloot in de
corinthische golf en ondersteunde de krijgsbewegingen van Agesilaus (XEN. HELL. 4. 8. PLUT. AGES.
21.). Later was hij als vlootvoogd werkzaam op
Cyprus, Rhodus en Aegina, waar hij, nadat liarpagus door Chabrias gedood was, weder het opperbevel aanvaardde en aan de Atheners groote
nadeelen toebragt door een aanval op den Piraeens. In 't jaar 382 kreeg hij het commando tegen Olynthus, behaalde een schitterende overwin ning, doch werd in 't volgende jaar, toen hij
roekeloos een slag waagde, gedood en zijn leger
bijna geheel vernield (XEN. HELL. 5, 1, 2.).
Tellenae, TsXXr vat, aloude stad in Latium,
tusschen de latere za ostiensis en Via Appia,
reeds onder Ancus Marcius verwoest.
Telliádae, een oud geslacht van zieners uit
Elis, waarvan vooral genoemd worden : Tel 1 i a s
die kort voor de perzische oorlogen door een list
aan de Phocensers eene overwinning op de Thessaliërs verschafte (HDT. 8, 27.), en H e g e s i s t r a t u s,
die met verlies van zijn eenen voet uit de gevangenis der Spartanen ontsnapte, vervolgens bij Mardonius in dienst trad, maar eindelijk weder door
de Spartanen gevangen genomen en gedood werd
^

(HDT. 9, 37.).

Tellumo, z
. Gaea.
Tellus, 1
Telmessus of Telmissus, `I'EAµrja^ó of
'.j' kwaós), 1) welvarende stad van Lycië bij het
voorgebergte Telmissis en aan een gelijknamige
golf (LIV . 37, 16, 56. 38, 39.). -- 2) Stad van
Carië, 60 stadiën van Halicarnassus, beroemd door
hare waarzeggers. - 3) = ` epµrlaaó, (z. a.).

I eXCovat, z. npo^oaoc, 4. kol. m.
Telus, Trj Xos, t. Dilos of Piscopia, klein
eiland der Sporaden in de carpathische zee, tegenover Cnidus, beroemd door zijne zalven (HDT.
7, , 153.).

T e l um, z. al-ma.
Temenïtis, T E(Lsvttts, poort van Syracuse
in het Z. aldus genoemd naar een heilig park in
de nabijheid, waarin liet schoone beeld van
Apollo Temenites stond (Ltv. 25, 9.).
Tiµavo;, z. templum.
Teménus, 'rrjµsvos, 1) zoon van AI•istoma-

thus, Heraclide, vader van Cisus, Phalces, Agraeus
en van Iiyrnetha. Bij den inval der Doriërs in
den Peloponnesus verkreeg hij Argos, waar zijne
nakomelingen, de Temeniden, bleven regeren.
Ook de sage vermeldde Temeniden als de stich.
ters van het macedonische rijk (HDT. 8, 137 en v.
THUG . 2, 99.). Het grafteeken van Temenus was
te Temenium, niet ver van Lerna.
Temesa, 'fI lLÉ6 7i, of Tempsa, TÉµ4a, stad
in het land der Brutti aan den Sinus Terinaeus,
een der oudste ausonische steden in het Z. van
Italië, door de Romeinen tot colonie gemaakt
(LIV . 34, 45.). De omstreken leverden goeden
wijn op. Verg. cie VERR . 5, 16. Ruïnen bij
Torre del Lupi. Verg. T a m a s u s.
Teninus, Trj µvov epos, gebergte van Mysië
naar de zijde van Phrygië, met de bronnen van
den Macestus, Mysius, Caïcus, Evenus. Het verdeelde Mysië in twee deden ; t. I)emirdsji-Dagh.
Temnus, Trj µvos, stad op de aeolische kust
van Klein -Azië op den westelijken oever van den
Hermes (niet aan den mond), ten tijde van Tiberius sloor aardbevingen geteisterd (TAC. ANN. 2,
47. verg HDT . 1, 149. XEN . HELL . 4, 8, 5). Ten
tijde van Plinius was het reeds verwoest.
Teinp e, rra T4 rrj, een diep, naauw dal, dat
in eene bijna regte lijn zich naar het N. 0. uitstrekte;
het wordt gevormd door de steile, loodregt zich
verheffende bergtoppen van den Olympus ten N.
en Ossa ten Z.; met uitzondering van een smallen
rand ter zijde wordt het in zijn geheele breedte
door den Peneus ingenomen en slechts aan de
beide uiteinden ligt het meer open. De naauwe
engte, de steile, afgeseheurde, kale rotsen, de donkere schaduw van het gebergte, de trotsche rivier,
in één woord : de sombere beperktheid der ruimte
en de stoute onregelmatigheid van het geheel geven
aan deze bergkloof haar eigenaardig karakter, dat
niet in lieflijkheid en bekoorlijkheid, maar in
woestheid en verhevenheid bestaat. Poseidon zou
het dal door een aardbeving hebben doen ontstaan,
terwijl voor dien tijd geheel Thessalië een groots
waterkom door bergen ingesloten zou geweest
zijn. Daarom meende ook Xerxes, dat de Thessaliërs zeer wijs gedaan hadden, van zich terstond
te onderwerpen, hij behoefde immers den Peneus
slechts af te dammen om hen allen te verdelgen
(HDT . 7, 129.). De tegenwoordige naam is pas
van Lykostomo. — Ook andere bekoorlijke, trotsche dalen noemde men Tempe, b. v. Heloria
Tempe (OVID. FAST. 4, 477.) aan glen Ilelorus op
Sicilië en het dal door den Velinus doorsneden bij
Heate in het land der Sabijnen (cle. AD ATT. 4, 15.).
Tempestas, z. winden.
Templum heet elke afgesneden (van 'rFµvw),
afgesloten plaats, hetzelfde als bij de Grieken t éµavog; bij de Romeinen vooral de ruimte die aan den
hemel en op aarde door den augur met zijnen
lituus werd afgebakend, ter waarneming van de
vlagt der vogels, als ook de beperkte, gewijde
ruimte, waarin hij bij het verrigten der auspiciën
zat. Verder heet aldus elke omtrek, die van de
overige ongewijde ruimte gescheiden aan een god
gewijd is, de plaats waar de tempel staat, en ver
tempel, het godshuis zelf, vaoz,-volgensd
aedis. liet doel en de oorsprong des tempels was
om aan het beeld der vereerde godheid een dak
te geven, waaronder het veilig was. Men kan als
regel aannemen, dat men niet ligt eenig vereerd
beeld zonder tempel of schutdak vond en even.

.

Templum.
min een tempel zonder beeld. En evenmin als
het beeld voor de ligchaamlijke tegenwoordigheid
der godheid gold, zoo werd ook de tempel geenszins als een voortdurend verblijf of woning der
godheid beschouwt, ofschoon de god de plaats,
waar hem gebeden en offers toegebragt werden,
lief had en gaarne bezocht. Bij Homerus wordt
slechts uitdruklijk melding gemaakt van een enkel
godenbeeld ( IL . 6, 92, 303..; tempels daarentegen
worden meermalen door hem genoemd (IL. 2, 549,
6, 88. 9, 405. 5, 446. 1, 39. 8, 203. øo. 8, 80.), uit

OD. 6, 10. kan men opmaken dat in elke stad een
of meer tempels gevonden werden. De tempels
waren zeker in dien ouden tijd nog zeer eenvoudig en van geringen omvang, doch toen in 't vervolg van tijd de bouwkunst, tot een vrije kunst
verheven, zich vooral toewijdde aan het bouwen
van tempels, als openbare gebouwen, even als de
beeldende kunst aan het voorstellen van goden,
werden de tempels, inzonderheid ook ten gevolge
van de toenemende zinlijkheid in godsdienst en
eerdienst, niet alleen vergroot, verfraaid en ver
maar hun aantal nam ook aanmerklijk toe.-sierd,
1)e plek waar een tempel gebouwd zou worden,
werd door een plegtige keuze en grondvesting
(w;, inauguratio, dedicatio, consecratio) gewijd
en aan de godheid geheiligd, en een aan den
god toebehoorend gebouw was in zijn geheelen
aanleg en inrigting zeer verschillend van een gewoon huis. Van een bijzondere woning met haar
eenvoudig plat dak verschilde de tempel door een
versierden gevel, door zuilen, en een voetstuk van
verscheiden rijen trappen. De ingang was. gelijk
sommige schrijvers beweren, naar het Westen gekeerd, volgens anderen echter, en zoo als de
overgebleven tempelruïnen bewijzen, naar liet
Oosten. Ilet eigenlijke tempelgebouw, 'aó, cella,
was zonder vensters en ontving zijn licht slechts
door de zeer groote deur, hierop maakten de hypaethrale tempels eer uitzondering. Men had ook
eigenlijk daar binnen geen behoefte aan veel
licht, dewijl de eigenlijke gemeenschaplijke godsdienst- oefeningen hier geen plaats vonden, en de
feestlijke offers gewoonlijk voor (Ie gebouwen ver
werden, terwijl de sombere schemering de-rigt
godsdienstige stemming nog verhoogde. Van
buiten vertoonden de tempels daarentegen door
hunne galerijen en voorportalen een hartverhef
fend, vrolijk aanzien. Ten opzigte van de plaat
zuilen, verdeelt men de tempels in de-singder
volgende soorten : 1) a e d i s in a r t i s, '& sv
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werpig vierkant, doch er waren ook ronde tem
hoofdsoorten verdeeld waren:-pels,dintw
1) m o n o p t e r u s, zonder cel, bestaande in een
enkele ronde zuilenrij, 2) p e r i p t e r u s, met een
cel, waar een zuilengang omheen liep. Aan de
groote teelpels zijn de volgende d e el en te onder
voetstuk met de trappen,-scheidn:1)t
suggestus, xprl 7cís, zpr,7r16 áµa, waarvan het doel
was om den tempel niet alleen een vast fondament te geven, maar ook om hem te verhoogen
en boven andere gebouwen te doen uitkomen. De
trappen liepen er of rondom heen of waren slechts
van voren en steeds in oneven getal, opdat de
bezoeker zoowel den ondersten als bovensten trap
met den regtervoet zon kunnen betreden; --- 2) de
cel, het eigenlijke tempelhuis, vaós, arj zó-, 75óN o;,
cella, soms waren in hetzelfde gebouw verscheiden
naast elkander, zooals bij de tempels in toscaanschen stijl, of er waren, zooals bij de grieksche
tempels, twee achter elkander (oei urXo ), gewoonlijk niet de ingangen aan tegenovergestelde
zijden. I)e cel was boven plat bedekt. Bij de
hypaethrale tempels was zij daarentegen van boven
gedeeltelijk open; doch om een gedeelte der cel
te bedekken, liep er van binnen een zuilengang
rond, bestaande uit twee op elkander geplaatste
zuilenrijen, waardoor nog een hoogere gallerij ontstond. Binnen in de cel stond de hoofdzaak, liet
standbeeld van den god. Het stond tegen
den achtersten «pand en zijn standplaats, Tó iso;,
was dikwijls door traliewerk of andere omheining
afgesloten, ook wel door een voorhangsel. De standbeelden waren in den oudsten tijd uit gebakken aarde
gewoonlijk rood geverwd, zoo als het beeld van
Jupiter in den capitolijnschen tempel te Rome,
of van hout, later van ijzer en koper, de meesten
echter van mariner, of ook van goud en ivoor.
Voor het beeld der godheid stond het altaar,
meestal van marmer, rond, vier- of (I riekantig,
vaak versierd. I)ikwijls stonden er verscheiden
altaren, gelijk ook verscheiden standbeelden in
één cel. De wanden der cel waren gewoonlijk
met schilderwerk versierd ;— 3) het v o o r h u i s,
de v o o r e e 1, cpovao,, 'róGON Uy, frons, anticuin,

een voor de cel aangelegde ruimte Frons werd
intusschen meer bepaald gebruikt voor de voor
voor het vertrek zelf; -- 4) de-zijde,7póvaos
a c h t e r c o 1, ózrc^ ó^ou.o;, posticurn, liet achterste
gedeelte van den tempel, wanneer aan die zijde,
even als aan die van voren, zuilen stonden en
een ingang aanwezig was. Daar er bij aanzienitcepcetcirv, met hoekpilaren onder den gevel, lijke, rijke tempels achter de eigenlijke cel nog
2) p r o s t y lus, met zuilenrijen aan de voorzijde, een afzonderlijke bewaarplaats voor de tempel
en 3) a m p h i p r o s t y l u s, aan de beide smalle
gebouwd was, gaf seen aan dat verblijf'-schaten
zijden, 4) p e ri p te r us, met zuilenomgangen, 5) wegens zijne 'ligging in het achterste gedeelte van
pseudoperipterus, met halve omgangen, 6) den tempel, ook den naam d tal}6 oi.o; ; — 5)
d i p t e r u s, met dubbele zuilenrijen, 7) pseud o- de z u i 1 e n o m g a n g, ittipw;aa, alge, porticus, daar
d i p t e r u s, met een omgang van dubbele breedte,
begrepen de prostyla. i)e versiering der-onder
8) in toscaanschen stijl, waarvan liet achter
gallerij bestond voornamelijk in verheven beeld
meerdere cellen bevatte en het voorste ge--huis
aan het fries van de overdekking der-houwerk
deelte met verscheiden zuilenrijen bezet was, zoo zuilen. Aan beide fronten verhief zich daarboven
dat de hoofddeur juist in liet midden van liet 6) de gevel, ccstió;, fastigium, ook trichoriuin
gebouw was; volgens dit plan was de capitolijn- gehecten, wegens zijn driehoekigen vorm. Op
sche tempel met 3 cellen gebouwd. 9) Tempels den rand van den gevel werden soms beelden,
in gemengden grieksch-etruscischen stijl ge- oasen en versiersels van loofwerk geplaatst. Het
bouwd. Naar liet aantal zuilen van de voorzijde veld van den gevel was vroeger glad, zonder ver
heetten de tempels t etc astylus, Itexastplus,
niet beeldhouwwerk getooid, dat-sierng,lat
octastylus, decastylus, dodecastylus. Aan betrekking had of op den god zelven, of op het
den langen zijkant was het getal zuilen oneven. volk, of op de stad; -- 7) bijgebouwde zuiGewoonlijk was de vorm der tempels een lang- 1 e n g a n g e n, 7rpoa-ráactc, slechts in enkele geval-
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len, zooals aan den tempel van Athene Polias te
Athene. — Vele tempels waren niet eene open
ruimte of voorhof omringd, Zspi3oXo , door een
muur van den ongewijden grond gescheiden. Dikwijls stonden daar een tal van standbeelden, altaren en gedenkteekens ; ook lagen daar binnen
soms heilige parken en andere tempels.
Tempsa, z. T e m e s a.
Tempyra, vlek in Thracië, aan een engen
pas, tusschen Trajanopolis en 1 Maximianopolis,
waarschijnlijk de KoprriXwv aTEVIY', waardoor Brutus en Cassius naar Philippi trokken (r.iv. 38, 41.
,

19.).
Tenehtéri of Tenetéri, Tdpx rspot, T&'xTrjpot, een germaansche volkstam, meestal met de
Usipeten verbonden, die, gloor de Sueven ver
viel, doch door Caesar terug -dronge,iGalë
werd en nu, door de Sygambren op--gedrvn
OVID. TRIST. 1, 9,

genomen, aan den Rijn (tusschen de Roer en
Sieg) zich neerzette. Zij bezaten uitmunten Ie
ruiterij (CAES. B. G. 4, 1, 4, 12, 16. TAO. ANN . 13,
56. RIST. 4, 21, 77.).

Tenéa, TevEa, stad, 60 stadiën ten Z.
van Corinthe, aan den weg naar Mycene, met
een heiligdom van Apollo. Hier zou Polybus
den jongen Oedipus hebben opgevoed (verg.
echter cie. AD ATT. 6, 2, 3.) ; bij het teg. Chiliomodi.
Tenedus, -os, Twsóo;, eiland niet ver van
de kust. van Troas, landschap in Klein -Azië, met
een gelijknamige stad (IIDT . 1, 151.) en twee
havens, waarvan de een Bópnov heette. Reeds
vroeg schijnt het een eiland van eenig belang
geweest te zijn. In de perzische oorlogen werd
het door de Perzen bezet (HDT . 6, 31.), in den
peloponn. oorlog was het op de zijde van Athene
(THGTC. 2, 2.), waaraan het ook in de volgende oor
getrouw beef, totdat de vrede van Antalcidas-logen
het weder onder perzische heerschappij bragt,
waarvan het zich in het rnacedonisch tijdvak
weder zocht te bevrijden. Wegens zijne ligging
was Tenedos eene begeerlijke ligplaats en goede

reede voor vloten (LIV. 31, 16. 44, 28.). In den
oorlog tegen Mithridates leverde Lucullus hier een
beslissenden zeeslag (cie ARCH . 9. Klux. 15.) ;
t. Tenedo, in het turksch Bogdsja-Adassi.
Teases, Tennes, '1'9vvrj ;, zoon van Cycnus,
den koning van Colone in Troas, of van Apollo,
broeder van Hemithea. Door zijn stiefmoeder
belasterd, wordt hij met zijne zuster door zijn
vader in een kist in zee geworpen en drijft naar
het eiland Leucophrys aan wal ; hier heerscht hij
vervolgens als koning en noemt het naar zich Tenedos. Cycnus ziet later de onschuld zijns zoons in,
begeeft zich naar Tenedos en sneuvelt daar met
Tenes door de hand van Achilles. Tenes werd
op Tenedos als heros vereerd.
Teresa (theiiisa), een met goud en ivoor
versierde godenwagen, waarop de beeldtenissen
der goden in een kast (arca) of een rustbank
Cfe cula), op een matras, onder een hemel (tentoriurn, umbraculuin) lagen en bij de Judi circenses
door verscheiden straten en over het forum voort getrokken werden. Vooraan in den stoet kwamen de 3 capitolijnsche godheden op een afzon^lerlijken wagen, geleid door de Fortuna alata;
hierop volgde de trein der overheden en ridders;
eindelijk in het derde gedeelte van den optogt de
.

beeldtenissen der overige goden, later ook die der

keizers, op dezelfde feestlijke wijze gedragen ; die

eindelijk alle op de spina van den circus geplaatst werden.
Teutorium, z. t a b e r n a e u 1, u m.
Tentyra, Tevrupa, hoofdstad van een nomos
in Boven- Aegypte, aan den westelijken oever van
den `ijl, met tempels van Isis, Typhon en Athor
( Venus). De inwoners waren zeer behendig in
de jagt op krokodillen (Juv. 15, 35.). In het
tegenw. Denderah vindt uien nog prachtige overblijfsels ; in den tempel van Isis bevond zich de
beroemde dierenriem, die tegenw. te Parijs is.
Tenus, -os, Trjvo;, t. Tino, eiland der Cr
daden, tusschen Andros en Delos, 4 0 m. groot,
met een gelijknamige hoofdstad (ruïnen bij S. Nicob), geboorteplaats van de dichteres Erinna, met
een beroemden tempel van Poseidon, die ter
zijner eere gebouwd werd, omdat de god het
eiland van slangen bevrijd had, waardoor het
vroeger geplaagd werd en daarom O p h i u s s a
heette. In den 2. perzischen oorlog streden de
Tcniërs mede bij Plataeae, later werden zij schat
aan de Atheners (TrIuc. 7, 57.).
-pligt
Tos, rj T w;, ionische stad op een schier
kust, dat door het-eilandvysch
gebergte Mimas gevormd wordt. I)e bewoners
verlieten, om het perzische juk te ontgaan, grootendeels hunne stad en verhuisden naar Abdera
(HDT . 1, 168.). Evenwel bleef T. steeds eene
niet onaanzienlijke stad. In de nabijheid behaalde
de romeinsch-rhodische vloot eene overwinning op
Antiochus (LIV. 37, 27-30.). Te Teos was de
lierdichter Anacreon en de geschiedschrijver Hecataeus geboren. Ruïnen bij Segigiek.
Tepidarium., z. b a l n e u m.
Terédon, Tepri%'v, stad in 13abylonië, op
den W. oever van den Pasitigris (de vereenigde
Euphraat en Tigris), Bigt bij den mond der rivier
gelegen. Er werd groote handel in wierook
gedreven.
Terentia, z. Terentii.
,

Terentianus Maurus, uit Africa, leefde
waarschijnlijk in de 3. eeuw n. C. en is de maker
van cen leerboek in verzen over de (l ichtkunst, in
4 boeken : de literis, syllabis, pedibus et rnetris.
Terentii, waarschijnlijk een sabijnsch geslacht,
waartoe hehooren: 1) C. Terentius Varro,
was eerst werkzaam in de vleesclihal zijns vaders,
werd later praetor en consul en als zoodanig Iced
hij in 't jaar 216 v. C , door zijne onvoorzigtigheid,
een geweldige nederlaag van Hannibal bij Cannae.
Evenwel betuigde de senaat hem bij zijne terug
vaderland (Liv. 22, 61.),-komstdenavh
en droeg hein in 't jaar 215 en 214 liet bevel in
Picen u rn op (LIV . 23, 32.). — 2) A. Ter. Varro,

bevocht als praetor in 't jaar 184 v. C. zegevierend de Celtiberiërs in Spanje (LIV. 39, 32 en v.
40, 2.). --- 3) Ter. Varro, bloedverwant van
den redenaar Hortensius, werd door diens hulp
en door omkooping der regters vrijgesproken van
eene tegen hem als stadhouder van Azië ingestelde aa nklagt. — 4) M. Ter. Vargo Il e a t in u s, was volkstribuun en commandeerde onder
Pompejus in den oorlog der zeeroovers een gedeelte der vloot, streed in 't jaar 49 niet de Pompejanen in Spanje tegen Caesar, bragt den eerst-

volgenden tijd bij Cato te Dyrrachiunl door, doch
keerde in 46 naar Italië terug, waar hij langen
tijd zich aan de wetenschappen wijdde, totdat
hij bij de vogelvrijverklaringen van Octavianus
zijne kostbare boekverzameling door plundering

TerentiL
en vernieling verloor en zelf den dood slechts
met moeite ontkwam. Hij stierf in 25 v. C. in
hopgen ouderdom. Zijne werkzaamheid op letterkundig gebied was buitengewoon (van daar
ïTOÏIUY^OCt^(uT^tT05 CIC. AD ATT. 14, i 8.) ; het getal
boeken van al zijne geschriften wordt op 600 geschat, waarvan hij er tot op zijn 78. jaar 490
vervaardigd had, die 74 werken uitmaakten. Daartoe behooren treurspelen, kleinere, gedeeltelijk epigrammatische gedichten, redevoeringen (cie. Al)
ATT . 13, 48.), geschriften over regtsgeleerde en
wijsgeerige onderwerpen en een tal van andere,
waarvan de voornaamste zijn : a) een taalkundig
werk de lingua Latina, van welks 24 hoeken 6
vrij volledig bewaard zijn. Het is aan Cicero
opgedragen en bestaat uit drie afdeelingen ; over
etymologie, analogie en syntaxis; b) 150 boeken
_ ftturarurn 7lienippearum, waarvan wij slechts brok
bezitten, in proza, en poësie, en over-stuken
allerlei onderwerpen van kunst, wijsbegeerte en
letterkunde; c) antiquitates reruni huinanarum et
divznaruin, de eerste in 25, de laatste in 16 hoeken, waarvan belangrijke gedeelten bij Augustinus
bewaard zijn; zij zijn omstreeks 46 v. C. geschreven. Het werk liep in het eerste gedeelte over
den toestand van Oud-Italië en Rome, in liet
tweede over de oude godsdienst aldaar en is door
Ovidius in zijne Fa.sti vlijtig geraadpleegd. Het
doel van Varro was daarmede het ongeloof zijner
tijdgenooten te bestrijden ; d) de /iebdo7nades of
imagines in 100 boeken, waarvan ieder tafereelen
nit het leven van beroemde mannen van Homerus
af bevatte ; e) een landhuishoudkundig werk de
re rustica in 3 boeken, (lat Varro op zijn SO. jaar
schreef, en waarbij hij van het werk van Mago
gebruik maakte. Dit uitmuntend werk bezitten
wij nog in zijn geheel. -- 5) T e r e n t i a, vrouw
van Maecenas, leefde eenigen tijd van hem gescheiden, doch keerde later weder tot hem terug.
— 6) P. Ter. Varro Atacinus, geboren in
Gallië, in 82 v. C., naauwkeurig kenner der grieksche letterkunde, scheef gedichten, onder anderen
een de bello Sequanico, een ander over den togs
der Argonauten, alsmede een astronomisch over
hemel en aarde (iter ITar7•onis (QUINC T. i 0, 1, 87.).
Uit Horatius (1, 10, 46.) vernemen wij, dat hij
ook satiren geschreven heeft. --7) Q. Tere nt i u s C ii 11 e o, geraakte gedurende den 2. punischen oorlog in gevangenschap bij de Carthagers,
waaruit hij eerst in 201 bevrijd werd. In 189
werd hij volkstribuun, in 187 praetor en leidde
als zoodanig het proces tegen L. Scipio net
groote gestrengheid en partijdigheid. — 8) C.
Ter. L u c a n u s, gaf bij de begrafenis van zijnen
grootvader prachtige zwaardvechterspelen, waarvan
hij, voor de eerste maal te Home een schilderij
vervaardigen en in het heilige woud van Diana
plaatsen liet. — 9) P. Ter. A f e r, werd in 194
V. C. te Carthago geboren. Reeds in zijn vroegste
jeugd kwam hij als slaaf naar Rome hij den
senator Tereutius Lucanus, die hein om zijn uuitstekenden aanleg en zijn schoongin ligchaamsbouw
liefkreeg, hem een goede opvoeding liet geven
en weldra de vrijheid schonk Nu eerst ontving
hij van zijnen meester den romeinschen naaio
Terentius. Vervolgens trad hij als blijspeldichter
op, in dezelfde soort (fcabula palliata), die vdur
hem Plautus, en in zijnen tijd Caecilius Sta
goed gevolg beoefend hadden. Aan-tiusme
dezen moest hij zijn eerste stuk voorlezen, op
j
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verlangen der aedilen, aan wie hij het ter ver
voorgesteld ; deze dichter, die de al--tonighad
gemeene achting genoot, schonk het zijne onverdeelde goedkeuring, en hiermede was zijn roem
gevestigd. Door zijne fijne beschaving en zijn
beminnenswaardig karakter verwierf hij zich de
gunst van (Ie edelste mannen van den staat ; inzondcrheid werd hij geëerd door den jongen Scipio Africanus en diens vriend Laeïius en genoot
hunnen vriendschaplijken omgang, waarover nijdige mededingers ee
lmechter laaghartig belaster den. Men beweerde zelfs duit hij bij zijne blij
cie hulp zijner aanzienlijke vrienden-spelnva
gebruik maakte, hetgeen hij zelf (ADELPH. PROL.
15.) niet bepaald tegenspreekt, in ar zich veeleer
tot. eer rekent. Op 35jaril;en leeftijd ondernam
hij een reis naar Griekenland, waar hij in den
bloei zijner jaren in 159 v. C. stierf. Deze mededeelingen zijn geput uit een korte vita van den
dichter, door Suetonius. Wij bezitten van hem
6 blijspelen : Andria, Eunucjius, Heautontinzorumenos, Adelphi, Iiecyra, Pliorrnio; het zijn de eenigen die hij geschreven heeft, alle navolgingen van
stukken der nieuwe attische comedic en wel van
Meeander, met uitzondering van het laatste. Teren.
tins onderscheidt zich van zijnen voorganger Plautus, vooral door grootere kunst en juisteren aan
stukken (verg. JIOR. EP. 2, 1, 59.), waar--legdr
door echter veel van de natuurlijke frischheid der
oude comedie verloren is gegaan. Zijn hoofd
bestaat in Bene fijne karakterschildering-verdinst
en eerre geregelde ontwikkeling der handeling;
daarmede zijn ook de vorm en de taal in vol
overeenstemming ; het is de gemaklijke,-komen
bevallige conversatietaal der beschaafde wereld,
waarin zich de dichter bewoog, geheel overeen
schildering door Cicero (BRUT. 21 en v.)-komstigde
gegeven van de gesprekken van Scipio en Laelius. Uit alles blijkt duidelijk dat de grieksche
beschaving zich meer en meer verbreidde en veld
won. Terentius is aan het model der nieuwe
attische comedic zoo getrouw gebleven, als het
voor een Romein mooglijk was, en geeft ons
daarvan alzoo het meest getrouwe beeld ; treffend
kenmerkte Caesar (SUET . VIT. TER .) hem als diinidiatus Menander. I)at hij met dat al geen een
vertaler van Menander was, maar zijne-voudig
grieksche modellen zelfstandig bewerkte, blijkt
genoegzaam uit hetgeen hij ons in zijne prologen
over zijne handelwijze mededeelt. Bij de meeste
stukken maakte hij op liet voetspoor der oudere
dichters van meer dan een voorbeeld gebruik,
daar hij uit verschillende blijspelen verschillende
tooneelen en personen overnam (contaminare; ANDR .
PROL. 9 Cl) V. ADELPII. PROL. 6 en V. RUN. PROL.

30 en v.). De bijval die zijne stukken, gehol pen door liet talent van den uitstekender tooneelspeler Anibivius Turpin, behaalden, maakte den
nijd zijner mededingende kunstbroeders gaande en
haalde hem vele verwijtingen op den hals, waar
hij zich in zijne prologen tracht te verdedi--tegn
gen; een voorname plaats onder die benijders
bekleedde de overigens niet bekende oudere dichter Luscius Lan uvinus (,nalevolus veins poëta,
ANDR. PROL. 6. PHORM. PROL. 1.). -- Een hulpmiddel van veel waarde voor de verklaring van
den dichter is de oude commentaar van Aelius
Donatus. Buitendien zijn van al de stukken de
oude didascaliën bewaar ( l. namelijk officiele verslagen aangaande de vertooning. --- 10) L. T e-

Terentillus--Tertul lianus.
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r e n t. M a s s i 1 i o t a gezant bij Antiochus van Syrië in 't jaar 196, bestuurde in 187 Sicilië als
praetor en diende 7 jaren later in Spanje (Liv.
33, 35. 40, 35.). -- 11) Terentia, vrouw van
Cicero sedert 80 of 79 v. C., versterkte haren
man in zijne strenge maatregelen tegen de eed
Bij den strijd van Cicero-genotvaCil.
tegen Clodins en hij het vertrek van haren man
moest ook zij de vijandschap van den woesten
tribuun ondervinden. Na de terugkomst van Cicero werd ten gevolge van _financiele omstandig
vrede gestoord, hetgeen ein--hednuisljk
delijk zoo hoog liep, dat het in 't jaar 46 tot
een scheiding kwam (ciC. AD ATT. 11, 16, 24.
PLUT. cie 41.). Terentia stierf op hooge jaren. —
12) M. Terentius, uit een ridderlijk geslacht,
noemde zich stoutweg den vriend van den ten
val gebragten Sejanus en bewerkte dat zijne aanklagers veroordeeld werden, 32 n. C. (TAC. ANN.
6, 8 en v.). — 13) Terentius Scaurus, geleerd taalkundige, leeraar van keizer L. Verus,
schreef taalkundige werken, waarvan er nog een
de orthographia over is.
Terentillus, C. Ter. A r s a, volkstribuun
in 't jaar 462 v. C , dreef een wet door ter be
perking van de consulsmagt (LIV. 3, 9.).
Terentini ludi, z Taren tin i lu di.

Tereus, Tipi►gis, z. Philomela.
Terg giste, Tepyga rs , vlek, later een stad in
Istrië, aan de noordoostelijke golf van de adriati
sche zee, den sinus Tergestinus. Nadat de Romeinen in den oorlog tegen de Iapoden hare gunstige ligging hadden leeren kennen, vergrootten zij
de stad, die weldra Bene belangrijke handelsplaats
nerd; t. Triëst.
Tergiversatio (tergunna vertere) was de intrekking eener aanklagt door den beschuldiger,
zoowel uit vrees voor de straf van calumnie, als
ten gevolge van omkooping. Het S. Cons. Turpillianum onder Nero bedreigde zulke gewetenlooze
aanklagers met boete en infamia.
Terias, Ti ptccs, rivier op de oostkust van Sicilië, ten Z. van den Symaethus, vloeide langs
Leontini, waarschijnlijk het tegenw. Fiume di St.
Lionardo (THUG. 6, 50, 94.).
Terillus, z. Him era.
Terms, Tzpiva, TF-pncv7, colonie van Croton op de westzijde van Bruttium aan eene naar
haar genoemde golf Teptvaco; xóX;tos (THUG 6,
104.), ook golf van Hippo of Bibo geheeten, t.
golf van St. Eufemia.. De ruïnen der stad, die
reeds door Hannibal verwoest en niet herbouwd
werd, liggen ten Z. van St. Eufemia. Verg. LIV.
8, 24.
Terméra, ra Tepµtpc, dorische stad in Carië
op het voorgebergte Termeriutn, bij de ceramische golf, onder de Romeinen een vrije stad (HUT.
5, 37.).
e

Termes (ook Termesus en Termantia) stad

der Arevacers in Hispania rarraconensis, op een
steile hoogte en meermalen te vergeefs door de
Romeinen belegerd. Wegens hunne vijandlijke
gezindheid tegen de Romeinen moesten de inwoners in 't jaar 98 V. C. hunne woningen in de open
vlakte opbouwen; t. Ermita de nuestra Sennora de
Tiermes, ten W. van Numantia.
Terinessus, Tspp.rlaaó5 en Tekp.waóc stad
van Pisidië, sterke vesting boven op den Taurus
aan een catarrhact en een bergpas. Wegens hare
sterke ligging liet Alexander haar ongemoeid.

Terminus, de romeinsche god der grensscheiding, van den grenssteen. De grensscheiding
was heilig en stond onder zijne bijzondere bescherming De grenssteenen werden onder godsdienstige plegtigheden opgerigt. In een kuil werd een
vuur ontstoken, daarover een offerdier geslagt,
zoodat het bloed in den kuil vloeide; vervolgens
werd er wierook en vruchten ingeworpen en wijn
en honig er in uitgestort, terwijl eindelijk de steen
bekranst en gezalfd er in werd gezet. Numa zou
deze plegtige grensscheiding ingevoerd, de grens
aan Jupiter (J. terminalis) gewijd, voor-sten
Terminus een tempel gebouwd en liet feest der
terminaliën (23. Februarij) ingesteld hebben. Op
dezen dag kwamen de bezitters der aan elkander
stootende akkers bij den gemeenschaplijken grens steen te zamen, ieder bekranste van zijne zijde
den steen en offerde een koek. Vervolgens rigtte
men een altaar op en verrigtte daar niet bloedige
offers van koren, honig, wijn (later welligt ook
een lam, HOR. EÏOD 2, 59.) en hield te zamen
een vrolijken maaltijd (ovjD. FAST. 2, 637.). Ook
op de oude grenzen van Rome werden zulke terrninaliën gevierd, op den weg naar Laurentum,
tusschen den 5. en 6. mijlSteen (OVID. FAST. 2,
677.). Op het capitool had de grensgod een hei
steen in den tempel van Jupiter. Toen Tar--ligen
quinius Superbus dezen tempel stichten wilde, en
op deze plaats meer heiligdommen moesten ingewijd worden, verboden de teekenen der vogels,
den steen van Terminus te verplaatsen. Hij werd
derhalve binnen den tempel van Jupiter besloten
en stond onder bescherming van den hoogsten
God zelven.
Terminus motus, het bedrieglijk verplaatsen der grenssteenen was reeds door Numa Pompilius met sacratio capitis bedreigd. In den republikeinschen tijd werd daarvoor een geldboete
ingevoerd, en door Hadrianus verbanning, of eondeinnatio ad opus publieumn en gedeeltelijk verbeurd
-verklaing.
Terpander, Tarim' Apo;, dichter en toon kunstenaar uit Antissa op Lesbos; hij hield zich
echter hoofdzaaklijk te Sparta op, waar hij in 676
v. C. in den eersten muziekalen wedstrijd op het
feest van Apollo Carneus de overwinning behaalde.
Ook won hij viermalen den prijs achter elkander
in de muziekale agonen te Delphi, tusschen 01.
27-33, 672--668 v. C. Hij was de eigenlijke
schepper der grieksche muziek, daar hij de rnelodiën
die onder het volk in zwang waren naar vaste kunst regelen wijzigde en een zamenhangend systeem vorm(I e, dat de grondslag is gebleven van geheel de vol
ontwikkeling der grieksche muziek. Vooral-gend
was zijne uitvinding der lier niet 7 snaren
xóp ij) in plaats van die met 4, van groot belang.
Van zijne liederen zijn maar twee verzen bewaard,
wier echtheid evenwel reeds in de oudheid betwij-

-

feld werd.
Terpsichore, z. Mu sas.

Terracinu, z. 'I`arracina.
Tertulliánus, 1) romeinsch regtsgeleerde ten
tijde van Papinianus, schrijver van verscheiden
regtsgeleerde geschriften, waarvan brokstukken in
de pandecten gevonden worden.. --- 2) Q. ' e p t i rn.

F l o r e n s T e r t., gestorven omstreeks 270 n. C.,
eerst heiden, later Christen, was de eerste Christenschrj ver die in de latijnsclie taal schreef. De
taal zijner talrijke schriften, olie gedeeltelijk ook
in oudheidkundig opzigt van belang zijn, draagt
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Tessera TgTe z t o-soI.
reeds de sporen van den in latere eeuwen gebruiklijken africaanschen stijl. De voornaamste zijner schriften zijn: ad nationes, de pallio, de spectaculis en a.
Tesséra, l) hospitalis z. hospitium; — 2)
om te spelen, z. lu d u s; --- 3) het parool der
soldaten, z. disciplina militaris, 3. kol. o; —
4) frumentaria of numeraria, z. l a r,q i t i o; -- 5)
theatralis, een toegangsbewijs; -- 6) gladiatoria,
geen bewijs van toegang, maar waarschijnlijk een
getuigschrift voor den zwaardvechter die (Ie overwinning behaald had.
Testa,mentum, 1) z. erfregt, attisch. —
2) Bij de romeinen de plegtige verklaring van den
laatsten wil. Slechts hij kon een testament maken,
die commerciunz en dien ten gevolge testamenti factio bezat, alzoo waren van dit regt verstoken zonen des huisgezins, slaven, vreemdelingen en onmondigen. Ongeregtigd om erfgenamen bij testament te worden, zijn de vreemdelingen en vrouwen, en sedert de lex Julia et Papia Poppaea ook
de ongehuwden en kinderloozen (ten minste ge
slaven konden tot erfgenaam be--deltijk):
noemd worden, want zij verkregen voor hunnen
meester of voor zich zelven, indien hun tevens
de vrijheid werd geschonken. De oudste vorm
van testament was het c a l a t u na of calatis coinitiis factum, dat de patriciërs in de comitia
curiata maakten. Een weinig later, maar toch
ook reeds zeer oud, was het t e s t a m e n t u m in
procinctu, dat alleen soldaten en wel mondeling konden maken, namelijk in procinctu, d. i.
in het leger dat slagvaardig stond na de auspiciën van den veldheer. Deze beide vormen werden verdrongen door het test. per a e s e t l ibram,hetwelk oorspronklijk bestond in een soort
van overdragt van het vermogen des testators
door middel van de mancipatio (z. a.) aan den
farniliae ernptor, die voor de vervulling van
de schriftlijk of mondeling gemaakte bepalingen
van den testateur moest zorg dragen. Langzamer
ontstond hieruit eene werklijke benoeming-hand
tot erfgenaam, daar de familiae eniptor, alsmede
de overige personen slechts als getuigen verschenen, en de naleving van de testamentaire bepalingen terstond op den werklijken erfgenaam overging. De verklaring van den laatsten wil heette
Ii e r e d i s n u n c u p a t i o, die, wanneer zij in schrift
vervat was, hetgeen later in den regel plaats had,
door de getuigen verzegeld plagt te worden
(obsignatio). Het waren houten tafeltjes, zoo als
de gewone schrijftafeltjes, die tegen elkaar gelegd
en verzegeld werden. Men gaf liet ter bewaring
aan eenen vriend of legde het ten dien einde in
een tempel neder, inzonderheid bij de vestaalsche
maagden, later ook in het stedelijk archief. Zon
formaliteiten, slechts geschreven en-dernig
door 7 getuigen bekrachtigd, was het zoogenaamde
t e s t a, m. p r a e t o r i u m, hetwelk in het leven was
geroepen door liet praetorisch edict over de bonorum possessio secundum tabulas (z. a.). l)it werd
met liet oude, uit kracht van het burgerlijk regt
gemaakte testament gelijk gesteld, en nadat beide
soorten lang naast elkander bestaan hadden, smolten zij eindelijk in een. De laatste vorm der
testamenten was, dat men zijn evil voor den regter
schriftlijk opgaf. ---De hoofdinhoud van het testament was de benoeming van den erfgenaam institutio heredis, en daarna de substitutio, namelijk
de aanwijzing, zoo noodig, van een heres secundus,

tertius enz. Over de onterving, z. e x h e r e d a t i o.

Verder hield het testament nog bepalingen in, wat
echter slechts bijzaken waren, over adoptie, legaten, fideicommissen (z. a.), vrijlating van slaven,
over begrafenis, grafteeken enz. Verg. verder h ereditas.
Testimonium, de getuigenis, wat ook bij
de `Romeinen een der voornaamste bewijsmiddelen
in regten was, had mondeling of schriftlijk plaats.
Het eerste moest in persoon voor den regter
afgelegd en door een eed bekrachtigd - worden.
Het andere (testiin. per tabellas datum), hetwelk
minder krachtig was dan het eerste, werd door 7
getuigen (welk getal zeker afkomstig was van de 7
bij de mancipatio noodige personen) nadat de tafeltjes waren digtgeslagen van buiten verzegeld (obsignare). Zonder deze formaliteit had het getuigenis
geen kracht. Ook werden getuigen gebruikt, om de
echtheid van het afschrift eener schriftlijke oorkonde
te bevestigen (b. v. bij de nog bestaande tabulae honestae missions), of zij getuigden, dat iemand in
hunne tegenwoordigheid een zekere uitdrukking
gebruikt had, enz. Van deze beide soorten van
testim. komen ook voor testimonia p u b l i c a,
getuigenissen door genootschappen en corporatiën
voor of tegen iemand afgelegd. In het eerste geval heetten zij laudationes (z. a.), welke naam ook
gegeven werd aan verklaringen die door een invloedrijk persoon ten gunste van een beschuldigde
werden afgelegd. -- Testimonium fa is u m, z.
fa1suin.
Testis. Als getuige konden niet optreden:
slaven, onmondigen, krankzinnigen, vrouwen (in
de oudste tijden), de intestabiles (z. a.), kinderen
tegen hunne ouders en omgekeerd; ieder echter
wel in zijn eigen zaak. De getuigen waren vrij
(voluntarii) of gedwongen, de dwang bestond-wilg
in de testinionii denuntiatio, ten minste in een crimineel proces (ere . FLACC . 6, 8, 37.). Het getal der
getuigen bij criminele processen was zeer groot,
in civiele processen waren twee voldoende. De
getuigen werden één voor één door den praeco
voorgeroepen (citare) en werden na afgelegde verklaring door de verdedigers van beide partijen nog
ondervraagd (interrogatio testium). Verg. cie. VERR.
op. m. p. In hoe verre de regters aan de getuigen
geloof moesten schenken, hing van bijzondere omstandigheden af en was geheel aan hen overgelaten.
Testudo, 1) z. belegering, 2. kol. o. — 2)
z. musica, 4. kol. o.
Tethys, Tril}vs, dochter van Uranus en Ge,
eene Titane, gemalin van Oceanus, bij wien zij
moeder werd van de Oceaniden en de riviergoden. Bij Homerus, die verhaalt, dat Hera bij den
strijd van Zeus tegen Cronus door hare moeder
in het huis van Oceanus en Tethys in veiligheid
gebragt werd, is zij de algemeenne moeder (N.r^Trp),
gelijk Oceanus de algemeene vader der Goden
(Roar. IL. 14, 200 en v.).
T c T p a x o a t o t. Oligarchische raad te Athene.
Misschien begonnen reeds ten tijde van Cimon de
ontevredenen met de gevolgde staatkunde, zich in
politieke clubs (aTrucpkuc) te vereenigen, ten einde
op hervormingen in den staat aan te dringen.
Het Hermacopidenproces en de blijspelen van
Aristophanes leveren luid sprekende bewijzen van
den argwaan, afkeer en den haat die deze vereenigingen bij de heerschende partij opwekten. Na
den ongelukkigen afloop van den togt naar Sicilië,
dwong de nood tot het instellen eener oligarchische inrigting, door het benoemen van probulen
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Tetralogia.

(z. ic p o f3 o v A o t), en tevens openbaarden zich duidelijker de pogingen om de democratie te doen
vallen. — Alcibiades, die uit Sparta bij Tissaphernes (Ie wijk had genomen, knoopte met de

mede werd eene tetralogie van Aristias opgevoerd,
waarvan slechts 3 stukken bekend zijn : Perseus
Tantalus en de Worstelaars. Het laatste was een
satyrspel van Pratinas, dat zijn zoon Aristias ten
vloot bij Samos onderhandelingen aan en beloofde tooneele voerde. Verder eene tetralogie van Pohulp van de Perzen, zoo te Athene, alwaar zijn ly phradmon, Lycurgea, waarvan de • afzonderlijke
bitterste vijand Androcles aan het hoofd der stukken niet genoemd zijn. Van de discaliën en
zaken stond, de oligarchie werd ingevoerd. Onder de vertooningen van de stukken van Sophocles
de bevelhebbers der vloot behoorden tot de ohi- bezitten wij dergelijke berigten niet. Van de
garchische partij Phrynichus en Pisander (z. a.), tetralogiën van Euripides zijn ons naar hare titels
doch die beide in vele opzigten in een kwaden nog bekend : 1) de tetralogie van de Alcestis,
reuk stonden. Uit haat tegen Alcibiades weigerde bestaande uit de cretensische vrouwen, Alcmaeon
de eerste dat voorstel aan te nemen, doch Pisan- in Psophis, Telephus en de Alcestis ; 2) de Meder begaf zich ter onderhandeling naar Athene. deatetralog. (Medea, Philoctetes, Dictys, Maaijers);
Hij bewerkte dat alle hetaeriën zich tot een ge- 3) de didascalie der Troaden (Alexander, Palameenschaplijk zamenwerken vereenigden en dat medes, trojaansche vrouwen en Sisyphus). Bij
hem volmagt werd gegeven om met Alcibiades en de opvoering hiervan trad tegen Euripides als
Tissaphernes te onderhandelen. Hiermede vor- mededinger naar den prijs Xenoeles op met de
derde hij echter weinig, weshalve hij bij een twee- tetralogie : Oedipus, Lycaon, Bacchanten en Athade reis naar Athene, in April 411 v. C., nadat mas. Nog wordt vermeld eene Pandionis van
hij reeds op verscheiden eilanden de oligarchie had Philocles, welke waarschijnlijk eene tetralogie naar
ingevoerd, het volksbesluit doordreef, waarbij ver - de wijze van Aeschylus was, ofschoon hare afzonscheiden democratische instellingen werden afge- derlijke stukken niet bij name genoemd zijn. Hierschaft, de betaling van soldij ingetrokken, en in toe behoort ook een dichtstuk van den treurspel plaats van den ouden raad van 500, een nieuwe dichter M eletus, dar aangehaald wordt onder den
uit 400 leden werd ingesteld, die zich zelve onder naam Oedipodea, een titel, die insgelijks op eene
de leiding der proëdri kozen; aan dit staatsligchaam tetralogie schijnt te doelen. Eindelijk is uit een
werd onbeperkte magt opgedragen, en vrijheid gelaten inhoudsopgave van de Phoenissae van Euripides
om naar eigen goeddunken de volksvergadering, die onlangs nog gebleken, dat dit stuk te gelijk opgevoortaan slechts uit niet meer dan 5000 burgers voerd is met de Oenoniaus en Chrysippus. De
zou bestaan, bijeen te roepen. Weldra trad deze titel van het daartoe behoorende vierde stuk is
regering met Sparta in onderhandeling, doch vruch- niet bekend. Insgelijks zijn van de discaliën, die
teloos, en spoedig ontstond er in haar boezem na den dood van Euripides zijn opgevoerd, slechts
tweespalt; sommige hoofden, zoo als Phrynichus, de titels der treurspelen bewaard, namelijk IphiPisander, Antiphon de Rhamnusiër, smeedden open- genia in Aulis, Alemaeon in Corinthe en de Baclijk verraad tegen Sparta, anderen, zoo als The- chanten. Uit deze tetralogische opvoering van stuk
gedurende den geheelen bloeitijd der attische tra-ken
rarnenes, Aristocrates, waren geneigd zich met het
blijkt met genoegzame zekerheid, dat al de-gedi,
volk te verzoenen. Euboea viel af, de bevelhebhers der vloot bij Samos, voornamelijk Thrasybu- tragische didascaliën, van Aeschylus tot aan Eulus en Thrasyllus, verklaarden zich voor de demo- ripides, den tetralogischen vorm gehad hebben,

cratie, Alcibiades, die het met de oligarchie nooit

iets dat ook uit andere omstandigheden kan aan

heeft ook aan liet voort -getondwr.M
ernstig gemeend had, werd tot hen geroepen en
bestaan van dezen vorm niet getwijfeld,-duren
aan het hoofd gesteld. In deze hachlijke omstandigheden werden de 400 door het volk afge- doch wel ten gevolge van het berigt van Snidas
zet, Phrynichus verloor het leven, aan Antiphon over Sophocles : 22p^5 to`v 6oap a 7tp ); 6p p a &ywvfwerd de doodstraf voltrokken, anderen namen de Csalat, dXX l µri rerpakoytav, ook nog de opvoewijk tot de Spartanen. in 1)ecelia; de oude raad ring van een of slechts e e n i g e treurspelen aan
Waarschijnlijk was de toedragt der zaak-genom.
werd weder ingesteld, doch daar de bezoldiging
voor de volksvergaderingen afgeschaft bleef, hield deze : dat wij in de geschiedenis van het treur
drie achter -spelvanAchyutoSples
de ecclesie der 5000 zich nog een tijdlang staanveranderingen der tragische dida--envolgd
de; hoe lang is onzeker (rune. 8, C. en v.).
Tetralogia , rvrp LXoyln. Bij de tragische scaliën moeten aannemen : l) uitbreiding eener Irawedstrijden op de Dionysusfeesten was liet te gedie tot drie grootere deden, die door den mythus
Athene een vast gebruik dat ieder der mededin- te zamenhangen, met bijvoeging van een satyrspel,
gende dichters met vier stukken optrad. Ten de trilogie en tetralogie van Aeschylus. 2) Aftijde van Aeschylus bestond dit viertal uit 3 treur schaffing van den innerlijken zamenhang en afeen satyrspel. Men noemde ze te-speln scheiding van het doorloopende onderwerp in 3
zamen eene tetralogie, rs:pohoyla. Er is uit de van elkander onaf hanklijke treurspelen, waaraan
geheele attische tooneelletterkunde geene volledige insgelijks een satyrspel, of een ander stuk met
tetralogie overgebleven. Slechts van de Orestea hetzelfde doel werd toegevoegd. De wijze van
van Aeschylus bestaan nog de drie treurspelen: opvoering was voor beide vormen dezelfde. De
Agamemnon, Choëphoren, Eumeniden, het daarbij bijeen behoorende stukken werden zonder tusbehoorende satyrdrama was de Proteus. Uit an- schenpoozing achter elkander opgevoerd. 3) Af-

dere berigten kennen wij de titels der volgende

schaffing van de onafgebroken opeenvolging bij het

tetralogiën : A) van Aeschylus : 1 j de tetralogie
der Perzen (Phineus, Perzen, Glaucus en Prornetheuc) ; 2) de Lycurgea (Edoners, Bassariden,
Jongelingen en Lycurgus) ; 3) de Oedipodea, die
bestond uit den Laïus, Oedipus, de Zeven tegen
Thebe en het satyrspel Sphinx. Te gelijk hier-

opvoeren der didascaliën, terwijl tegen elk afzonderlijk stuk van den eenen dichter, de ander een
afzonderlijk stuk zijner tetralogie overstelde (nieuwigheid door Sophocles ingevoerd). De gewoonte
drie tragediën te zamen op te voeren, is waarschijnlijk zijn oorsprong verschuldigd aan het uitwerken

Tetrapolis—Thales.
van een treurspel tot eene t r i 1 o g i e, d. i. tot 3
innerlijk zamenhangende stukken. Zulk eene was
b. v. de Orestea van Aeschylus, die den Agamemnon, de Choëphoren en Eumeniden bevatte.
Dat de inhoud over hetzelfde zamenhangende onderwerp liep, schijnt het eigenaardig kenmerk der
trilogie geweest te zijn. Hiermede werd dan, gelijk reeds vroeger met een enkele tragedie, een
satyrspel verbonden, om tot verpoozing der toeschouwers te dienen en een vrolijk einde op te
leveren, opdat de vrolijke stemming der l )ionysiën
niet geheel en al door de ernstige (Ier tragedie
zou verdrongen worden. Daaruit laat zich ook
verklaren, hoe Euripides op het denkbeeld kon
komen, om het eigenlijke satyrspel te vervangen
door een stuk, een zoogenaamd blijeindend treurspel, de Alcestis. Het is zeer waarschijnlijk, dat
flit niet het eenige voorbeeld zulk eener tctralogie is.
Tetrapólis , TP-rprkroXty, naam van verscheiden
stedenverbonden, naar het aantal leden : 1) in
Attica (Oenoë, Probalinthus, Tricorythus, Marathon) ; 2) in Doris (Erineus, Pindus, Boeum,
Cytinium) ; 3) in L y c i ë (Cibyra, Oenoanda,
Bubon, Balbura) ; 4) in Syrië (Antiochia, Apamea, Laodicea, Seleucia).
TeatrIca rupee, een berg in het sabijnsche
land, behoorende tot den Mons Fiscellus, steil en
schrikverwekkend, rijk aan wilde geiten; t. St. Giovanni (VIRG. AEN. 7, 713.).
Tetrieus, C. P i v e s u s, romeinsch senator en
consul, bevelhebber der legers in Gallië, liet zich
daar in 276 n. C. als tegenkeizer tegen Gallienus
uitroepen en benoemde zijn zoon tot caesar. Vijf
jaren hield hij zich daar staande, waarna hij door
Aurelianus in 281 overwonnen en onderworpen werd.
fencer , Ta►^xpoc, I) zoon van den riviergod Scamander en de nymph Idaea, eerste koning van Troas, naar wien het volk ook wel Teucriërs genoemd
werd. Hij nam Dardanus uit Samothrace op, en
gaf hem zijne dochter Bataea of Arisbe tot vrouw;
of volgens anderen nam Dardanus als inboorling
Teucer en Scamander op, die uit Creta kwamen
en de dienst van Apollo Smintheus in Troas invoerden. — 2) Zoon van Telamon en Hesione,
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meinsche senaat, om hulp verzocht, zond C. en
L. Coruncanius als gezanten tot Teuta, die de
koningin echter op hunne terugreis wegens hunne
bedreigingen liet vermoorden ; waarop de oorlog
tegen Illyrië uitbrak, 230-228 v. C. Teuta, door
Demetrius van Pharus verraden, moest de harde,
haar gestelde voorwaarden aannemen, het grootste zuidelijk gedeelte van haar gebied afstaan,
ook schatting betalen en de voogdij ten behoeve
van Demetrius neerleggen.
Teutátes (Theutates), een god der oude
Galliërs en Germanen, die veel overeenkomst had
met den romeinschen Mercurius (CAES. B. G. 6,
17.) ; men bragt hem bloedige-, zelfs menscheilo7.ers (TAC. GERM. 9.).

Teuthiis, Tsutcs, een stad in het hart van
Arcadië, in het gebied van Orchomenus; de stichting van Megalopolis was haar ondergang.
Teuthrania, z. M y s i a.
Teuthras, Tsó1pas, 1) zoon van Pandion,
vader van Tespius, koning in Mysië (Teuthranië),
z. T e 1 e p h u s. -- 2) Een Griek voor Troje, door
Hector geveld (HOM. IL. 5, 705.). — 3) Een
Athener, volgens de sage stichter van Teuthrone
in Laconië. --- 4) Vader van Axylus, uit Arisbe
(HOM. IL. 6, 13.). — 5) Togtgenoot van Aeneas
(VIRG. AEN. 10, 402.).

Teutoburgiensis Baltus, woudgebergte
van Germanië, waarin Herman Varius versloeg,
tusschen Paderborn en Osnabruck, grensscheiding
van het stroomgebied der Lippe en Ems van dat
der Wezer ; nog teg. heet het Teutoburgerwoud
(TAO. ANN. 1, 60.).

Teutónes, -1, naam van een duitschen volkstam, die tusschen de Elbe en Oder, langs de
kust der Oostzee woonde en voornamelijk beroemd
is geworden door zijne deelneming aan den togt
der Cimbren, z. C i m b r i.
Thais, z. Iletaerae.
Thala, ©lXa, groote stad van Numidië, zeker
dezelfde als Telepte, de zuidwestelijkste punt van
het land op de grenzen der woestijn (SAL. JuG.
;

75, 77, 80. TAC. ANN. 3, 21.).

Thalanmae, eax 11tcu, naam van drie steden

in den Peloponnesus ; 1) in het W. van Laconië,
dochter van Laomedon, halfbroeder van Ajax, later Bocwroi geheeten, tusschen Oetylus en Pephde beste boogschutter der Grieken voor Troje n us ; 2) in Messenië bij Pherae, waar Tyndareus
in ballingschap leefde ; 3) in Elea.
(HOM . IL. 8, 281 en v.). Van Troje naar zijn
vaderland Salamis teruggekomen, werd hem door
O'Xaµos, z. 1cc1os , 3. kol. m.

zijn vader de toegang tot he land ontzegd, omdat hij den dood zijns broeders Ajax niet ge-

Thales, eaxfi;, een der zeven wijzen (z. a.)
van Griekenland. Hij was afkomstig uit Miletus
en de zoon van Exarnius en Cleobuline; zijn leeftijd valt tusschen 639-546 v. C., wij bezitten
omtrent hem slechts zeer onzekere en vreemd
Dat hij een werkzaam deel-sortigebn.
nam in de openbare aangelegenheden van zijn
vaderstad, blijkt uit Herodotus (1, 57.), waar ver
wordt, dat onder zijne leiding de rivier-hald
Halys afgedamd en op zijn voorstel een ionische
bondsraad opgerigt werd. Bekend is het verhaal

wroken, of diens gebeente, of diens vrouw Teemessa
met haren zoon Eurysaces niet medegebragt had.
Hij ging naar Cyprus, dat Belus, koning van
Sidon, hem afstond, trouwde met Euna, de dochter van Cyprus en verwekte bij haar Asteria.
Na den dood van Telamon, zou hij naar Salamis
teruggekeerd, maar door Eurysaces afgewezen naar
Gallaecië in Hispanië getrokken zijn.
Teumess us, Ttuiri aaós, berg en stad in
Boeotië, ten 0. van Thebe. De berg was met dat hij het eerst een zonsverduistering zou voor
vele kruiden begroeid

(HYM. IN APOLL. PYTH.

46, 248.)

Teute, gemalin van Agron, koning van Illyrië, na wiens dood zij in plaats van haren minderjarigen zoon Pinnes regeerde. Agron en zijn
voorganger vereenigden de Illyriërs rondom Scodra tot groote strooptogten en zeerooverij ; inzonderheid verontrustten zij met hunne tweedekkers
(Liburnae) de grieksche volkplantingen. De ro-

hebben. Zijn verblijf in Aegypte zou hem-speld
tot wiskundige en sterrekundige studiën hebben
opgewekt. Hij wordt bij de Grieken nu eens als
de stichter der geometrie en astronomie, dan als
de vader der wijsbegeerte genoemd. Ook werd
zijn naam algemeen voor een wijze gebruikt. In
zijne natuurphilosophie nam hij het water als de
grondstof van alle zigtbare dingen aan. Hij was
ongehuwd gebleven, om zich ongestoord aan zijne

Thaletas--Thaumacia.
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studiën te kunnen wijden. Reeds de ouden hielden het er voor dat hij geene schriften heeft nagelaten, ofschoon sommigen er hem hebben toegeschreven. — 2) Behalve dezen Thales komen
er nog anderen met dien naam voor, z. a. een
rhetor uit Sicilië, een schilder uit Sicyon, een
oude dichter, een tijgenoot van flesiodus.
Thalëtas, ©aXrjTc S, grieksch zanger en toon kunstenaar uit Creta (Gortyna, Elyrus), wordt
gehouden voor den uitvinder der cretensische rythmen, der paeanen en hyporchemen. Op raad van
het delphisch orakel werd hij naar Sparta ontboden, waar hij door zijne muziek onlusten gestild
en Lycurgus bij zijne wetgeving geholpen zou
hebben. Dit laatste is echter met de tijdrekening
in strijd, daar Thaletas veel later dan Lycurgus
leefde, namelijk omstreeks 620 v. C. Hij behoorde
tot die musici, die de door Terpander ingevoerde
methode te Sparta ontwikkeld en daaraan een
nieuwen, vasteren vorm gegeven hebben. Zijn
dicht- en toonkunst stond met de eerdienst van
Apollo in verband en had eene zedelijke en voor
het maatschaplijk leven nuttige strekking.
Thalia, Bake a, z. Mu s a e, eaxkoc, z. C h a-

rites.
Thallo, ®axxw, z. Igo ra e.
laxxoy6pot, z. Panathenaea.
Thallus, ©aXXo;, 1) geschiedschrijver uit de
1. of 2. eeuw v. C., schrijver eener geschiedenis
van Syrië, van den ondergang van Troje tot aan
01. 167. -- 2) Grieksch epigraammendichter uit
den tijd der eerste rom. keizers.
Tha,mgris, z. Musae en Epos.
Thanatos, eccvatos, Mors, personificatie van
den dood. Bij Homerus heeft de god des Doods
nog geen bepaalde gedaante. De algemeene naam
voor den dood is H varos, waarbij dan nog nadere
bepalingen gevoegd worden; zoo heet de dood als
algemeene natuurwet p 6poc, µoipa, it6TN.os (HOM.
IL .

2, 359. 3, 101.). Het verschriklijke van den
dood wordt te kennen gegeven door de woorden

uit Megara gesticht, later weder door hen verlaten, op de oostkust van Sicilië, op een gelijknamig
schiereiland, t. Isola degli Magnisi (THUG. 6, 97.
VIRG. AEN. 3, 698.). -- 2) Stad op de kust van
de africaansche provincie Byzacium, t. Demass
met ruïnen, beroemd door de overwinning van
Caesar in 't jaar 46 v. C, (AUCT. B. AFR. 28.).

Thargelia, ®apyilkta, feest te Athene ter
eere van Apollo in de maand Thargelion, die
daarnaar genoemd was; het was het voornaamste
feest van de Apollodienst. te Athene. Volgens den
naam had het oorspronklijk betrekking op het rijp
worden der vruchten (Dapyr^Xtcl ct t w^lv r ; ui '7r"
T xap-roí), waarvoor gelijktijdig op den 6. Thargelion aan Demeter Chloë geofferd werd. Toen
echter bij Apollo de voorstelling van een zonnegod op den achtergrond trad, en hij voornamelijk
voor een god van zedelijke reinheid gehouden
werd, nam ook dit feest hoofdzaaklijk het karakter
aan van een reinigings- en verzoeningsfeest voor
de geheele stad en hare bevolking. Deze reinigingen werden verrigt op den 6. Tharg., den geboortedag van Artemis, en den 7., dien van Apollo. Als verzoeningsmiddelen hadden bij dit feest
nog menschenoffers plaats; twee misdadigers (cpapµaxo1), die buitendien den dood reeds verdiend
hadden, werden met vijgenkransen behangen, onder fluitspel naar buiten gebragt en of verbrand of
van een rots geworpen. Overigens schijnen, overeenkomstig de eerdienst van Apollo, vrolijkheid en
blijdschap den boventoon gehad te hebben. De
geheele eerdienst werd in verband gebragt met de
sage van de jaarlijksche schatting der Atheners
aan Minos en de bevrijding daarvan door Theseus. Het schip, waarop Theseus naar Creta gevaren was, voerde nog jaarlijks, waarschijnlijk ten
tijde dat de Thargeliën gevierd werden, het heilige gezantschap der Atheners naar Delos, om den
god op zijne geboorteplaats de schuldige offers te
gaan brengen. Thargeliën werden ook gevierd

in de door Athene gestichte ionische coloniën en
in het door Ioniërs aangelegde Massilia.
Thasus, gaans, t. Thaso, een eiland in de
aegaeïsche zee, slechts 2 mijlen van de thracische
De werklijke toestand van den dood wordt minder kust verwijderd, tegenover den mond van den
akelig voorgesteld en bij Homerus gepersonifieerd als Nestus, was oudtijds zeer vruchtbaar in graan en
tweelingbroeder van den slaap (HOM. IL. 16, 672. 14. wijn, maar vooral belangrijk door de goudmijnen
231.). Bij Hesiodus brengt de Nacht uit zich zelven die de Phoeniciërs ontdekt hadden, waardoor de
de Kêr, den Dood, den Slaap en de Droomen voort; inkomsten van den staat tot op 300 talenten steTavT Xr ' c, uµopaCGT fj s, 7toppópsos, &^xr^s. 1)e aanleiding tot den (lood en de ver
wijzen van sterven zijn xrp en xirj ^ss.-schilend

Slaap en Dood wonen in de onderwereld (THEOG.
211, 758. verg VIRG. AEN . 6, 277.). Terwijl de
slaap vreedzaam en vriendlijk onder de menschen
rondwandelt, doet de dood meedogenloos het hart in
de borst verstijven. Euripides laat in de Alcestis den
Dood als norschen offerpriester in de onderwereld
optreden, in een zwart gewaad, met een offermes
gewapend, waarmede hij den stervenden een haarlok afsnijdt. Hypnos en Thanatos worden dikwijls
te zamen afgebeeld als slapende jongelingen of
als geniussen met omgekeerden fakkel. Op de
kist van Cypselus te Olympia was de Nacht voor
een zwarten en witten sluicnerenden-gestld,m
knaap in de armen, benevens het opschrift Thanatos en Hypnos.
Thapsicus, eaciazos, in het 0. V. Thiphsach, voorname handelstad in Syrië aan den
Euphraat, punt van overgang over de rivier voor
hen die naar Babylon en Boven-Azië reisden; t.
ruinen van el Hamman.
Thapsus, ®dgoc, l) een stad door Doriërs
.

gen (HDT . 6, 46.). Tegenw. vindt men daarvan
geen spoor meer. De meeste bergen bestaan uit
wit marmer en zijn met bosschen bedekt, die thans
nog, even als in de oudheid uitmuntend scheepstimmerhout opleveren. De Thasiërs hadden ook
aan de thracische kust talrijke nederzettingen (HDT.
7, 118. THUC. 1, 100.); Galepsus, Oesyma (THUG.
4, 107.), Scapte Hyle, Stryme, Crenides. Zij
waagden het echter niet tegenstand aan de Perzen
te bieden, doch sloopten in 492 v. C., op bevel van
Mardonius hunne muren en leverden hunne schepen uit (IIDT . 6, 46,). Later sloten zij zich bij
het atheensch bondgenootschap aan, vielen wel
weder af, doch door Cimon overwonnen, moesten
zij zich weder onderwerpen (THUG. 1, 100.). Op
het einde van den peloponnesischen oorlog werden
de Spartanen meester van het eiland; later werd
het af hanklijk van de Macedoniërs.
Thaumacia , Oauµaxla, bergvesting in Thessalië, in de nabijheid der kust en ten Z. van
Proerna.

Thaumas—Theatrum.
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Thaumas, eauµas, „ wonderman," 1) zoon waar al de bij de dienst van Dionysius behoorenvan Pontus en Ge ; bij de Oceanide Electra (de de feestlijkheden vertoond werden, met name het
blinkende zeegolf) verwekte hij de Harpyien en opvoeren der dionysische reizangen. Daar zich
Iris, die daarom ®auµtavttas heet (HESIOD THEOG . uit deze choren allengs de tragedie en comedie
237, 265 en v.). --- 2) Centaur (OVID. MET. 12, ontwikkelde, werd bij het bouwen van het groote
304.).
steenen theater te Athene vooral ook daarop geTheaetétus, (esa(T7 ros, 1) zoon van Eupho- let, dat er overeenkomstig het standpunt van de
rius uit Sunium, een leerling van Socrates, be- toenmalige kunst behoorlijk tooneelvertooningen in
kend door den naar hem genoemden dialoog van konden plaats hebben. Hierdoor kreeg het naPlato en 'den Sophist. Vroeger was hij leerling tuurlijk eene inrigting en vorm die in velerlei
van Theodorus in Cyrene. Hij was milddadig, opzigten van onze schouwburgen verschilde. Uit
hoewel hij door bedrog zijner voogden zijn vermo- deze eigenlijke bestemming laat zich ook het groot
gen zeer had zien verminderen; ook was hij dap- aantal theaters verklaren, dat zoo wel in Griekenper in den oorlog. .-2) Een Pythagorist, wetge- land zelf s in de coloniën gevonden werd. Imver van Rhegium. — 3) Schrijver van ï epigram- mers in vele steden stonden groote en prachtige
men in de grieksche anthologie.
theaters, waar men van tooneelvertooningen geen
Theag nes, Osavrls, 1) zoon van Timo- de minste sporen vindt. In het eigenlijke Griesthenes, en priester van Hercules op het eiland kenland is Athene zonder twijfel de eerste
Thasus. Hercules, zegt men, was zijn vader, stad geweest die een steenen theater bezat, naar
weshalve hij reeds vroeg door ligchaamskracht welks model vaste regels werden vastgesteld voor
uitmuntte. Later verwierf hij zich als athleet het bouwen van een theater en de inrigting der
grooten roem. Een zijner vijanden ging na den afzonderlijke deden. Het stond te Athene op de
dood van Theagenes elken nacht naar een voor zuidoostelijke helling der acropolis in den omtrek
hem opgerigt koperen standbeeld en geeselde het. van het Lenaeum, waar ook de tempel van DionyBij zulk eene gelegenheid zou het beeld eens om- sus gelegen was. Men begon met den bouw in 01.
gevallen zijn en den man verpletterd hebben; 70., 500 v. C., nadat de houten banken, waarop men
waarop de bloedverwanten van den gedoode eene vroeger de schouwspelen aanschouwde, waren ingeklagt instelden, en het beeld in zee werd gewor- stort; echter zou het eerst geheel voltooid eel afgepen. Nu ontstond er misgewas, dat bleef voort- werkt zijn in 01. 110, 340 v. C., onder het financiele
duren, totdat het standbeeld door' visschers ge- beheer van Lycurgus. Wie het plan er van ontvonden weer op zijn vorige plaats werd opge. worpen en het gebouwd heeft, is niet bekend.
rigt. -- • 2) Uit Megara. Zijn leeftijd valt tusschen Volgens de bouworde bestond het grieksch theaDraco en Solon ; hij verhief zich te Nisaea tot ter uit 3 hoofddeelen: 1) de plaats der toeschoutyran. De arme burgers beschermde hij tegen vers, liet eigenlijk theatrum; 2) het tooneelgebouw
de rijken en den adel en verkreeg een lijfwacht tegenover de zitplaatsen der toeschouwers en 3)
ter zijner bescherming. i)oor het aanleggen eener de daartusschen inliggende ruimte, de conistra of
waterleiding maakte hij zich verdienstelijk bij zijne orchestra in ruimeren zin. Volgens Vitruvius werd
vaderstad (THUC. 1, 126.). — 3) Atheensch bevel- het plan voor een theater aldus gemaakt. Op de
hebber in den slag bij Chaeronea 338 v. C. (PLUT. plaats waar het gebouwd moest worden, trok men
ALEX. 12.). — 4) Uit Rhegium, schrijver uit de een cirkel van de grootte, die de onderste zitplaat6. eeuw v. C. Hij verklaarde de gedichten van sen van liet theatrum zouden beslaan. In dezen
Homerus, inzonderheid de sagen bij den dichter, cirkel werd een vierkant getrokken welks hoeken
op allegorische wijze. --- 5) Sophist uit Cnidus, den cirkel raakten. Die zijde van het vierkant, die
leeraar van Herodes.
naar de kant van de plaats waar het tooneel zou
Theáges, UIr.^Y•r$, 1) Pythagorist, volgens staan, gekeerd was, wees daar waar zij den cirkel

Stobacus schrijver van een werkje nept dps'ruhv. --2) Een leerling van Socrates, naar wien Plato
een zijner dialogen noemde. Wegens zijne zwakke
gezondheid kon hij zich met geene staatszaken inlaten, weshalve hij zich slechts aan de wijsbegeerte
wijdde (PLAT. APOL . 34.).

Theano, Osavtu, 1) eene dochter van Danaus, verloofde van Phantes. --- - 2) z. C i s s e u s.
2) Dochter van Pythonax en vrouw van Pythagoras. Volgens anderen was zij eerie dochter van
Brontinus uit Croton. Ook worden haar eenige geschriften toegekend, die waarschijnlijk uit
lateren tijd afkomstig zijn, b. v. rIpl suat3Itnc ,
zeven brieven over de opvoeding van kinderen,
over het huishouden enz. ---4) Een jonge pythagorische vrouw uit Thurii of Metapontum. Zij
zou een dochter van Pythagoras geweest zijn en
eenige schriften over Pythagoras geschreven hebben. — 5) Dochter van Meno, die standvastig
weigerde den vloek over Alcibiades uit te spreken (PLUT. ALCIB. 22.).

Theátrum, lFutpov, 1) Griekseh theater.
Het oudgrieksche theater was niet alleen bestemd
voor de opvoering van tooneelspelen, treur- en

blijspelen, maar het was oorspronklijk de plaats

sneed het einde, of van de zitplaatsen afgerekend
het begin van het tooneel aan. Evenwijdig met deze
lijn werd op den omtrek des cirkels een raaklijn
getrokken, die den achterwand of het front van
het tooneel bepaalde. Zoo kreeg het tooimel
slechts eene geringe diepte daar liet slechts een
klein segment van den cirkel afsneed. De overige inhoud van den cirkel bevatte de orchestra,
daaromheen stond het theatrum, de zitplaatsen,
die uit ronde achter elkaar oploopende banken

rondom de orchestra bestonden, waarvan elke rij
een halven cirkel vormde, die zich iets verder
dan het midden der orchestra naar het tooneel
uitstrekte. Uit de nog bestaande overblijfsels van
theaters blijkt, dat men voor den aanleg daarvan gewoonlijk zulke plaatsen koos, die voor het
inrigten van de zitbanken gunstig gelegen waren.
Meestal zijn zij aangelegd op de helling van een
heuvel, zoodat de zitplaatsen grootendeels uit den
vasten, natuurlijken bodem konden worden opgetrokken. De grootte en de uitgebreidheid der
ruimte voor de toeschouwers hing natuurlijk af
van de behoefte der plaats en der bevolking. Het
theater te Athene kon 30000 toeschouwers beVatten; dat te Megalopolis daarentegen had ruimte
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voor 40000 personen. De afzonderlijke d e e1 e n. a) De zitplaatsen voor de toeschouwers
(4dattpov, cavea). De hellende aanleg, waardoor
zij in halve cirkels achter elkander telkens hooger
opliepen, maakte het mooglijk, dat de toeschouwers alles goed zien en hooren konden. In kleinere theaters vormden deze zitplaatsen slechts eene
gaanderij ; in grootere waren zij door een of ook
wel twee breede gangen, omloopen (ócathaTa,
praecinctiones), die evenwijdig met de zitbanken
van het eene einde van den halven cirkel tot het
andere liepen, in twee of drie afdeelingen of gaan
verdeeld. Elke gaanderij was weer-derijn(I.Covac)
door verscheiden trappen, die van de onderste tot
de bovenste banken opliepen en de halve cirkels
als zoo vele stralen sneden, in verschillende wigvormige afdeelingen gesplitst (x^pxi, cunei).
Het aantal dezer trappen verschilde natuurlijk
naar de grootte der theaters. Evenwel schijnt
men bij grieksche theaters steeds een even getal
verkozen te hebben, terwijl juist in rom. theaters
het aantal oneven was. Dit is een kenmerkend
onderscheid van beide theaters, waardoor men uit
de overblijfsels gemaklijk tot hun griekschen of
romeinschen oorsprong besluiten kan. Van de
zitbanken diende het voorste gedeelte om op te
zitten, het achterste iets lager tot steun voor de
voeten van de hooger zittenden. De uiterste hoek plaatsen aan beide einden van het theater, de
zoogenaamde horens, waren door eene soort van
borstwering begrensd, die in een schuinsche lijn
op gelijke hoogte met de zitbanken afliep en
slechts weinig er boven uitstak om voor leuning
te dienen. De vorm der zitbanken was zeer een
meestal vormden zij een regten hoek.-voudig,
Hunne breedte was ongeveer het dubbele der hoogte. Op de steenen zitplaatsen werden soms kussens of matrassen gelegd. De gang tusschen de
rijen der zitbanken is een enkele of dubbele. In
het laatste geval ligt de eene weg of gang hooger
dan de andere. De eerste rij banken onder den
gang had soms een steenen leuning. Op den
muur van den gang, die gewoonlijk loodregt tot
een manshoogte opliep, stonden ook wel de namen van de verschillende wigvormige afdeelingen, zoo als dit op sommige overblijfsels nog te
zien is. Rondom de bovenste rij zitbanken liep
meestal een muur, een zuilenrij vindt men slechts
aan de ruïnen van het theater te Tyndaris.
Hoe het theater voor de verschillende klassen
van toeschouwers verdeeld was is niet meer
uit te maken. Het is waarschijnlijk dat iedere klasse haar eigen hoek, onmooglijk echter
dat ieder persoon een eigen plaats had. De
voorste rijen der banken waren bestemd voor de
regters, de overheden, veldheeren en priesters en
hadden den naam RouXsurtxóv. Hierop volgden de
burgers, of deze volgens de klassen van het ver
zaten is niet bekend. Daar achter zaten-mogen
waarschijnlijk de vrouwen, vervolgens de metoecen
en geheel achteraan de slaven en hetaeren. De
vreemden zullen zeker tusschen de burgers gezeten hebben, of misschien werd hun ook wel een
eerplaats aangewezen. Een afzonderlijk gedeelte
van het theater heette &priNtxóv, de plaats voor de
epheben, waar het zich echter bevond is niet bekend. --- b) De ruimte tusschen het theater en
het tooneel gelegen, werd bij het opvoeren van
tooneelvertooningen bepaald ingerigt tot een standen dansplaats voor het choor der tragedie en co-

medie. De bodem dezer ruimte was niet bevloerd
en gewoonlijk, ten minste in den oudsten tijd,
slechts met zand bestrooid, hoewel hij later met
steenen vloeren belegd is. Daarom heette hij
xovfatrpx, arena, zandplaats. Dewijl nu de dithyrambische choren hier hunne dansen en bewegingen vertoonden, had men in het midden een altaar van Dionysus ( uµ Xi geheeten) opgerigt en
men noemde de ruimte zelve ook wel dpxrj6Tpcc,
dansplaats. Waarschijnlijk werd het gedeelte dat
het digtst om het altaar lag ten behoeve der reidansers met planken belegd. Het is niet bepaald
zeker of dit altaar of thymele, waarschijnlijk van
eenigen omvang en met trappen omgeven, vaststond in de conistra dan of het slechts voor de
dionysische feesten werd opgerigt. Evenwel moet
deze orchestra, die wel 10 of 12 v. lager lag
dan het tooneel niet verward worden niet de
standplaats van het tragische of comische koor
gedurende de tooneelvertooningen. Bij het opvoeren werd daarvoor een afzonderlijk stellaadje
voor het tooneel opgerigt, slechts een weinig lager dan dit. Deze houten stelling besloeg ongeveer de helft der geheele conistra, strekte zich
van het tooneel tot aan de thymele uit en heette
in engeren zin insgelijks orchestra. Het choor
begaf zich op deze orchestra voor het tooneel
door dezelfde twee hoofdingangen (icap68ot), die
regts en links tusschen het theater en het tooneel
gelegen, ook voor de toeschouwers bestemd waren
om door de conistra zich naar de zitplaatsen te
begeven. Langs trappen beklimt het koor dan
zijn verheven standplaats. De orchestra was met
het tooneel insgelijks door eenige trappen verbonden, opdat het koor gemaklijk het tooneel betreden en weer verlaten kon. De orchestra is als
eene onmiddellijke uitbreiding te beschouwen van
de ruimte die voor het proscenium of eigenlijk
tooneel bestemd was, en maakte daarvan in elk
opzigt een deel uit. Zij kon er alzoo door een
voorhangsel, zoo als in een romeinsch theater, niet
van gescheiden worden, en zoo vindt men dan
ook nergens eenig zeker berigt omtrent een voor
voor het attisch tooneel. Ook wordt-hangsel
geene melding gemaakt van tooneeltoestellen of
machines, die bij de orchestra behoord hebben,
met uitzondering van Bene verdieping (ricva7fcaµa), en zekere geteekende lijnen die de bewegingen en rigtingen van het koor aangaven. De
zoogenaamde c h a r o n i s c h e trappen (xapwvsco,.
erxXaxs) waren zeker inderdaad van deze verdieping niet onderscheiden, maar slechts een
di
andere naam voor dezelfde zaak. --- c) liet
t o o n e e 1, açrlv í^. Dit woord beteekent soms het
geheele tooneelgebouw, doch in engeren zin slechts
de wand van het tooneel met zijne decoratiën die
den achtergrond uitmaakten ; en ook wel de voor
het eigenlijk tooneel gelegen ruimte, waarop de
schouwspelers stonden en handelden. Gewoonlijk
heet dit gedeelte echter 7cpoaxri vtov, v o o r t o o n e e 1,
of Xo1siov, s p r e e k p 1 a a t s. Het proscenium werd
regts en links door twee zijgebouwen begrensd,
die zich als vleugels van de tooneelruimte naar
de beide horens van het theatrum uitstrekten.
Zij heetten napaaxrjvta. Zoowel deze als ook de
achter het tooneel gelegen ruimte, het postsceniuin,
waren bestemd tot verblijfplaatsen voor de tooneelspelers en het koor, tot kleedkamers, tot be-

waarplaats der costumen, der machineriën, in een
woord voor het geheele toestel dat bij het tooneel
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vereischt werd. De vloer van dit proscenium
rustte op een muur, welks front naar de toeschouwers gekeerd en geheel zigtbaar was, indien
daarvoor de tooneel-orchestra niet was opgeslagen. Hij was versierd met zuilen en beeldtenissen en heette, even als de geheele ruimte onder
het tooneel, ^ntoaxr^vtov. Het tooneel had, gelijk
reeds gezegd is, bij een groote breedte eene geringe diepte en vormde alzoo een breed langwerpig vierkant. Wat de tooneelinrigting,
decoratiën en machineriën betreft, in dit
opzigt heerschte eene groote eenvoudigheid, ten
minste in vergelijking van de tegenwoordige inrigting. Tooneelbeschildering, axrl voy acpía,
kwam reeds vroeg in gebruik. Volgens Vitruvius
(7, PRAEF .) beschilderde Agatarchus, ten tijde van
Aeschylus liet tooneel en droeg zorg voor het
tooijen daarvan, overeenkomstig de stukken van
den dichter. De achterwand van het tooneel,
welks hoogte niet bepaald kan worden opgegeven,
had drie uitgangen of deuren op het proscenium,
waardoor de tooneelspelers in- en uitgingen. Deze
wand verbeeldde in de tragedie dikwijls een paleis.
Uit de middelste deur, de zoogenaamde koninklijke poort, ging de koning en vorsten; de beide
zijdeuren verbeeldden een ingang tot vrouwenvertrekken, kamers voor gasten en andere bijgebonwen. Niet zelden zag men er ook een tempel met andere toestellen en bijgebouwen. Deze
vaste en bijna onveranderlijke decoratiën waren
meestal een gevolg van den inhoud en den
loop van het stuk, vandaar dat de oude grammatici en lexicographen er van spreken, alsof zij de
eenige gebruiklijke geweest waren. Echter moest
in verscheiden treur-, blij- en satyrspelen de
tooneelwand anders versierd zijn, en zeker was
slechts op zeer weinige stukken van toepassing, wat een enkel berigt ons meldt, dat de middelste deur voor den protagonist, de regtsche voor
den deuteragonist, de linksche voor den tritagonist bestemd was. Deze opgave is in strijd met
de rollen van de meeste, nog bewaarde treurspe
zeker zijn deze bepalingen telkens naar (Ie-len;
omstandigheden gewijzigd. Behalve deze 3 tienren moeten nog als tooneeltoestellen vermeld worden de periacten ( i cspiax rot), door behulp waar-

van de veranderingen van plaats, die op liet tooneel soms noodig waren, werden uitgevoerd. Zij
bestonden namelijk uit drie wanden, die in een
gelijkzijdigen driehoek tegen elkaar waren opgerigt, en door middel van een spil, die in het midden
van den driehoek in den grond bevestigd was, kon
deze periacten en tien-denomraij.Tusch
tooneelwand waren op beide zijden openingen,
door welke de schouwspelers konden op ei af-

treden In het theater te Athene, dat aan de
zuidzijde der acropolis gebouwd was, beduidde
het optreden van de regterzijrle, de aankomst
over land of uit (sen vr eemde, (lat van de linkerzijde het komen uit de stad. l)e tooneelwand niet

de daarachter gelegen vertrekken en kamers was
overdekt, het overige gedeelte van liet tooneel en
het theater niet. Gebeurde het somas dat er gedurende de tooneelvoorstellingen een regenbui opkwam, dan namen de toe schouwers zoo lang de
wijk in een achter het theater gelegen zuilengang,
of in in de gallerijen der naburige tempels, of in
andere in de huurt staande gebouwen. Van de
verschillende tooneelmachineriën kennen wij bijna

alleen de namen. De berigten van Pollux (oNOM.
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4, 127-132.) zijn zeer kort en onduidelijk. Daaronder worden dikwijls genoemd liet &x x v x k rl µ a en
de i S cu a ^r p v.. Het eerste was een toestel op raderen om gerold te kunnen worden ; liet andere
een soort van balkon, dat in een hoogere verdieping aangebragt vooruitgeschoven kon worden.
Beide dienden om aan de toeschouwers zaken en
gebeurtenissen te laten zien, die binnen in huis
of in het paleis voorvielen (z. die artt.). Verder
wordt nog Bene µ rl x a v tj genoemd. Onder deze
algemeene benaming verstond men gewoonlijk het
werktuig , waarop de goden van hoven verschenen.
Vandaar ook het bekende spreekwoord deus ex
rnachina, 4h??; &-i vooral sedert Euripides
zul k eene verschijning dikwijls in zijne stukken

had doen plaats hebben. Het 8 o k o 1 s i o v was
insgelijks een toestel waarop de goden zich in de
hoogte vertoonden (goden spreekplaats). 1 1et
schijnt boven aan den tooneelwand geplaatst te
zijn geweest. Zweef- en vliegmachines zijn onder
de naazen d w p r, µ a en y s p a v o; te verstaan.
Ook was er een b l i k s e m t o r e n (% Ep 1uvoóxolrftov )
en een d o n d e r t o e s t e l (Cpovrstov) aanwezig.
Tot de machineriën zou ook nog behoord hebben
de t T s 1ía. Waarschijnlijk was dit een gebouw
met twee verdiepingen, uit wier bovenste men
kon zien wat in de onderste gebeurde. Verder
het tp p u x -r w p t o v, een soort van seinwacht, die in
liet eerste tooneel van den Agamemnon van
Aeschylus gebezigd wordt. „ De gansche machinerie was overeenkomstig den aard van het oude
drama slechts van geringen omvang en zelden van
toepassing, en behoorde meer tot het tijdvak van
Aeschylus en der oude comedie, waaraan men
als gemeenschaplijken grondslag een meer phantastisch karakter mag toeschrijven. De latere dichters
hadden naarmate zij zich meer tot den kring van zuiver menschlijke voorstellingen bepaalden, zulke bui
middelen niet noodig om zinlijk effect-tengwo
te maken. Slechts de oude comici moesten overeenkonistig den geest van hun phantastisch spel
zulke kunstmiddelen gebruiken en zelfs door
nieuwe toevoegsels nog aanmerklijk vermeerderen."
Wanneer het theater te Athene geheel bezet was,
dan bevond zich daar zeker een publiek van
-

20-30000 personen. Doch wie maakten in liet
atheensch theater de toeschouwers nit? Het is
hier namelijk de vraag of vrouwen de tooneel-

voorstellingen hebben bijgewoond of niet? De
laatste uitkomsten van het onderzoek dezer vraag
zijn geweest, dat de vrouwen niet geheel uitgesloten
waren van het theater, doch dat hare tegenwoordigheid, in den beginne althans, alleen bij treurspelen geduld werd; bij het blijspel wareis zij
niet tegenwoordig. Knapen en aankomende jon
werden onvoorwaardelijk in het theater-gelin
toegelaten; of echter ook slaven de voorstellingen
mogten bijwonen is twijfelachtig. De toegang
was niet kosteloos, doch Pericles verschafte den behoeftigen burger vrij entrée (z. het art. a s w p t-fxó v).
Men kan met Beene zekerheid bepalen of er ver
rangen van zitplaatsen waren; dit is-schilend
echter vrij zeker, dat de vrouwen van de mannen
gescheiden zaten. Daar de voorstellingen reeds
vroeg op Glen (lag begonnen, at en dronk het
publiek in het theater; sommige toeschouwers
kwamen ook later, andere gingen vroeger weer
heen. Gedurende liet spel heerschte niet altijd de
noodige stilte; goed- of afkeuring gaf men luide
te kennen. Ook tegen enkele personen onder de
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toeschouwers die het publiek niet ,aangenaam waren gaf zich de wrevel op luiden toon lucht. Bij
de voordragt der tooneelspelers werd vooral gelet
op een juiste en duidelijke uitspraak, en elk ver
daartegen werd openlijk afgekeurd. Teekens-grijp
van afkeuring waren fluiten en stampen, van
goedkeuring handgeklap en geschreeuw. Plaatsen,
en tooneelen die bijzonder in den smaak vielen
werden vaak nog eens herhaald na het roepen
van au,` t; (bis). Over 't geheel gedroeg men zich
hij de vertooning van treurspelen, rustiger, bedaarder en ernstiger dan bij die van blijspelen,
waarbij luidruchtig gelach en dartele moedwil gewone verschijnsels waren. Het was voor de toeschouwers natuurlijk zeer onaangenaam, dat het
theater niet overdekt was. Tegen de brandende
zonnestralen zocht men zich daarom door hoeden
met breede randen (it&raaos), en tegen den regen
door mantels te beschutten. -- 2) Het romeinsch
theater was over 't algemeen naar het model
van een grieksch gebouwd, ofschoon het bouwen
van eigenlijke theaters eerst op het einde der republiek en ten tijde der keizers plaats had. In den
beginne bestond het tooneel uit een eenvoudige
stellaadje, waarom het volk zich verzamelde en
staande toekeek. De censors Valerius Messala
en Casssius Longinus lieten in 154 v. C. het eerst
een theater met vaste zitplaatsen bouwen; doch
dit begonnen werk werd op bevel van P. Cornelius Nasica weder afgebroken. Eerst na de ver
toen L. Mummius grieksche-woestingvaCrh,
stukken door grieksche tooneelspelers vertoonen
liet, werden de grieksche tooneelinrigtingen nagevolgd en aan de toeschouwers vaste zitplaatsen
gegeven. Het geheel was echter maar ligt en
digt gebouwd en werd na de vertooningen weer
afgebroken. Eerst Cn. Pompejus liet in 't jaar
55 v. C. een vast theater bouwen; sedert dien
tijd bleef deze inrigting in zwang, kreeg tot
op den tijd van Augustus steeds meerdere uit
werd steeds prachtiger-breidng,htol
versierd. De censors en nog vaker de aedilen waren
het gewoonlijk die theaters lieten bouwen. Zoo
rigtte de aedilis Aemilius Scaurus een theater op,
dat 8000 menschen kon bevatten. Cicero zou bij
de begrafenisplegtigheid zijns vaders twee theaters
gebouwd hebben, die gedraaid konden worden
en zoo een amphitheater vormen (PLIN. 36, 15.
24.). Beroemd waren vooral de theaters van Marcellus, Pompejus en Corn. Balbus. De bouworde
van een romeinsch theater verschilde eenigzins van
een grieksch. In den cirkel teekende men een
gelijkzijdigen driehoek, waarvan de hoeken den
omtrek raakten. De zijde van den driehoek, gekeerd naar de plaats waar liet tooneel moest opgerigt worden, bepaalde het front of den achterwand van het tooneel. Evenwijdig met deze lijn
werd door het middelpunt van den cirkel een andere lijn getrokken, die de voorzijde van liet proscenium en het begin der orchestra aanwees, natuurlijk in de rigting van het tooneel af. De
overige halve cirkel was bestemd voor de orchestra, die alzoo in een romeinsch theater veel kleiner
was dan in een grieksch, terwijl daarentegen het
romeinsch tooneel een grootere diepte had. Even
als het grieksche bestond ook het romeinsche
theater uit 3 deden : a) uit de ruimte voor de
toeschouwers (cavea), nu eens met Bene, dan
met meerdere afdeelingen. Van het grieksche
Odatrpov verschilde de romeinsche cavea hierin dat

deze slechts de helft van den tot grondslag lig
cirkel besloeg, terwijl het eerste met zijne-gend
horens buiten den halven cirkel uitstak. .De zitplaatsen waren op dezelfde wijze door oploopende
trappen, wier aantal steeds oneven was, in wigvormige afdeelingen (cunei) verdeeld. De middelste trap liep altijd in de rigting van het middel
cirkels. Boven en achter de laatste rij-puntdes
zitbanken bevond zich een overdekte zuilengang,
welks dak even hoog was als dat van liet tooneel.
Ook het andere gedeelte van het theater b) de
orchestra werd voor de toeschouwers ingeruimd.
Want daar het rom. drama geene koren had, had
men ook geen orchestra noodig in de beteekenis en
op de wijze van het grieksche. Hier hadden dc
senatoren hunne plaats. Door de lex Roscia theatralis ontvingen in 't jaar 67 v. C. ook de ridders
een eerplaats, en later werd ook de ruimte achter de
eerste rij zitbanken rondom de orchestra voor een
onderscheidingsplaats gehouden. Deze plaats heette podiunt en was zoo breed, dat daarop eenige
rijen zetels staan konden. Orn de toeschouwers
tegen de brandende hitte der zon en tegen slecht
weder te beschutten, werden de open zitplaatsen
met groote zeilen overspannen. Daartoe koos men
purper lijnwaad. Om de heette lucht af te
koelen werd er water en wijn, met welriekende
crocus vermengd, door middel van een persmachine als fijne regen over de cavea verspreid.
Ook bestrooide men, om een onaangename reuk
te vermijden, verschillende plaatsen met bloemen
vooral met den scherpriekenden crocus. — c) H e t
t o o n e e 1 (scena). Zijne lengte bedroeg tweemaal
de doorsnede der orchestra, het mogt echter
niet hooger wezen dan 5 voeten, opdat de toeschouwers in de orchestra alles gemaklijk zien
konden. In den tooneelwand bevonden zich insgelijks 3 deuren, waarvan de beide zijdeuren wo
voor vreemden, hospitalia, voorstelden.-nige
Voor op het tooneel waren eenige pilaren tot sieraad opgerigt; ook waren de zijden er van door
schilderwerk en andere voorwerpen van weelde
versierd, b. v. door marmer en marmeren zuilen.
Overigens had do inrigting van het tooneel veel
overeenkomst met die van het grieksche, gelijk
ook de decoratiën en machineriën, waarover wij
geene afzonderlijke berigten hebben, in de hoofdzaak met de grieksche zullen hebben overeengestemd. Een machine, het pegma, wordt in het
bijzonder vermeld. Dit schijnt echter minder voor
dramatische voorstellingen dan voor andere kunst
gebruikt te zijn. Iets eigenaardigs-verigtn
aan het romeinsche tooneel was het v o o r h a n gs el (aulaewn), waardoor het voor den aanvang
der vertooning afgesloten was. Dit gordijn werd
echter niet zoo als bij ons opgehaald, maar neer
na den afloop van liet stuk weer opge--gelatn
trokken. Achter het tooneel was insgelijks een
zuilengang gebouwd, tot een toevlugt voor de toeschouwers bij slecht weder. Deze hallen besloegen
bij het theater van Pompejus eene aanzienlijke
ruimte en omringden eene plaats, die met boomen
beplant, niet een waterkom voorzien en met standbeelden versierd was. — Te Rome hadden alle
burgers toegang tot het theater, zelfs vrouwen en
kinderen niet uitgezonderd, slaven alleen waren
uitgesloten. Entréegeld werd niet betaald, daar
de spelen een geschenk (menus) aan het volk waren, echter moest men bij liet binnenkomen een
bewijs (tessera) afgeven of toonen, waarop de

Thebae,
zitplaats volgens den gradus en cuneus was aan
Zulk een tafeltje dat bewaard is geble--gewzn.
ven, luidt, C A V. II. GRAD. VIII. (JASINA
PLAIJTI. Eene plaatsverdeeling naar rangen had
in vroegere tijden geen plaats. Eerst later namen
de senatoren de orchestra in en de ridders de
eerstvolgende 14 banken. Vandaar dat de spreek
in quatuordecin? sedere zoo veel beteekent als-wijze
tot den ridderstand te behooren. Het romeinsche
publiek toonde over 't algemeen groote liefhebberij in tooneelvertooningen, zoodat zij gewoonlijk
druk bezocht werden. Bij het binnentreden van
hooggeachte of in verachting staande personen
onder de toeschouwers gaf het publiek door uit
gejuich en handgeklap, of door fluiten en-bundig
stampen zijne toegenegenheid of afkeer te kennen.
Op dezelfde wijze betuigde het zijne goed- of afkeuring aan de tooneelspelers. Beviel het stuk
niet, dan werd het spel ten gevolge van rumoer
en geschreeuw gestaakt. Verlangde het publiek
dat een acteur zich verwijderde, dan heette dit
ejicere; wenschte men de herhaling van een passage of een tooneel, dan was dit revocare; een
stuk uitfluiten en uitjouwen heette explodere, exsibilare. — Ten slotte nog iets over de amphitheaters der Romeinen. Het Amphit/ eatrum
was een ovaalrond gebouw, waarin wedspelen en
dierengevechten vertoond werden. In het midden
bevond zich eene ovale ruimte voor de spelen en
gevechten, rondom welke de zitplaatsen der toeschouwers even als in het theater trapsgewijze opliepen. De buitenzijde van het amphitheater had
altijd Benige rijen openingen met boogen (arcaden)
boven elkander, waarvan de pilaren met beeldhouwwerk of pilasters versierd waren. De arcaden in
de benedenste verdieping waren de toegangen naar
binnen en kwamen allen uit op een breeden gang
die het gansche gebouw omgaf, en waaruit men
de trappen bereikte, die naar de verschillende
rijen zitbanken voerden. 1)e middelste open ruimte, waarop de spelen en gevechten vertoond verden, had een vasten bodem en was met zand bestrooid, van daar area of arena geheeten. Naar
deze plaats voerden eenige toegangen van buiten,

waardoor de gladiators binnenkwamen en de dieren die vechten moesten werden binnengeleid.
Rondom deze plaats liep een stevige dikke muur
met gewelven (caveae), voor het opsluiten der dieren, of voor andere doeleinden bestemd; boven
over den muur liep een met pilaren versierd traliewerk, ter beveiliging van de toeschouwers tegen
de dieren. De plaats onmiddellijk achter dit tra liewerk heette podium. Hier had hij die de spelen gaf, later de keizer met zijn aanzienlijk gevolg,
zijn zetel, die wat hooger was. Rondom het podium verhieven zich, in trapsgewijze opklimmende
kringen langs de geheele ruimte, de zitplaatsen der
toeschouwers in drie of vier verdiepingen, en geheel achter aan was een open gallerij. Het geheele open gebouw werd ter afwering van de
zonnestralen en den regen niet een groot zeil (velumn, velarium) bespannen. Het eerste amphitheater werd te Rome aangelegd door C. Scribonius
Curio; z. boven Dit beweegbare amphitheater gaf
aanleiding tot het bouwen van een eigenlijk amphitheater, dat Jul. Caesar in 46 v. C. liet oprigten. Het was echter van hout en werd na afloop
der spelen weer afgebroken. Statilius Taurus bouwde op raad van Augustus het eerste steenen amphitheater op den Campus Martius. Keizer Nero liet er
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weder een houten oprigten. Alle amphitheaters,
zoowel in de hoofdstad als in de steden der provinciën, want ook daar had men zulke gebouwen,
werden verre overtroffen door het ainphitheatrum
Flaviunt. Na het eindigen van den oorlog in
Judaea begon Vespasianus den opbouw, Titus voltooide dien en wijdde het in 't jaar 80 n.
C. in, Het had zitplaatsen voor 87000 toeschouwers en nog daarenboven voor 20000 op de open
gallerij 1De overblijfsels van dit gebouw, dat nog
tegenw. it Colosseo genoemd wordt en 154 par.
v. hoog is, vallen meer en meer in puin. Van de
amphitheaters buiten Rome zijn nog het best bewaard gebleven dat te Verona, te Capua en inzonderheid te Nimes (Neinausus) in Frankrijk.
Thebae, em, 1) in den oudsten tijd ei p3
HOM OD. 9, 264, 274.), hoofdstad van Boeotië,
midden in een heuvelachtige, waterrijke, zeer vruchtbare vlakte, die vooral voor paardenfokkerij geschikt was. Volgens de sage werd zij onder den
naam Ka'óµtua door Cadmus gesticht, op een vrij
aanzienlijke hoogte, vervolgens door Amphion met
zeer hooge, stevige muren omringd. Hierin waren 7
.

poorten (AESCH. SEPT. C. TH. 380. EUR. PHOEN .1111.):

^2 Y ) Ytc u 7:., 't HXtxrp o naar Plataeae, IloocrI c; naar
Tanagra en Chalcis, Nrj ïrac, Kprlvccicu (atpxatac),
"id)taTat, `()Ei.oXwi, wier ligging niet meer naauwkeurig is aan te wijzen. De omvang van de stad
•

bedroeg 43 stadiën, voor eenige van de poorten
lagen nog voorsteden, xu,p.at. Onzeker is ook de
ligging der acropolis, die waarschijnlijk (volgens
U l r i c h s) op den zuidwestelijken, volgens anderen (b. v. L e a k e, Kiepert) op den noordwestelijken heuvel gezocht moet worden. Op dezen
laatsten heuvel der acropolis ligt teg. de stad
Thiva. De Ismenus en de bron Dirce, die
op de hellingen van den Cithaeron ontsprongen,
vloeiden door de stad, die buitendien vele bronnen bezat; vandaar ook vele heerlijke tuinen in de
omstreken. Voor de electrische poort lag de zeer
heilige tempel van den ismenischen Apollo,
iets verder het heiligdom van Aniphiaraus, waarin
echter geen Thebaan om voorspelling te ontvangen slapen mogt, want de heros had gevraagd, of
Thebe hem als waarzegger of als strijdgenoot hebben wilde, en de stad had het laatste gekozen (HDT.
8, 134.). Zeer beroemd was Dirce, nu eens
beek, dan weder bron geheeten, vooral om haar
helder water, dat bij bacchische inwijdingen gebruikt, maar ook geprezen werd om zijn -ver
schoonheid der vrouwen, die er-mogenvad
zich in waschten, te vermeerderen en het goed dat
er rriede hevochtigrl werd te zuiveren. --- Thebe
is slechts tweemalen volkomen ingenomen, door de

Epigonen en door Alexander den G., die het, op
de heiligdommen en de woning van Pindarus na,
geheel verwoestte; het telde destijds 40000 inwoners. — 2) Een der grootste en oudste steden
van A crypte, ja volgens Diodorus de oudste stad
der wereld, drukke handelsplaats en de hoofdstad van Boven- Aegypte. Reeds Homerus (IL.
9, 381 .) schildert ons de magt der ,,honderdpoortige" stad. Haar omvang was 140 stadiën, en hier
bevond zich het Memnoniam met de daarvoor
staande tolossen van Memnon, de prachtige tern-

pel van Ammon (iinT. 1, 182. 2, 42.), de trotsche
koningsgraven enz. Nadat de koninklijke residentie naar Memphis verlegd en Thebe door Cambyses geplunderd was, kwam het daarvan niet
weer op. Op deze uitgestrekte ruïnen liggen thans
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4 vlekken (Carnak, Luxor, Gurnoe, Medinedasoe),
benevens verscheiden dorpen. -- 3) Stad van Thessalië in het landschap Phthiotis (Liv. 32, 33.), niet
ver van de pagasaeische golf, met een haven; belangrijke handelplaats, ruïnen bij Ahketjel (LIV.

28, 7. 33, 5.). Andere steden van dezen naam
zijn van minder belang, behalve e c t (Di9t'as (z.
Thessalia, Phthiotis).
Thebaansche oorlog, z. A d r a s to s.
Thebe, e rip ll, stad in het hart van Mysië, in
een boschrijk oord, aan den voet van den berg
Placus, geboorteplaats van Chryseïs en van Andromache, door Achilles verwoest (HoM. II, 2, 691.
1, 366. 6, 397.), later vergaan. Xenophon (ANAB.
7, 8, 4.) zoekt haar tusschen Antander en Adramyttium; juister tusschen Adramyttium en Carina.
Naar haar werd de bekoorlijke landouw rondom
de adramyttische golf tot aan Coryphas en Heraclea rr? ©rjPrl; 7rE&fov, Thebanus campus, genoemd
(HDT. 7 , 42 . XEN. HELL. 4, 1, 44 . LIV. 37, 19.).
Theehes , e Xrjs, hooge bergspits van den
Paryadrus in Pontus, op de grenzen der Macronen, ten Z. van Trapezus; t. Tekieh. Van daar
ontdekten de 10000 terugkeerende Grieken onder
Xenophon het eerst weder de zee (XEN. ANAB. 4,
7, 21.).

Thelpusa, e Atouaa of ©^Xcpouaa, stad in
Arcadië, aan de rivier Ladon, later verwoest.
Themis, e4, dochter van Uranus en Ge,
vrouw van Zeus, bij wien zij moeder werd van de
Horen en de Moiren ; zij is de personificatie der wetlijke
orde. Bij Homerus is haar wezen nog niet ontwikkeld, doch wel komt zij daar ook reeds voor
als een godlijk persoon, die met Zeus het regt beschermt en de vergadering der mannen bijeenroept
en weder ontbindt HOM . OD. 2, 68.). Ook op
den Olympus verschijnt zij als de godin van regt
en orde, zij mort nimmer tegen Zeus. Zij. is een
wijze raadgeefster (F-UpouXo;, atTBBpn) en gelijk
Dice eene vertrouwde van Zeus. Moeder der Horen en der Moiren handhaaft zij met Zeus de
orde in de natuur en in het leven der menschen.
Zij is ook eene orakelgodin, die aan de menschen de verordeningen van Zeus (4uar Ot6, )
verkondigt; vóór Apollo was zij in het bezit van
het orakel te Delphi. Zij werd op verscheiden
plaatsen van Griekenland vereerd. Afgebeeld werd
zij naar liet ideaal van Athene, met den horen
des overvloeds en de weegschaal.
Themisc ra, f.k axupa, water- en grasrijke
vlakte in Pontus, tusschen de rivieren Iris en
Thermodon, met eene gelijknamige stad (den
zetel der Amazonen) aan den mond van den
Thermodon, die echter ten tijde van Augustus
reeds niet meer bestond (AESCH. PROM . 722.
HDT. 4, 86.).
Themiso, Eaµíawv, 1) tyran van Eretria. —
2) Een Cypriër, groote wellusteling, met zijnen
broeder Aristus de vertrouwelingen van Antiochus II., koning van Syrië, die grooten invloed
op de regeringsaangelegenheden uitoefenden. -3) Veldheer van Antiochus III. in den oorlog
tegen Ptolemaeus Philopator. — 4) Koopman te
Thera, redde Phronime, de dochter van zijn gastvriend Etearchus, koning van Cyprus, het leven

in plaats van haar in zee te laten verdrinken
4, 154 en v.).
ThemIsta, € 4u ra, vrouw van Leon te
Lampsacus, vriendin en volgeling van Epicurus
(HDT .

(CIC. DE FIN. 2, 21.).

Themisi. us, ®sµíarcos, een zoon van den
wijsgeer Engenius uit Paphlagonië, een rhetor en
wijsgeer. Zijn leven valt in de 2. helft der 4.
eeuw n. C. onder de regering der keizers Constantius, Julianus en de eerstvolgende, die hem
allen om zijne welsprekendheid hoogachtten. Hierdoor verwierf hij zich ook den bijnaam euc^pi^rl;
en zijn tijdgenoot Gregorius noemt hem Pu tXsus
X6y0)v. Als leeraar en schrijver wijdde hij zich
hoofdzaaklijk aan de welsprekendheid en wijsbegeerte. Van zijne 36 redevoeringen, die Photius
kende, bezitten wij nog 34, waarvan een in eene
latijnsche vertaling. Het zijn meest lof- en lijk redenen op verschillende keizers, doch zij handelen
ook over landbouw, vriendschap enz. Van zijne
philosophische werken bezitten wij nog vier ver
Aristoteles, in den vorm van om -klaringeop
-schrijvnge.
Themisto, ©11.Lcatw, 1) Nereïde (HESIOD .
THEOG . 261.). — 2) Dochter van Hypseus, na
Ino vrouw van Athamas, moeder van Orehomenus, Sphingius, Leuco, Erythrius, Schoeneus en
Ptous. Athamas huwde haar, daar hij lno voor
dood hield; toen hij echter vernam dat zij als
Bacchante in de kloven van den Parnassus ver
liet hij haar heimelijk weer naar huis-dwals,
halen. Thewisto dit ontdekt hebbende, wil de
kinderen van Ino dooden en geeft aan Ino, die
zij niet kent en voor eene slavin houdt, het bevel
om hare kinderen witte, die van Ino zwarte kleeren aan te trekken ; Ino doet dit juist omgekeerd,
en zoo vermoordt Themisto des nachts hare eigene
kinderen en daarna zich zelve.
Themistócles , Ot rox%TlS, uit Phrearrii,
zoon van Neocles. Wat men van het losbandige
leven zijner jeugd vertelt, schijnt later verzonnen
te zijn, daar men in tegendeel ook reeds uit zijn
knapenleeftijd voorbeelden bijbrengt van een bui
ernst en zin voor het openbare leven.-tengwo
Hieraan wijdde hij zich al vroeg; doch eerst
de perzische oorlogen gaven aan zijn eerzucht
een bepaalde rigting. Eigen roem en de magt
van zijn vaderland te vergrooten was liet doel
van zijn streven, en daar hij om dat te bereiken
zich weinig om de keus der middelen bekommerde
(over zijn karakter, z. THOC. 1 . 138 .), kwam hij
weldra met Aristides in spanning en strijd, die in
483 V. C. voor hem moest wijken. Na den slag
bij Marathon begreep hij, dat de magt van Athene
haar natuurlijken steun moest hebben in de zee, en
daarom dreef hij door, dat de opbrengsten der
mijnwerken te Laurium tot het aanbouwen eener
vloot besteed werden, bepaaldelijk voor den oorlog
met Aegina, maar zeker ook reeds met het oog
op de waarschijnlijke voortzetting van den krijg
tegen de Perzen (vrIUC. 1, 14.). Zoo werd dan
in de eerste jaren eene vloot van 200 schepen
uitgerust (HDT. 7, 144 ). Toen nu Xerxes in
aantogt was werd hem als strateeg het bevel er
over toevertrouwd, waarbij hij gelegenheid had
zijne groote talenten ten toon te spreiden. Voor
alles streefde hij er naar om de eensgezindheid
tusschen de staten te bewaren, en zocht aan de
orakelspreuken, die eerst geheel ongunstig, ver
meer twijfelachtig luidden, deze verklaring-volgens
te geven, dat de redding van den staat alleen van
de vloot afhing (HDT . 7, 141 en v.) ; hij werd
hierin echter overstemd en met den Spartaan
Evaenetus afgezonden, om den bergpas Tempe te
bezetten. Toen zij echter gewaarschuwd door

Themi stogenes---Theocritus,
Alexander van Macedonië en uit vrees van te
land of te water omsingeld te worden, van hier
de troepen hadden teruggetrokken, voegde hij zich,
aan het hoofd van 300 atheensche triëren, bij de
vloot onder Eurybiades die bij Artemisiurn lag
(HDT . 8, 1 en v.). Door een storm leed zij belangrijke verliezen, doch waagde evenwel door
Themistocles aangemoedigd, een slag die onbeslist bleef, waarna zij, op het berigt van liet
verlies der strijdmagt onder Leonidas, naar Sa
afzakte. Door een list zocht Themist. op-lamis
den terugtogt de Ioniërs in het perzische leger
onschadelijk te maken. Hij landde in Phalerum
en lokte het besluit der Atheners uit om de stad
te verlaten. Toen dit gebeurd was, wilden de
andere vlootvoogden de ligplaats bij Salamis verlaten en naar den Peloponnesus stevenen. Themistocles, door Mnesiphilus ondersteund, was vast
overtuigd (lat zoo ergens, hier alleen eene overwinning kon bevochten worden; hij wendde dus
alles aan om de zeemagt hier bij elkaar te hou
overreding, bedreiging, omkooping met de-den:
30 talenten die hij van de Euboeërs gekregen
had; Eurybiades werd overgehaald, doch de Corinthiër Adimantus drong vooral op de afvaart
aan, en deze zou ongetwijfeld gevolgd zijn, zoo
Aristides niet in de laatste vergadering het berigt
had gebragt van de omsingeling der vloot door de
vijanden, eene gebeurtenis die door de list van
Themistocles (Sicinnus) was te weeg gebragt.
I)e Perzen vielen nu van de zijde van de haven
Phalerum de grieksche vloot aan, die in de zeeengte tusschen Salamis en het vaste land gelegen
was, doch zij werden met een ontzettend verlies van
menschen en schepen afgeslagen Sept. 480 v. C.
Bij het voorstel, dat naauwlijks ernstig gemeend
kon zijn, om de Perzen te vervolgen, en bij de
boodschap ten gevolge der verwerpirig daarvan
aan Xerxes gezonden, had hij zonder twijfel
zijne toekomstige plannen weder juist berekend
?

(PLUT. Th EM. 16. JUSTIN. 2, 13.). Thans
werd hij, hoewel hem slechts de tweede prijs der
overwinning werd toegekend, algemeen als de
bevrijder van Griekenland gevierd. Intusschen
werd hij, na een togt ter bestraffing der Cycladen,
waarbij hij van knevelarij beschuldigd werd, als
veldheer door Xanthippus vervangen, waarbij ijver.
zucht zeker een voorname rol heeft gespeeld. Nu
hield hij zich meer met de binnenlandsche aan
bezig, vertrok, toen de Spartanen-gelnhd
zich tegen liet versterken van Athene door een
muur verzetten, zelf met Aristides en Abroiiychus
als gezant naar Sparta, en wist daar de onderhandelingen te rekken, totdat het belangrijke werk
in zijne vaderstad bijna voltooid was (TRUC. 1,
89 en v.); ook de Piraeeus werd op zijn raad
vergroot en versterkt, 477 (THUG. 1, 93.). Langzamerhand begon zijne volksgunst te tanen. Men

verweet hem dubbelhartigheid, geldzucht en lioovaardij ( PLOT. ARIST . 24.); daarbij deed ook Lacedaemonië zich gelden. Hij werd van perzische
gezindheid aangeklaagd en wel vrijgesproken (dit
is waarschijnlijk de aanklagt van Leobotes, PLUT.
THEM . 23.), doch in 471 werd hij door de kuiperijen zijner tegenpartij door het ostracismus ver
(TRUC . 1, 137.). Terwijl hij zich te Argos-bane
ophield, werd hij na den dood van Pausanias van
geheime verstandhouding met hem beschuldigd
en naar Sparta gedaagd voor het algemeene synedrion der Hellenen. Hij ontvlugtte echter naar

947

Corcyra, van daar tot Admetus, koning der Molossiërs, en vervolgens over Pydna en Naxos naar
Ephesus. Door zijne vrienden werd een groot
gedeelte van zijn vermogen gered, hoewel nog
80-100 tal. verloren gingen (PLUT. THEM. 25.).
Nu wendde hij zich tot Artaxerxes die pas de
regering aanvaard had (465), beriep zich op zijne
aan de Perzen bewezen diensten, beloofde zijne
medewerking ter onderwerping van Griekenland
en werd door den koning met weldaden overla
doch nog voor het einde van het jaar, dat-den;
hem vergund was om zich de perzische taal en
zeden eigen te maken, stierf hij te Magnesia,
waarschijnlijk een natuurlijken dood, in den ouderdom van 65 jaren (TRUC. 1, 135-138.). Zijn
gebeente werd in 't geheim naar Attica gebragt
en bij het voorgebergte Alcimus begraven.
Themistogènes , ez taToy&v ri;, uit Syracuse, wordt vermeld als schrijver van Bene geschiedenis van den veldtogt van den jongen Cyrus
naar Boven-Azië (XEN. HELL. 3, 1, 2.). Men gelooft vrij algemeen dat dit een pseudoniem van
Xenophon is ; anderen daarentegen meenen dat
hij de hand gehad heeft in het bewerken van
Xenophon's Anabasis.
Thenae, ®& a, stad op de kust van Byzacium in Africa propria, tegenover het eilandje
Cercina; t. nog Taineh.
Theoclymenus, 0soxXuµsvos, 1) zoon van
Polyphides, een ziener uit Hyperesia in Argos,
die, wegens een moord voortvlugtig, bij Telemachus in Sparta kwam en door hein naar Ithaca
werd mede genomen. Hij maakte aan Penelope
de tegenwoordigheid van Ulysses op Ithaca bekend en den ondergang der vrijers (Hnaz. on. 15,
256 en v. 507 en v. 17, 151 en v. 20, 350 en
v.). — 2) Z. Proteus.
Theocritus , esóxpero;, bucolisch dichter uit
Syracuse, omstreeks 272 v. C. Van zijne levens
weinig bekend; hij leefde deels-omstandighe
te Alexandrië, aan het hof van koning Ptolemaeus
Philadelphus, wiens bijzondere gunst hij genoot
om zijne geleerdheid en fijne beschaving, deels te
Syracuse onder de regering van Hiero II. Hij
is de vader der bucolische poësie, in zoo ver hij
ze tot een bijzonderen kunstvorm ontwikkeld heeft,

die op eene afzonderlijke plaats in de letterkunde
aanspraak maakt. Van oudsher hadden de sicilische herders op kunstelooze wijze in beurt- en
wedzangen de bucolische dichtkunst beoefend;
Daphnis, het ideaal der herders, zijne liefde en
zijn dood waren de hoofdinhoud dier zangen,
weshalve ook aan dezen herdersheros zelven de
uitvinding der bucolische poësie wordt toegeschreven. Terwijl nu Theocritus veel eigenaardigs van
het kunstelooze herderslied behield, zoo als den
vorm van den evenredig verdeelden beurtzang en
de refereinen, schilderde hij het eenvoudige leven
der herders van zijn vaderland in gedichten, die
Et^vXXtu (beeldjes) genoemd werden, dewijl zij
ons afzonderlijke tooneelen van het herdersleven
als zoo vele kleine tafereeltjes voor oogen stellen.
Hij bepaalde zich echter niet uitsluitend tot het
herdersleven, maar hij koos zijne tooneelen en
karakters, over 't algemeen uit het leven der lagere
klassen, herders, visschers, landlieden, stedelingen
uit de volksklasse. Deze beeldjes in een kleine
lijst gezet hebben een dramatisch karakter en zijn
vol leven en beweging; de personen zijn getrouw
naar de natuur geteekend, zijn menschen van
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vleesch en bloed, die gevoelen, spreken en handelen geheel overeenkomstig den stand waartoe
zij behooren en den tijd waarin zij leven. De
beelden zijn uit het werklijke leven genomen, een
ongekunsteld, slechts een weinig daar-voudigen
boven verheven door de poëtische opvatting en
voorstelling. Aldus zijn deze idyllen van Theocritus zeer verschillend van de latere van Ges zn e r en anderen, waarin ons eene sentimentele, schuldeloos reine kinderwereld wordt geschilderd zonder werkelijkheid, slechts bestaande
in de overdreven verbeelding van den dichter.
Bij Theocritus is alles aansehonwlijk en met levendige kleuren gemaald, getrouw naar de natuur met vrolijken luim en dikwijls met dartele
trekken geteekend, zonder evenwel in het gemeene en platte te vervallen. De dichter ver
overal eerie gave van naauwkeurige opmer--radt
king en levendige navolging, aan de Grieken van
Sicilië zoo bijzonder eigen, een zuiver, poëtisch
gevoel en een voor de schoonheden der natuur
vatbaar gemoed. Zijn taal is krachtig, eenvoudig
en helder en slaat overal den juisten volkstoon
aan. Het dialect is gemengd. De grondslag en
het hoofdbestanddeel er van is het dorische dialect
van Sicilië, dat hij door liet opnemen van vormen
uit andere dialecten veredeld heeft. Behalve 22
epigrammen en een fragment van een gedicht
&psv(Zri, hebben wij van Theocritus nog 30 stukken, die, hoewel zeer verschillend van aard, allen
den naam idyllen dragen, wier echtheid evenwel
gedeeltelijk betwijfeld wordt. Theocritus heeft in
de bucolische poësie, het idyl, het toppunt bereikt, hij is zoowel de schepper, als de eigenlijke
vertegenwoordiger der bucolische dichtkunst bij
de Grieken. Als zijn voorganger wordt S t e s ic h o r u s beschouwd, die ook Ç3ouxoXtxc, zou
gemaakt hebben, waarin het leven en lijden van
Daphnis bezongen werd; doch zijn dichttrant
was meer van episch-lyrischen aard. Een leerling

hem werd op de markt zijner geboorteplaats een
standbeeld opgerigt. Onder zijne geschriften
worden genoemd : Ywxparou dcnoXo7k , vóµob,
een rhetorica, benevens 50 treurspelen, waarvan
slechts titels en eenige fragmenten bewaard zijn. -2) Een zoon van hem, insgelijks rhetor.
Theodórus, Ekóawoos, 1) uit Samos, zoon
van Rhoecus en uitvinder van het metaalgieten
en van verscheiden werktuigen - voor deze kunst
van belang ; hij wordt ook als architect genoemd en
was de maker van eenige belangrijke bouwwerken
(Pr,IN . 36, 13, 19.) . — 2) Th . de jongere, insgelijks uit Samos, zou den ring van Polycrates gemaakt hebben en een mengvat, dat Croesus als
een wijgeschenk naar Delphi zond (HDT. 3, 41.
1, 51.). — 3) Een beeldhouwer, die de maker
zou zijn der tabula Iliaca op het Capitool. — 4)
Uit Gadara, Th. Gadarensis, een rhetor uit de 1.
eeuw n. C. en leeraar van Tiberius, gedut ende
diens verbanning naar Rhodus. Suidas noemt
eenige werken van hem, doch hij wijdde zich meer
aan het onderwijs en stichtte een eigen school
Bz o6wpEtov (QUINCT. 2, 11, 2. 3, 1, 18. SEN. CONTROV. 2, 9.).

Theodosia , ee0006Ea, bloeijende milesische
colonie in europisch Sarmatië aan de Z. oostkust
van den taurischen Chersonesus (Krim), met veel
graanhandel en een goede haven, zij lag in de
nabijheid van liet teg. Kaffa of Feodosia.
Theodosius, 1) Fl a v. een Hispaniër, werd
in 't jaar 367 n. C. door Valentinianus I. naar Britannië gezonden, om aldaar de uitgebroken onlusten
te dempen. Hem vergezelde zijn zoon, de latere
keizer Theodosius. Pas was hij geland of hij
versloeg de Britten, nam London in, herstelde de
verslapte krijgstucht, trok daarop naar het Noorden en dreef de Scotten in hunne bergen terug,
waarna hij de verschansingen, die daar vroeger
tegen hen opgeworpen waren, weder herstellen
liet. Vervolgens bedwong hij den opstand van

en navolger van Theocritus was zijn tijdgenoot den Pannoniër Valentinianus en keerde daarop,
B i o n uit Smyrna, die zijn latere jaren te Syra- vergezeld van de heilwenschen der Britten, naar
cuse doorbragt. Wij bezitten van hem een uit - Rome terug. In 't jaar 370 versloeg hij een bende

voerig gedicht E7tLTdcptoc Aaw'vt6oy, benevens
eenige kleinere, gedeeltelijk slechts bij brokstukken. Voor een leerling van hem houdt men
M o s c h u s uit Syracuse, een jongeren tijdgenoot
van Bion en Theocritus, van wien wij behalve
eenige kleinere stukjes een 'E^ctrácpto; Bícuvoc en
twee grootere idyllen, waarvan de inhoud episch
is, bezitten. Beiden zijn geen bucolische dichters
in den geest van Theocritus. Hunne gedichten
zijn, wat de inkleeding betreft, slechts zwakke navolgingen van den grooten meester, zij zijn zonder
dramatisch leven, en missen alle eenvoudigheid en
natuurlijkheid; zij zijn weekelijk, sentimenteel en
overdreven gekunsteld. Het best zijn zij geslaagd
in erotische snakerijen. — Onder de latijnsche
dichters slaagde vooral Virgilius niet ongelukkig in
de bucolische poësie, en nam daarbij Theocritus
tot voorbeeld. Z. verder Virgilius.
The odámas, Ostoaáµa;, z. H y l a s.
Theodectes , f)Foaexrric, 1) uit Phaselis in
Lydië. Hij was een leerling van Isocrates, Plato
en Aristoteles en leefde in het begin van de 4.
eeuw v. C. Eerst wijdde hij zich aan de geregtlijke welsprekendheid, vervolgens aan de tragische
poësie, en behaalde den overwinningsprijs in een
wedstrijd, dien Artemisia ter eere van Mausolus
had doen houden. Hij stierf te Athene, en
'

'

Alemannen en ging in 372 naar Africa, alwaar
de gestrengheid van den stadhouder Romanus de
Mauren in opstand gebragt had, versloeg hunnen
aanvoerder, Firmus, en dwong hem tot vrede.
Doch een nieuwe opstand van hem noodzaakte
Theodosius tot strenge maatregelen tegen de bergbewoners, die hij in hunne ontoeganklijke schuilhoeken opzocht, terwijl hij Firmus gevangen nam en
ter dood liet brengen. Niet lang daarna trof Theodosius in 376 hetzelfde lot, daar Gratianus, na
den dood van Valentinianus, den bij hem gehaten
grooten veldheer liet vermoorden. -- Zijn zoon
2) Theodosius I. de groote, romeinsch keizer

van 379-395, werd in 346 geboren te Cauca in
de spaansche provincie Gallaecia, uit een aanzien
geslacht, vergezelde reeds als knaap zijnen-lijk
vader op diens veldtogten in Britannië en Africa
en leerde onder hem de krijgskunst. Na den onverwachten dood zijns vaders leefde hij een tijd
lang in stille afzondering op riet land, totdat Gratianus hein in 378 tegen de Gothen in Thracië

zond en hem den 19. Jan. 379 het bestuur over

de westelijke provinciën afstond. Nu versloeg hij
de Gothen en herstelde de rust, gaf vele wetten
en werd ziek ten gevolge van de doorgestane
vermoeijenissen op al zijne togten. In zijne ziekte

werd hij gedoopt en gaf een scherp edict tegen
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de Arianen. In 't jaar 380 moest hij de onrustige Gothen op nieuw tuchtigen en begaf zich
daarop naar Constantinopel. Daarop versloeg hij
een zwerm woeste horden aan den Donau en wees
de Gothen woonplaatsen in Thracië aan. In 't
jaar 383 werd zijn oudste zesjarige zoon Arcadius
tot Augustus benoemd, en toevertrouwd aan de
opleiding van Themistius en Arsenius. Tevens
gaf hij vele uitmuntende wetten. Ten gevolge
van godsdienstige twisten in het W. kon hij niet
verhinderen dat Gratianus door Maximus onttroond
werd, en was slechts in staat om door onderhandelingen voor diens nagelaten zoon, Valentinianus II., Italië en eenige andere provinciën te behouden. Intusschen beperkte hij, vooral in 't jaar
584, het heidendom steeds meer en meer, ondanks de vertogen van den rhetor Libanius en van
Symmachus. In 386 werd hem een tweede zoon,
Honorius geboren. Kort hierna verloor hij zijne
dochter Pulcheria en zijne gemalin Flaccilla, eene
verstandige vrouw, die een gunstigen invloed uitoefende op haren driftigen, opvliegenden gemaal,
en als Bene moeder der armen de algemeene liefde
genoot. In hetzelfde jaar behaalde de keizer eene
beslissende overwinning op de Gothen aan den
Donau en noodzaakte een gedeelte der overwon
zich daar in vaste woonplaatsen te vesti--ne
gen. Een hevige opstand te Alexandrië en Antiochië in 387 uitgebarsten, werd met geweld onderdrukt en streng gestraft. Daarop brak de
strijd tegen Maximus uit, die over de Alpen trok,
Italië en Africa onderwierp, doch door den hem
vervolgenden Theodosius verscheiden malen overwonnen, in Aquileja gevangen genomen en ter
dood gebragt werd, 27. Aug. 388. Theodosius
deed zijne overwinning eer aan door eene algemeene vergiffenis te schenken en (le bloedverwanten van den verslagen vorst in genade aan te nemen. Hij gaf het westelijk gedeelte van het rijk aan
den jongen Valentinianus terug, hoewel hij gedurende de minder jarigheid van zijn beschermeling,
de regent er van bleef. In 't jaar 389 ging Theodosius naar Rome, waar hij het heidendom geheel en al onderdrukte. Hier ontving hij ook een
perzisch gezantschap. Hij bragt den winter te
Milaan door en gaf in 390 bevel tot eerie bloedige bestraffing der Thessalonicensers, wegens den
moord aan een daar gelegerd bevelhebber gepleegd, Bene daad, waarover hij te laat berouw
gevoelde. Na zijne terugkomst te Constantinopel,
in 391, wikkelde hij zich in nieuwe twisten met
de Arianen. Intusschen werd Valentinianus den 15.
Mei 392 door den Frank Arbogast vermoord, die
Eugenius op den troon plaatste. In 't jaar 393
trok Theodosius, vergezeld van zijne grootste veldheeren , Gaenas en Stilicho en andere, tegen bei den op en versloeg hen, deel 6. Sept. 394, niet
ver van Aquileja. Hij maakte nu van zijne overwinning gebruik, om de weder herrezen heidennsche godsdienst geheel uit te roeijen, droeg aan
zijnen zoon Honorius de regering over het westersche rijk, onder de voogdij van Stilicho op en
stierf kort daarna, den 17. Jan. 395. Theodosius
had een vorstelijk uiterlijk en eene koninklijke
houding, daaraan paarde hij beschaafde manieren,
uitgebreide kundigheden en groote krijgskundige
bekwaamheden. Hij legde zich er op toe ons
zijn toorn en drift steeds meer en meer te beheerschen. Ook zijne verdiensten als wetgever
in een bijna bandeloos rijk, zijn niet gering. ---
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Zijn kleinzoon, de zoon van Arcadius, 3) The od o s i u s II., geboren in 't jaar 400, geraakte reeds
in 408 na den dood zijns vaders aan de regering
over het oostersche rijk, onder voogdij van Anthemius, die de invallen der Hunnen afweerde, met
Perzië in vriendschaplijke verstandhouding trad,
aan Honorius, die in het naauw gebragt was, hulp
zond en den beroemden bisschop Synesius veel
invloed liet uitoefenen. Later genoot Pulcheria,
de zuster des keizers, eerie vrome vrouw, met
veel geest en geleerdheid, groot aanzien. Zij nam
de opvoeding van haren broeder geheel op zich,
zonder echter de noodige geschiktheid te hebben
om een heilzamen invloed op de vorming van zijn
karakter uit te oefenen. Onder hem werden de
laatste sporen des heidendoms met onverbidlijke
gestrengheid uitgewischt. In 't jaar 421 trouwde
hij met Athenaïs, eene dochter van den wijsgeer
Leontius, na haren doop Aelia Eudocia geheeten.
In hetzelfde jaar overwon Theodosius de Perzen
en sloot in 422 vrede met hen. Na den dood
van Honorius in 423, verkreeg Theodosius ook
het westersche rijk. Sedert 430 werd de binnen
geschokt door vele kerklijke twisten,-landscherut
die nog gepaard gingen met ongelukkige oorlogen tegen de Vandalen in Africa, een verwoestenden brand te Constantinopel (433), en ver
opstanden der Joden en Heidenen in-scheidn
Palaestina en Syrië. In 't jaar 437 werd Eudoxia,
de dochter van den keizer, verloofd aan Valentinianus III., zoon van Constantius en Placidia,
een zuster van Honorius, en in 438 werd de verzameling der sedert Constantijn den G. uitgevaardigde wetsverordeningen (Codex Theodosianus),
onder plegtige feestviering afgekondigd. Tegen
het einde zijner regering liet hij zich van zijne
vrouw scheiden, die in Palaestina stierf; daarenboven werden zijne laatste jaren verbitterd door
menigvuldige invallen in zijn rijk van barbaarsche
volken, vooral van de Hunnen, door eindelooze
kerkgeschillen en verwoestende landplagen. Hij
stierf in 't jaar 450.
Theodotus, Oco6otoQ, 1) een leerling van
Socrates. -- 2) Veldheer van koning Lysimachus,
die de stad Sardes aan koning Seleucus overgaf.
-- 3) Bevelhebber eenei vloot van koning Antigonus, die in 315 v. C. een zeeslag verloor tegels
Polycrates, den vlootvoogd van I'tolemaeus. -- 4)
Uit Aetolië, veldheer onder Ptolemaeus IV. tegen
Antiochus III. — 5) Grieksch rhetor en leeraar
van Ptolemaeus Atiletes. Hij was het die den kohing den raad gaf Pompejns op zijn vlugt te
vermoorden, en die liet hoofd van den vermoorde
aan Caesar bragt. Hij moest den toorn van Caosar door de vlugt ontwijken en viel later in handen van Brutus, die hem ter dood liet brengen, 43
V. C. (PLUT. POMP. 77, 80. BRUT. 63.). --- 6) Een
pythagorist, die zich de tong zou hebben afgebeten
om zijne medezaamgezworenen niet te verraden.
Theognëtus, ®s6yvTT Tro;, grieksch blijspeldichter van cie nieuwe comedic. Slechts weinige brok
zijn van hem over.
-stuken
Theognis, C Moyvts, elegisch dichter uit het
attische Megara, van 540---50t> v. C. Hij behoorde tot den rijken dorischen adel dier stad,
die echter ten gevolge eerier democratische omkeering van zaken, omstreeks dien tijd zijn vermogen en zijnen staatkundigen invloed verloor.
Ook Theognis, een stijf aristocraat, leed groote
verliezen door deze revolutie; van daar zijne bit-
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tere klagten over de slechtheid en onregtvaardigheid zijner tegenstanders.. Wij bezitten op zijn
naam eene verzameling van disticha, die in 't geheel 1389 verzen bevat. Doch men vindt daaronder ook verzen van Solon, Tyrtaeus, Mimnermus en a., ook schijnen (le verzen van 1231 af,
van erotischen inhoud zonder waarde, uit lateren
tijd afkomstig te zijn. Het geheel is eene verzameling van brokstukken, zonder innerlijken zamen hang, waarvan men hier en daar eenige kleine, volledige elegiën kan uitzonderen. Theognis heeft,
gelijk de overige elegiëndichters voor hem, afzonderlijke elegiën vervaardigd, die vele toespelingen
bevatten op het bijzondere leven van zijn tijd;
hieruit werden echter reeds vroeg de algemeene
spreuken, die er in menigte in gevonden werden, bijeengezocht en voor schoolgebruik vereenigd. Deze verzamelingen, die zeker naar vaste
beginselen gerangschikt waren, zijn verloren gegaan; de verzameling die wij bezitten, en waarin
geene orde te ontdekken is, is waarschijnlijk eene
latere bijeenvoeging van spreuken in den geest
van Theognis, die uien bij verschillende schrijvers
vond aangehaald. De meeste gedichten van Theognis waren vermanende elegiën aan een adellijken
megarensischen jongeling, met name Cyrnus, zoon
van Polypaïs ; buitendien ontmoeten wij in onze
verzameling nog brokstukken van elegiën van
anderen aard, vooral van sympotische elegiën. --2) Attisch treurspeldichter ten tijde van Aristophanes en door dezen bitter bespot, later een der
30 tyrannen (?SEN. HELL. 2, 3, 3.).
Theomestor, OsoµéaTwp, uit Samos, wegens
zijne dapperheid in den slag bij Salamis door Xerxes tot tyran van Samos verheven (HDT. 8, 85. 9, 90.).
Tlieomuestus, et6viro, t) een academisch wijsgeer, wiens onderwijs M. Brutus in
43 V. C. nog te Athene genoot (PLUT. BRUT. 24).
-- 2) Metaalgieter uit Sardes, die een standbeeld
vervaardigde van den worstelaar Agelus (PAus. 6,
15, 6.). -- 3) Een schilder, door Plinius (35, 10,
36.) genoemd.
Theon,wv. Naam van verscheiden sophisten,
rhetors, wiskundigen en a. I)e voornaamste mannen
die dien naam droegen zijn: 1) A e l i u s Theon,
een platonisch wijsgeer uit Alexandrië, die ver
schreef op Xenophon, Isocrates en De--klaringe
mosthenes. Niet geheel volledig is bewaard zijne
TáXvrl 7rspi Verder, behalve eenige
taalkundigen, drie stoïcijnen. -- 2) Een wiskundige
uit Smyrna in de 2. eeuw n. C., die geschreven
heeft 7rtpi twv xaTci iu' rµaTtxv yriTiaf µwv ei, td
Tob 11Xcítwvo; uvd ' vwaty. — 3) Een tijdgenoot
van Pappus, lid van het alexandrijnsch museum,
wis- en sterrekundige, schrijver van verscheiden
wiskundige werken en van eenige gedichten in de
grieksche anthologie. -- 4) Een Theon, die wegens zijn vuige lastertaal tot een spreekwoord werd,
en van wien Horatius (EP. 1, 18, 82.) gewaagt. —
5) Een schilder uit Samos, ten tijde van Philippus
en Alexander van Macedonië, die den waanzinnigen Orestes en den citharoede Thamyris schilderde.
Theonoe, ()zovóri, z Proteus.
Theopháne, esocpav 1, de schoone dochter
van Bisaltes, bij welke Poseidon in de gedaante
van een raai, het ram met gouden vacht verwekte.
Theopliuines, )rorfá*vï , uit Mytilene, tijd genoot van Pompejus, dien hij op zijne krijgstogten vergezelde, door de Romeinen met het burgerregt vereerd en door zijn vaderstad met de
,

hoogste eer gekroond, omdat hij haar weder in
het bezit der vrijheid gesteld had. Hij beschreef
de daden van Pompejus (CAES. B. C. 3, 18. TAO.
ANN. 6, 18.).
Theophiius, 4k6ptko;, 1) dichter der middelbare attische comedie, van wiens 9 stukken
eenige fragmenten over zijn. — 2) Een schrijver
over landhuishoudkunde (vARR. R. R. 1, 9.). -- 3)
Arts, tijdgenoot van Galenus.
Theophrastus, 9zóypaazo;, peripatetisch
wijsgeer uit Eresus op Lesbos, leefde omstreeks
312 V. C. Eerst leerling van Plato, vervolgens
van Aristoteles, die hem liefhad en hem tot voogd
over zijn zoon en tot erfgenaam zijner bibliotheek
benoemde. In 't jaar 306 moest hij Athene verlaten, keerde echter in 't volgende jaar terug en
gaf onderwijs in de wijsbegeerte van Aristoteles,
aan wiens leer hij zich getrouw hield. Van zijne
talrijke schriften zijn nog over : rjhtxol xupux ri pe;,
karakterschilderingen in 30 afdeelingen, die ten onregte voor eene omwerking van het oorspronklijke
werk worden gehouden ; 2) 7ttpi cpuTCov iarop(a, eene
geschiedenis der planten in 10 boeken ; 3) aïrta
(PuTtxcí, over de oorzaken der planten, in 8 boe
daarvan bestaan nog de eerste zes ; 4) r`Epi-ken;
XE19kwv, eene mineralogie, waarschijnlijk een uit
een grooter werk; 5) Trsp 7rup6s, over-trekslvan
het vuur, in 2 boeken, waarvan slechts een over
is. Van de overige schriften kennen wij slechts
de titels. Gelijk Aristoteles de grondlegger was
der zoölogie, zoo was Theophrastus de vader en
stichter der plantenkunde. Volgens Hieronymus
bereikte hij den hoogen ouderdom van 107 jaren.
Theopom pus, 8EÓTroµ7tos, I) koning van
Sparta, onder wiens regering de eerste messenische oorlog begon (743-724 v. C.) en ook werd
geeindigd (PAUS. 3, 3, 2.). Hem wordt ook het
instellen der ephoren toegeschreven (cie. LEGG.
3. 7, 16.). --- 2) Zoon van Damasistratus uit
Chios, geboren omstreeks 380 v. C. Als knaap
kwam hij naar Ephesus en vervolgens naar Athene, waar hij zich onder Isocrates tot redenaar
vormde. In verscheiden steden trad hij met bij
als pleitbezorger voor 't geregt op, vooral on--val
derscheidde hij zich in den wedstrijd der rede
dien Artemisia ter eere van haren gemaal-nars,
Mausolus uitlokte. Later legde hij zich op geschiedschrijven toe en besteedde tot het doen van
geschiedkundige nasporingen een groot gedeelte
van zijn vermogen. Naderhand bragt hij weder
eenigen tijd te Chios door, doch zijne aristocratische gezindheid en zijn bittere haat tegen zijne
tegenpartij was oorzaak, dat hij het vaderland weder moest verlaten. Hij begaf zich naar Aegypte
tot Ptolemaeus, die hein echter niet zeer vriendlijk
ontving. Over zijne verdere lotgevallen is weinig
met zekerheid bekend. Men verwijt hem als geschiedschrijver een zucht om te berispen, waardoor
hij zich dikwijls van de waarheid liet afbrengen,
alsmede eene neiging om fabelen op het veld der
geschiedenis over te planten, terwijl hij in zijne
voorstelling dikwijls van het onderwerp afdwaalt
en over andere zaken uitwijdt. Eenige critici der
oudheid kenmerken zijn stijl als loom en mat en
niet overeenkomstig met de verhevenheid van het
onderwerp, andere daarentegen als helder, krach tig en verheven. Van zijne geschiedkundige werken (`EXXri vtxai tatoptat of `EXXivt c , OtXtcntrd),
die niet alleen de geschiedenis van Philippus, maar
die van geheel Griekenland ten tijde van Philippus

4ew^O(c s--Theras.
behandelen, alsmede van zijne talrijke redevoeringen zijn slechts fragmenten over. 1)iodorus Siculus en Trogus Pompejus hebben hem veel geraadpleegd. — 3) Dichter der attische comedie,
tijdgenoot van Aristophanes, van wiens stukken
nog 20 titels en Benige fragmenten over zijn. Vo1gens Suidas schreef hij 2 4 stukken.
Ei e to p Ic t, feestlijke gezantschappen, oorspronklijk
met het doel, om tusschen plaatsen van verwante
afkomst de herinnering van den gemeenschaplijken
oorsprong levendig te houden, door deelneming
aan de algemeene stamfeesten. Het gezantschap
had in last, om in naam van den staat aan den god
te offeren, alsmede om het orakel te ondervragen.
Gewoonlijk sloot zich bij zulk Bene theorie eene
menigte andere personen aan, gezamenlijk 'aEwpot'
geheeten, die insgelijks van plan waren aan het feest
deel te nemen, of met een staatkundig doel, of om
koophandel te drijven daar heen trokken, en onder
een zeker opzigt stonden van het hoofd van het gezantschap, den apxt e'wpoy, die zorgen moest, dat zijn
staat op waardige wijze vertegenwoordigd werd.
Het beroemdst is de attische theorie naar Delos.
eewpcxóv, i`}sti) pcxd, heetten de gelden, die
sedert den tijd van Pericles aan de armere volks
betaald of vergoed werd, ter bijwoning van-klase
de tooneelvoorstellingen in het theater. Eigenlijk
waren alleen de armen geregtigd ^om het te ontvangen, later echter versmaadden ook de rijken
deze gift niet, welke in 't eerst alleen op de Dionysiën, 'later echter ook op andere feesten betaald
werd, waar iets te zien of te smullen was. Het
bedroeg 2 obolen, doch het werd bij feesten die
verscheiden dagen duurden ook wel verhoogd.
Het werd in ontvang genomen door den feaTpCo iS of
,gsaTPo7ttXris, die daarvan het onderhoud van de tot
het theater behoorende gebouwen en toestellen moest
bekostigen, en tevens een pacht aan den staat betalen.
Demosthenes en andere vaderlandlievende mannen
ijverden zeer tegen deze verkwisting der staatsgelden, vooral daar de atheensche burgers meer en
meer den lust verloren om het vaderland als sol daat te dienen, en dit liever aan huurlingen overlieten om zich te huis aan , gemak en vermaak
over te geven. Eerst laat, kort voor den slag
bij Chaeronea, gelukte het aan Demosthenes, de
krijgskas, waaruit deze gelden genomen werden,
van dezen druktienden bist te bevrijden.
e een feest, waarop de feestvierende
god, gelijk men meende, de overige goden onthaalde, echter geenszins een feest van vreemde,
ingeslopen godheden. Zulke feesten had men te
Pellene in Achaja, te Paros, Agrigentum, Delphi.
Zij waren voornamelijk van Apollo, die te Agrigentum waren Evan de Dioscuren, de beschermers
der gastvriendschap (peXóecvoc).
Thera, f hru, t. Santorin, vroeger KaXXEa rel,
een der Sporaden ten Z. van los, eigenlijk - niets
anders dan de 0. rand van een crater, bestaande
uit zwarte, verdroogde lavasteenen; de zee is peilloos diep, 300 v. hooge klippen verheffen zich
steil er uit op. Volgens de ouden verrees het eiland uit de zee; in 237 v. C. werd het gedeeltelijk weder door de zee verzwolgen, en scheidde
zich het eilandje T h e r a s i a er van af; 40 jaren
later verrees weder een nieuw eiland H i e r a (t
Palaio-Kaimeni). Twee andere eilanden, Mikri-

Kaimeni en Neo-K. ontstonden in 1573 en 1107.
Door inwoners van Thera werd Cyrene in Lybië
aangelegd. Verg. HDT. 4, 147, 153.
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Theraménet, Ori pu A vr^s, uit Ceos, zoon van
Hagnon, was gevormd in de scholen en door den omgang der wijsgeeren, vooral van den sophist Prodicus,
en muntte uit door veel staatsbeleid en welsprekendheid (TRUC . 8, 68.); doch uit gebrek aan
vastheid van karakter en zedelijke overtuiging
werd hij bij het streven naar magt en invloed een
speelbal der partijen, zonder zich vast bij Bene
aan te sluiten; onbestendig en dubbelhartig, was
hij bereid uit zelfzuchtige oogmerken zijne partij
te verlaten en zich bij een andere aan te sluiten,
zoodat reeds zijne tijdgenooten hem den spotnaam
Kóaopvo, gaven (XIN. HELL. 2, 3, en v.). Het
eerst nam hij een krachtig aandeel aan de openbare aangelegenheden in 't jaar 411, om de democratie te doen vallen 'z. T r p ux 6 to c); doch
weldra brak hij weder met de andere hoofden der
nieuw verkozen oligarchie, liep lafhartig tot de volks
trad zelfs als aanklager tegen de-partijoven
oligarchen op; vandaar dat hij na hun val zich zelf
staande hield en hooge ambten bekleedde; zoo behoorde hij tot de strategen die in den zeeslag bij de

Arginusen het bevel voerden, en had de laagheid, toen
zich de stern des volks tegen de overwinnaars ver
als aanklager tegen zijne ambtgenooten op-klarde,
te treden, dat zij voor de gesneuvelden in den slag
en de schipbreukelingen geen zorg hadden gedragen, waardoor hij hunne veroordeeling en teregtstelling bewerkte. Toen na den slag bij Aegos Potamos Lysander naar Athene trok, werd hij, door
de oligarchen die het hoofd weder hadden opgestoken, afgezonden, om over den vrede te onder
verraderlijk talmen-handel;orpztijkn
deed hij de jammeren van het beleg tot zulk een
hoogte stijgen, dat de Atheners zich alle voor
moesten laten welgevallen. In overleg-warden
met Lysander veranderde hij nu den geheelen regeringsvorm te Athene en werd een der 30 tvrannen, door wier stoutheid en euvelmoed hij zich
echter weldra overvleugeld zag. Daar hij niet
wreed van aard was, keurde hij hunne gruwelen
en geweldenarijen openlijk en standvastig af; en
zijne zachtmoedigheid moest weldra voor de hardheid en vastberadenheid van Critics bezwijken, die
te vergeefs getracht had hem tot zijne inzigten
over te halen. Hij werd door Critias aangeklaagd
als een gevaarlijken vijand van den bestaanden
regeringsvorm, die den dood verdiende; Theramenes verdedigde zich met groote welsprekendheid
en met Bene sophistische vergoelijking zijner daden, zoodat de raad hein vrijsprak, doch Critias
liet hem door gewapende manschappen van het
altaar in de iouX, waarop hij gevlugt was, naar de
gevangenis slepen en ter dood brengén. De kalmte en gelatenheid, waarmede hij den giftbeker
dronk, kan echter zijne vroegere daden niet regtvaardigen, doch de nakomelingen werden hierdoor
misleid, zoodat hij dikwijls, in tegenspraak met
het oordeel zijner tijdgenooten, als een goed burger
en ware wijze geprezen is geworden. Verg. cie.
TUSC .

I, 40, 42.

Therapnae, %)sp rvcu, 1) stad in Boeotië
tusschen Thebe en den Asopus (EUR . BACCH .
1029 .). ----. 2) Vlek ten N. 0. van Sparta, waar
Menelaus en Helena begraven lagen, met een hei
-ligdomerDscun(xT.6,1)
spaavTi, z. regeringsvormen, 2. kol. o.
Thteras, eirif u , zoon van Autesion, kleinzoon
van Tisamenus, achterkleinzoon van Thisander.
Op bevel van het orakel was zijn vader uit Thebe
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naar de Doriërs in den Peloponnesus getrokken;
hij zelf begaf zich met Lacedaemoniërs en Minyërs naar het eiland Thera, dat vroeger Calliste
heette (HDT. 4, 147.).

lië, in het gebergte gelegen en daarom moeilijk te
naderen, 50 stadiën ten N. van het meer Trichonis. Daar werden de bondsvergaderingen gehouden De overblijfsels der stad, die ten tijde van
de verwoesting door Philippus III. zeer prachtig,
rijk en welvarend was, maar niet herbouwd schijnt
te zijn, vindt men bij het klooster Vlokho.

Therasiu, z. Thera.
Therms, e pµx, 1) vlek in Corinthië (XEN .
HELL. 4, 5, 3.). -- 2) Stad in Macedonië op de
Thero, edpwv, tyran van Agrigentutn van
grenzen van Thessalië, aan de naar haar genoemde golf, t. golf van Saloniki (HDT. 7 , 123, 127. 487-472 v. C., versloeg in vereeniging met Gelo,
tyran van Syracuse, de Carthagers onder aanvoering
TAC . ANN . 5, 10.). -- 3) Stad in Cappadocië.
Thermae, népµac, naam van verscheiden van Hamilcar (HDT . 7, 165 en v.). Zijne tyrannie
steden, waar warme bronnen werden aangetroffen: wordt als zacht en weldadig geprezen ; Pindarus
1) z. Himera. — 2) z. Se1inus. — 3) Thermae, zingt zijn lof wegens een olympische overwinning.
Thersander, e paav^po;, 1) zoon van Po dc groote, openbare badinrigtingen te Rome, in
navolging en overeenkomstig de grieksche gymna- lynices en van Argea, man van Demonassa, vasiën, die onder de keizers 'met voorbeeldelooze pracht der van Tisamenus, een der Epigonen, z. A d r aen weelde werden aangelegd. Te Rome waren s t u s. Hij trok mede naar Troje en sneuvelde op
de beroemdste de baden van Agrippa, de thermae weg derwaarts in Mysië, door de hand van TeleNeronianae, tai. Titi, Diocletiani en a. hier vond phus. Te Elaea in Mysië was hem een grafteemen alles vereenigd, wat tot veraangenaming des ken opgerigt en werden hem offers gebragt. Virlevens behoorde, zooals portzcus, exedrae, platano- gilius (AEN. 2, 261.) sluit hem mede in het hounes (schaduwalléen), sphaeristeria (balspelzalen) enz. ten paard op. Homerus maakt van hem geen
Behalve voor ligchaamsoefeningen was hier ook ge- melding. Het geslacht der Emmeniden in Agrilegenheid voor geestlijk genot, b. v. voorlezingen enz. gentum, waartoe de tyran Thero behoorde, beweerde van hem af te stammen. — 2) Zoon van
ThermaIcus sinus z. T h erm a.
Thermodon, €epµcu&wv, 1) rivier in Pon- Sisyphus, vader van Haliartus en Coronus. — 3)
tus in de vlakte van Themiscyra, beroemd door de Zoon van Agamididas, een Spartaan.
Thersites, 4splTri^, de leelijkste man voor
sage der Amazonen. Bij een korten loop had
hij zelfs eene breedte van 3 plethra; hij ontlastte Ilium, en een onbeschaamd, lastig schreeuwer, een
zich bij de stad Themiscyra ; t. Thermeh (xEN man uit liet volk, door Ulysses ten spot van het
ANAB. 5, 6, 9. 6, 2, 1. HDT. 9, 27. VIRG. AEN. 11, volk met slagen gekastijd, toen hij Agamemnon
659.). --. 2) Rivier van Boeotië, die op den Hy beschimpte HOM . IL. 2, 212 en v.). Volgens
paths (t. Siamata) ontsprong en in de euboeïsche latere sage doodde hem Achilles (ï'th-ro 'AxcXXrjï,
HOM. IL. 2, 220.), omdat hij Penthesilea, koningin
zee viel (HDT . 9, 42.).
Thermopolium , even als popina, een gaar- der Amazonen, die door Achilles geveld was, de
oogen uitstak en Achilles belasterde. Of deze
keuken voor de armen.
Th ermopylae, Oepµonukat, een enge pas tus- Thersites dezelfde is als de zoon van Agrius, den
schen de uitloopers van het Oetagebergte en de zee, broeder van Oeneus in Aetolië, is twijfelachtig.
Thesaurus. De vinder van een in de aarde
de eenige toegang van Thessalië naar Locris, die
aldus genoemd is naar warme, aan Hercules ge- verborgen schat, werd er ook eigenaar van, tenzij
heiligde zwavelbronnen (HDT . 7, 176.). Ten Z. hij dien in een anders grond vond. Eenige keiwerd zij begrensd door den berg C a 11 i d r o m u s. zers maakten echter ten behoeve van den fiscus,
Verscheiden rivieren (Spercheus, Melas, Dyras, aanspraak op de vonst, ten minste op een gedeelte
-

Asopus) doorsnijden den pas, die 60 schreden
breed was (r.iv. 36, 15.). op twee plaatsen
echter veel smaller, daar op het smalste punt vol
slechts voor een wagen-gensHrodtu(7,20.)
ruimte was (^^U,OCyCTUS ó8ó;). Waar het dal zich
bij de stad Anthela verbreedde, stonden de tempels van Acnphictyon en van de arphictyonische
Demeter, alsmede de gebouwen van liet Amphictyonenverbond, waarin zij hunne najaarsvergade-

ringen hielden. Ter versterking. van den pas hadden de Thessaliërs bij de heete bronnen een muur
opgetrokken (HDT . 7, 176, 225 .), en op eenigen
afstand (40 stadiën) hadden de Spartanen de vesting Trachis gebouwd (THUG . 3, 92.); volgens
Strabo was er nog een andere vesting Tst ioá
(verg. LIV. 36, 16.); ook de moerassige bodem
van den omtrek verligttc de verdediging. Tegen
heeft die streek door aanslibbing en den-wordig
veranderden loop van den Spercheus een geheel
ander aanzien bekomen. De heuvel, 5 minuten
van de heete bronnen verwijderd, waarop thans het
tolhuis staat, is zeker de heuvel waarop eens een
marmeren leeuw prijkte (HOT. 6, 226.), de laatste
kampplaats van de heldenschaar van Leonidas. Van
de 5 opgerigte grafteekens en het beroemde opschrift
(HDT . 7, 228 .) vindt men thans geen spoor meer.

Thermum, eipµov, de hoofdstad van Aeto-

er van.

Theseus, griaeuc, zoon van Aegeus, koning
van Athene (of van Poseidon) en van Aethra.,
dochter van den Pelopide Pittheus, koning van Troezen. De plaats waar hij geboren word, tusschen
Troezen en Hermione, heette Genethlium. Pittheus voedde hem op, Chiron onderwees hem in
de jagt, Connidas was zijn leidsman, weshalve de
Atheners aan dezen den dag voor de Theseus-

feesten een ram offerden. Als jongeling ging hij
naar Delphi en wijdde zijn hoofdhaar aan Apollo.
Van daar teruggekeerd, werd hij door zijne moe
naar een rotsblok gebragt, waaronder Aegeus-der
eens, toen hij van Troezen naar Athene wilde
terugkeeren, zijn zwaard en sandalen neergelegd
had, met last om Theseus naar Athene te zenden,
zoodra hij in staat was den rotsklomp op te heffen en zwaard en sandalen weg te nemen. Theseus nam deze voorwerpen en begaf zich daarm ed e, als herkenningsteekens voor zijnen vader,
op reis naar Athene. Onderweg had hij allerlei
ontmoetingen. Bij Epidaurus versloeg hij Per ip h e t e s, zoon van Hephaestus, C o r y n et es (knodsdrager) geheeten, omdat hij met een ijzeren knods
de reizigers dood sloeg, en nam de knods mede.
Op den Isthmus overwon hij den roover S i n i s

(Sinnis), zoon van Polypemon of van Poseidon, den
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P i t y o e a m p t e s (pijnboombuiger) geheeten, omdat hij de reizigers aan omgebogen pijnboomen
vierendeelde. Theseus deed hem dezelfde marteling. ondergaan ; bij zijne dochter Perigune ver
hij Melanippus (ovrn. MET. 7, 440 en v.) ;-wekt
verder velde hij het wild zwijn van Crommyum,
Ph a e a, en op de grenzen van Megaris en Attica, den roover S c i r o n, die de voorbijgangers
uitplunderde en hen dwong, hem op de scironische
rots de voeten te wasschen, waarna hij ze met
zijne voeten in zee stiet ; een schildpad verslond
vervolgens de lijken. In Eleusis overwon hij den
arcadischen worstelaar C e r c y o n, zoon van Poseidon, half broeder von Triptolemus, aan den
Cephissus I) a m a s t e s of Polypemon, P r o c r us t e s (uitrekker geheeten), omdat hij de vreemden
zoolang op een bed uitrekte, totdat zij den geest
gaven. Bij den Cephissus liet hij zich door de
Phytaliden van het vergoten bloed reinigen en
begaf zich daarop tot zijn vader, bij wien zich
juist de uit Corinthe gevlugte Medea bevond.
Daar zij Theseus kende, haalde zij Aegeus over, hem
aan den maaltijd door een giftbeker te vermoorden ; doch toen Theseus het zwaard, het kenteeken zijner af komst, trok om liet vleesch te snijden, herkende hem zijn vader, en Medea nam
de vlugt. Daarop stelde Aegeus, zijn zoon aan
het volk voor. Doch de zonen van Pallas, den
broeder van Aegeus, die gehoopt hadden na den
dood van Aegeus de heerschappij te zullen erven,
maakten een opstand, maar werden ten gevolge
van het verraad van den heraut Leos, door Theseus overwonnen en gedood. Vervolgens ving
Theseus den marathonischen stier levend en offerde hem aan den deiphischen Apollo. Toen
omstreeks dezen tijd de door Minos, wegens den
moord van Androgeos (z. a) opgelegde schatting
van 7 jongelingen en 7 meisjes, die alle 9 jaren
tot spijs voor den Minotaurus moesten geleverd
worden, voor de derde maal zou afgezonden worden, bood Theseus zich vrijwillig aan om mede
naar Creta te gaan, en beloofde zijnen vader dat
hij den Minotaurus zou dooden. Dit deed hij
werklijk en bevrijdde zich uit de kronkelwegen
van het labyrinth, waarin het monster opgesloten
was, door middel van een kluwen garen, hem
door Ariadne, de dochter van Minos en Pasiphaë, gegeven. Alzoo had hij ten gevolge
van eene overeenkomst met Minos, Athene van
de schatting bevrijd. Daarop vlugtte hij met Ariadne naar Athene ; zij bleef echter op Naxos
(Dia) achter; hetzij dat Dionysus haar met geweld
ontvoerde en tot zijne vrouw maakte; hetzij dat
Theseus haar trouweloos, terwijl zij sliep, verliet,
waarna zij, door Dionysus daar aangetroffen, zijne
onsterflijke gemalin werd. Of zij benam zich op
Naxos zelve het leven. In de bedorven, hierop
doelende plaats van Homerus (on. I 1 , 321 en v.)
zijn twee lezingen van den tekst ineen gesmolten :
volgens de eene wordt Ariadne door Artemis op
Naxos gedood, volgens de andere aldaar door
Artemis, met behulp van r)ionysus teruggehouden,
om diens gemalin te worden. Bij de terugkomst
van Theseus te Athene. begaat zijn vader, ten
gevolge van een verzuim zijns zoons, een zelf
Daarop wordt Theseus-mord(z.Aegus)
koning van Attica, en als zoodanig overreedt hij
de afzonderlijke gemeenten van het land om Athene
als hoofdstad en middelpunt van een algemeenen
attischen staat te erkennen. Ter herinnering aan

deze vereeniging van geheel Attica tot één staat,
stelt hij het feest der Panathenaeën in en dat der
synoikia, door Plutarchus metoikia genoemd (TRUC.
2, 15.). Ook stichtte hij de isthmische spelen en
vereenigde Megaris met Attica. Met Hercules
trok Theseus tegen de Amazonen en verwierf als
overwinningsprijs, of schaakte met list, de koningin
der Amazonen A n t i o p e of H i p p o l y t e. Dien
ten gevolge ondernamen de Amazonen een krijgstogt tegen Athene, doch Antiope bewerkte een
vrede, of zij werd aan de zijde van Theseus gedood. Bij Antiope of Hippolyte verwekte hij
Hippolytus (z. a.). Na haren dood trouwde hij
met Phaedra, de zuster van Ariadne, en ver
bij haar Acamas en Demophon. Theseus-wekt
nam ook deel aan den Argonautentogt en de
calydonische jagt. Beroemd was zijne vriendschap
met P i r i t h o u s, den vorst der Lapithen, die hem
bij het schaken van Helena behulpzaam was. Doch
de Dioscuren veroverden bij afwezigheid van Theseus Aphidnae, waar Helena bewaakt werd, bevrijdden hunne zuster en namen Aethra, de moe
gevangen (z. Aethra). Op-dervanThsu,
zijne beurt hielp Theseus Pirithous in het ver
Centauren (z. P i r i t h o u s) en, ging-drijven
met hem in de onderwereld, om hem de vrouw
van Hades te helpen schaken ; doch Hades liet
beiden voor hunne vermetelheid door de Erinyen
straffen, en aan de rots, waarop zij in de onderwereld waren gaan zitten, vast groeijen. Later
bevrijdde Hercules beiden of alleen Theseus (vrRG.
AEN. 6, 393, 617.). (xoM. OD. 11, 631. is een
later ingeschoven vers). Na zijne terugkomst uit
Hades vond 'Theseus den atheenschen troon bezet
door Menestheus, den zoon van Peteus, en de
gemoederen des volks van hem vervreemd ; hij
zond daarom zijne zonen naar Euboea tot Elephenor, den zoon van Chalcodon, sprak te Gar
gethus den vloek uit over de Atheners en ging
naar Scyros, waar de koning Lycomedes hem van
een rots in zee wierp ; of hij struikelde en viel
in de diepte. Zijn zoon Demophon verkrijgt
weder de heerschappij over Athene. Later werd
Theseus te Athene als heros vereerd ; zijn gebeente werd cep raad van het delphisch orakel
door Cimon van Scyros naar Athene gebragt en
op zijn graf werd een prachtige tempel, het Thescum, gebouwd, in 't jaar 465 v. C. (THUG. 1, 98.).
Zijn ',feest ©rlatta schijnt niet alleen bij gelegen
maar ook op den 8. dag-heidrPyanpsë,
van elke maand gevierd te zijn. Theseus was een
heros van den poseidonischen heldengroep ; Poseidon zelf heet zijn vader, en Aegeus was oor
slechts een bijnaam van dezen god.-spronklij
Even als Poseidon de nationale god van den ionischen stain was, zoo was Theseus de nationale
ionische heros. dien de ioniërs, inzonderheid de
Atheners, tot gelijke eer en roem zochten te ver
als den dorischen. Hercules ; daardoor zijn-hefn
vele zijner avonturen navolgingen van die van
Hercules, en gelijk het daarbij meer pleegt te
geschieden, men trachtte het model nog te overtreffen. Overigens verkreeg de ionische heros nimmer die algemeene vereering als Hercules. De
Atheners beschouwden Theseus als den stichter
en grondlegger van hunnen staat, wat ook in den
naam Theseus (van rt'4iµt) schijnt te liggen. Ook
in de kunst is Theseus gedeeltelijk eene copie van
Hercules. Gewoonlijk is hij voorgesteld als 'een
baardeloos jongeling met een krachtigen herculi-
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schen ligchaamsbouw ; doch zijn ligchaam is minder ineengedrongen en verraadt meer behendigheid
in het worstelen ; want hij wordt voor de uitvinder dier kunst gehouden. Zijn haar is minder
kroes dan dat van Hercules. Op andere kunst
draagt hij het zwaard, op latere de knods-werkn
en leeuwenhuid. Verg. het leven van PLUTARCHUS.
esaµfa, 4saµop6po;, z. Demeter.
eeaµot, z. I)raco.
e e a i o p ó p t .c, feest van Derneter ocópos,
als de stichtster van den landbouw, van het huwelijk en de daaruit voortvloeijende maatschaplijke
orde, op vele plaatsen van Griekenland gevierd.
Zeer oud was het in den Peloponnesus, waarheen
liet uit Aegypte zou gebragt zijn door de dochters
van Danaus (HDT . 2, 171.). Die bewering is ech.
ter ongegrond. De dienst van Demeter was bij
de oude Pelasgen inheemsch en bloeide in den
Peloponnesus tot aan de komst der Doriërs, door
welke zij uit de door hen bezette landen verdrongen werd. Doch zij hield zich te gelijk met het
feest der Thesmophoriën in Arcadië staande; ook
te Troezen, te Pallene en op het land bij Argos
werden Thesmophoriën gevierd. Verder vinden
wij het feest te Aegina, Eretria, Delos en in de
coloniën van Klein -Azië, werwaarts het uit Athene
werd ingevoerd. Vooral in Sicilië was de dienst
van Demeter Thesmophoros verbreid. Het was
inzonderheid een feest der vrouwen. Te Athene
duurde het van den 9. tot 13. Pyanepsion. De
eerste dag heette naar de bij de dienst
van Demeter gebruiklijke plagerijen; op den tweeden dag werden de Thesmophoriën te Halimus
bij het voorgebergte Colias gevierd. De drie vol
dagen waren bestemd voor het hoofdfeest-gend
te Athene zelve, waarvan de eerste wegens de
terugkomst van Halimus "Avoaos heette, de tweede,
een strenge vastendag, heette NrjaTEla, de derde
KaAAtyivsta, waarop Demeter als KuAXtytveta (moe
der van schoone kinderen), met dansen en offers

berigt dat Thespis zich eerst blankette maar later
een linnen masker aandeed. In geschrift heeft
Thesp. niets nagelaten (FLUT. SOL. 23. DIOG. LAERT.
3, 56. ATHEN. 1, p. 22. ARISTOPH. v ESP . 1479.).
Thespius, ®9a-to-, zoon van Erechtheus,
volgens de sage stichter en koning van Thespiae,
bij wiens 50 dochters (Tlie.spiades) Hercules 50
zonen verwekte.
Thesspróti, ©^azpwroí, een der 4 hoofdstammen in Epirus, hij Humerus nog het eenige hoofdvolk dezer landstreek; zij woonden langs de kust
van de zeeëngte van Corcyra tot aan de ambracische golf en naar het binnenland got aan den
Pindus. Als halve barbaren leefden zij meest in
open dorpen en vlekken ; in hun gebied lag Dodona. Later werden zij door de Molossers uit het
binnenland verdrongen, en zij behielden slechts de
kuststreek, die ook later naar hen genoemd bleef
(HOM. OI) 5. 115. IIDT. 8, 47. THUC. 1, 46. 4, 35.

, 22,),

Thessalia, UEC^c(?,f a, vroeger. ook Hellas,
Aeolis, Haemonia, Pelasgia, Pyrrhaea geheeten,
naar afzonderlijke landstreeken, het oostelijke landschap van Noord-Griekenland, grensde ten N.
aan Macedonië, ten W. aan Epirus, ten Z. aan
Aetolië, Doris, epicnemidisch Loeris, ten 0. aan
de aegaeïsche Zee ; hare oppervlakte bedroeg ongeveer 255 E) m. (volgens anderen 450.). Het
geheele land bestaat uit 2 ketelvormige, op één
plaats geopende bekkens, een smalle kuststreek
en een regelmatig gevormd rivierdal. De rand
van den grootsten ketel bestaat in het W. uit den
Pindus en Lacmon benevens den Tymphre-

s t u s; (Ie P h e c a-pas (t. pas van Dugliana) voert
naar Epirus. Van Lacmon loopen de C a m b un i s c h e bergen naar het 0. tot aan den O 1 y mpus, en van hier vormen Ossa en Pelion den
oostelijken rand. Meer in het Z. scheiden zich de
phthiotische bergen en de Othrys van den
Pindus af in een O. rigting tot aan de zee. De
vereerd wer^l. De tegenwoordigheid van mannen kleinste ketel wordt ingesloten door de uitloopers
van den Othrys en Pelion, en door de minder
bij dit feest was door strenge straffen verboden.
aanzienlijke l'ioogten van het gebergte A t h a m as
e alAO^_É rut, z. dpywv.
Theq^ae, -a (Wanata, HOM. IL. 2, 4 7 8., en N a r t h a c i u m. Terwijl het groote bekken
later steeds ©sa;r(^)cai), zeer oude en aanzienlijke vroeger een meer geweest is, welks water zich
stad van Boeotië, ten W. van Thebe, aan den tusschen den Ossa en Olympus door het Temp ezuidelijken voet van den Helicon, beroemd door (lal een weg gebaand heeft, schijnt de rand van
haren tempel van Eros, met een standbeeld van het kleine daarentegen van buiten doorgebroken
dien god door Praxiteles, die hier geboren was te zijn, ten gevolge waarvan de grootste helft
(cie. V ERR . 4, 2, 4. 60, 135.). Thebe wordt ook door het water der p a g a s a e ï s c h e golf bedekt
genoemd als woonplaats van Amphion en Zethus. werd. Eindelijk breidt zich naar de malische
Nadat Xerxes de stad verwoest had, wegens deel golf nog het O e t a gebergte uit, langs welks
aan den slag bij 'Thermo--nemigdrThspë noordelijken rand de Sperehens zich kronkelt.
pylae, werd zij herbouwd ; ook aan den slag bij Vlak aan zee vormt dit gebergte hier den pas
Plataeae namen de Thespiërs deel (HDT. 7, 202, der Thermopylae (z. a.). Behalve den wec226. 8, 75. 9, 30.). Doch 3 jaren voor den slag telijken pas van Pheca en den zuidelijken der
bij Leuctra verwoestten de 'I'hebanen de muren, Thermopylen, is het land van liet N. slechts door
sedert welken tijd zij van minder belang was twee passen toeganklijk, de een langs de kust en
(XEN. HELL . 6, 3, 1.). Belangrijke overblijfsels vervolgens door het dal Tempe, de andere over
bij Eremo of Rimocastro.
de hoogten van den Olympus, beiden vereenigen
Thespis, Wa t-C, een tijdgenoot van Solon, zich hij G o n n i ; Thessalië is alzoo Zevenbergen
uit den attischen demos Icaria, 01. 61., 536 v . C. Men in het klein. Onder de rivieren verdienen melhoudt hem voor den uitvinder en vader van het ding : de Pen e u s (z. a.) met zijne bijrivieren,
treurspel, daar hij aan de dithyrambische koorzan- die op den Lemon ontspringt en zich door het
gen op de dionysische feesten een verhaal en eene dal Tempe in de thermaïsche golf ontlast; ver
mimisch- orchestische vertooning uit de mythen van
stroomt van den-volgensdSprchu(z.a),
Dionysus toevoegde. Thespis zelf vervulde de rol Tymphrestus naar de malische golf. Onder de
-

van den tooneelspeler die dit verhaal voordroeg
en 'naast het koor optrad, hij was dus te gelijk

meren is de B o t R t- A í ;v v r, t. Karlasmeer, in
het Z. O. het grootste; verder de E v v u X í µ v ^,

dichter, toonkunstenaar en tooneelspeler. Suidas

t. Nizero of Daukli, aan den noordelijken rand der

Thessalonica--Thetis.
phthiotische bergen ; NEaaw' c (t. Karatjar of Mavrolimni, of ook minder juist Nizero), een moeras,
refits van den Peneus. De bodem van Thessalië
behoort, vooral in de dalen, tot de vruchtbaarste
streken van Griekenland. Reeds Homerus ge
rijkdom van-wagtvnheip6XNrl;d
water vermeerdert nog deze vruchtbaarheid, het
dal van den Spercheus is inderdaad eene broeikas.
De thessalische paarden overtroffen reeds bij de
wedrennen door Xerxes te Aphetae gehouden, alle
andere grieksche paarden (HDT. 7, 196.). — Als
oudste bewoners verschijnen in den heldentijd de
P e 1 a s g e n (vandaar "Ap10-, IIsXaaitx6v); eerst de
verhuizing van h e 11 e e n s c h e stammen maakte
aan hunne heerschappij een einde, waarop zij
:Heest naar Azië trokken (HDT . 1, 56.). Na de
trojaansclhe oorlogen verhuisden de helleensche
T h e s s al i (van thesprotischen stam) derwaarts
(HDT . 7, 176), die de daar gevestigde Aeoliërs
onderwierpen en na liet ten onderbrengen der
Magneten, Perrhaebers, Phthioten (THUC. 2, 101.
4, 78. 8, 3.) een groote volksvereeniging vormden; de overblijfsels der vroegere bevolking werden als P e n e s t a e (z. II B l o t e s) tot een soort
van lijfeigenen gemaakt. -- Thessalië was ver
landschappen: 1) P h t h i o t i s, met de-delin5
districten Dolopia, Oetaea, Malis, tusschen de malische en pagasaeische golven, bewoond door de
Lapithen, Centauren (hunne sagen), de Dolopers, Pelasgen, Myrmidoners (de onderdanen
van Achilles), Aenianers en Maliërs ; steden:
H a 1 u s en I t o n met een tempel van Athene in
de vruchtbare vlakte Crocium, T h e b a e P h t h i a s,
een aanzienlijke stad, in wier nabijheid zeker de
vaderstad van Achilles, P h t h i a, lag, Pyrasus,
de „ tarwestad" en Pteleae, Larissa, met den
bijnaam • xpsµa.aril, „ liet hangende'', op een
berg, in tegenstelling van Larissa in Pelasgiotis,
dat in de vlakte lag. Echinus, L a in i a; Anticyra,
H e r a c t e a, vroeger Trachis, in het gebied der
Maliërs; Hypata, hoofdstad der Aenianers, bij
-enkomstdrvae,Thumciopd
noordelijke helling van den Othrys, wier naam van
den verrassenden indruk (»au) afkomstig is,
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saeische golf, I o 1 e o s en Aphetae. — 5) H e s t iae o t is, het westelijk gedeelte van Noord Thessalië met het ten 0. gelegen gebied der P e rr h a e b i; G o m p h i, door Caesar verwoest, T r c c a,
ten N. 0. van daar, I t h o m e, naar hare ligging,
de kleine rotsachtige," xXwu.ax6Ea^a; G o n n i,
Oloösson. In het noorden eene Tripolis bestaande uit de steden Azorus, Doliche en Pythium.
Thessalonica, ezaXovbts, zeer belang
stad in het landschap Myg--rijkemacdonsh
donia, door Cassander gesticht op de plaats der
stad T h er m e (HDT. 8, 123.) aan de thermaïsche
golf en naar 7,ijne vrouw aldus genoemd. Zij was
goed versterkt (uv . 44, 10.). Zij werd vooral
belangrijk onder de Romeinen, toen zij (aan de
via Egnatia gelegen) de hoofdstad werd van een
der 4 districten en de zetel van den praetor. In
het bezit van een voortreflijke haven verhief zij
zich spoedig tot een zeer aanzienlijke handelstad;
t. Saloniki.
ThessI lus, esaaaXó^, 1) zoon van Haemon
of Iason. -- 2) Heraclide, die met Dorieus uit
het land verhuisde en in Sicilië zijn leven verloor
(HDT. 5, 46.). --- 3) Zoon van Pisistratus (THUC.
1, 20 ). — 4) Zoon van Cimon en aanklager van
Alcibiades wegens ontheiliging der mysteriën (PLUT.
ALCIB . 19, 22.). -- 5) Zoon van den arts Hippocrates van tros. Hij verklaarde de schriften zijns
vaders en schreef 3 boeken ir rptx& v. -- 6) Een
andere arts uit Tralles onder Nero en inedestichter van de zoogenaamde methodische school. -7) ten treurspeler, die optrad bij de bruiloftsfeesten van Alexander den G. (PLUT. ALEX. 10,
29. JUSTIN. 12, 13, 14.).
Thestius, Ezattos, zoon van Ares en Denionice, of van Agenor, kleinzoon van Pleuron,
koning van Aetolië, vader van Iphiclus, Euippus,
Plexippus, Eurypylus, van Leda, Althaea, Hypermisestra. Zijne vrouw heet Leucippe, Laophonte of ook Deïdamia, z. Meleager.
Thestor, ( )É^Twp, 1) zoon van Idmon en
van Laothoë, vader van Calchas, Leucippe en
Theonoë. Deze laatste, door zeeroovers wegge
wordt verkocht aan Icarus, koning van-voerd,
welken de eensklaps voor het oog van den reizi- Carië, wiens liefde zij verwerft. Ook haar vader,

ger zich uitbreidende vlakte op hem maakte. --2) T h e s s a l i o t i s, ten N. W. van liet vorige
landschap ; steden : P h a r s a. l u s, bekend door de
overwinning. 4S v. C., van Caesar op Pompejus;
C i e r i u m of Pierium, vroeger A r n a, M e t r o p oIjs, aanzienlijke stad ten W. van de vorige; andere plaatsen waren van minder belang. — 3)
P e 1 a s g i o t i s, het hekken van het Boebeïsmeer,
zich naar het N W. een weinig over den Spercheus uitbreidende, ten Z. 0. tot aan de pagasaeïsche golf; Larissa, de grootste stad van liet
land, zetel der Aleuaden, G y r t o n e, C r a n n o n,
merkwaardig door de overwinning van Antipater
in 322 v. C., P h e r a e, in 480 zetel van den tyran
Iason, met de haven Pagasae; S c o t u s s a, in
welks nabijheid de heuvel Ku'; xeyaXad, bekend
door de overwinning van Pelopidas op Alexander
van Pherae, in 365 v . C., en van Flamininus op Philippus II. in 197. -- 4) Magnesia, ten N. 0. van
het vorige, de kuststreek ten Z. van Tempe; steden:
Meliboea, in wier nabijheid de klippen 'Invoi,
waarbij vele perzische schepen strandden (HDT. 7,
188.), verder op de kust Casthanea en de gevaar
i a s, een der voor--lijkeDmtr
naamste vestingen van Griekenland aan de paga-
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die op een reis om haar te zoeken schipbreuk
leed, wordt aan Icarus verkocht. Intusschen komt
Leucippe als jongeling verkleed naar Carië, en
daar zij de liefde van Theonoë versmaadt, ontvangt Thestor van haar liet bevel om Leucippe
te dooden. Hierop heeft eene herkenning der
bloedverwanten plaats, die door Icarus met geschenken overladen worden teruggezonden. — 2)
Zoon van Enops, Trojaan, door Patroclus geveld
(no i . IL. 16, 401 en v.).
C"r 'a , z. C^'J A ^.

Thetis, ( rt;, dochter var. Nereus en Doris,
vrouw van Peleus, moeder van Achilles (HONI. IL.

1. 538. 18, 35 en v.). Met hare zusters, de Nereïden, woont zij in de diepte der zee bij haren
grijzen vader, als eene hulpvaardige, welwillende
godin. Zij nam Dionysus, toen hij voor Lycurgus
vlugtte, op, als ook Hephaestus toen hij door Zeus uit

den hemel was geworpen (r-ioiu. SL. 6, 135. on. 24,
75.). Toen Zeus door Hera, Athene en Poseidon
bedreigd werd, was zij het die Aegaeon te hulp
riep (HOM. IL. 1, 396 en v.). Zij was door Hera
opgevoed en tegen haren wil door Zeus en Hera
aan Peleus, een sterflijken man, uitgehuwd (Hou.
IL . 24, 60.). Alle goden waren op haar bruilofts-

Thia--- Thracia.
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feest genoodigd. Volgens latere sagen dongen
Zeus en Poseidon om hare hand; daar echter
Themis voorspelde, dat zij een zoon zou baren
die sterker zou zijn dan zijn vader, zagen zij van
hun aanzoek af, en vereenigde Zeus haar met een
sterveling. Door dit huwelijk krijgt de godin deel
aan al de rampen des menschlijken levens; het
lot van haren teeder beminden zoon bereidt haar
eindeloos wee; zij weet dat hij in den bloei zijner
jaren sterven moet, zij verneemt zijne klagten en
treurt met hem, zij beweent zijn vroegen dood

het eiland doodden, werd hij door zijne dochter
gered, doch later door de andere vrouwen ontdekt en vermoord ; of hij ontvlugtte naar Tanris
of naar het eiland Oenoea bij Euboea, dat sedert

IL. 1. 414 en v. 18, 429 en v. 24, 104 en

15, 281.). -- 7) Zoon van Ornytion of Ornytus. —
8) Trojaan, door Menelaus geveld (HOM. IL. 16, 31 1.).

(HOM .

v.). Z. Achilles. Thetis werd vereerd te Pharsalus, in Sparta en Messenië; latere dichters nemen baar regtstreeks voor de Zee.
This, Oeia, 1) dochter van Uranus en Ge, Titanide, bij Hyperion, moeder van Helius, Eos en
Selene. Zij was alzoo de bron van alle licht en
glans, de moeder van alle sterren des hemels
(HESIOD. THEOG . 371.). — 2) Dochter van Oceanus,
moeder der Cercopen.
eEaaoc, z. Dionysus, 4. kol. m.
Thimbron , E9 po v, een Spartaan, werd bij
het uitbarsten der vijandlijkheden tegen de Perzen
met een leger tot hulp gezonden van de Grieken
in Klein-Azië in het begin van 't jaar 399 (xEN.
HELL . 3, 1, 4 en v.). Hij bezat echter weinig
veldheerstalenten, was ruw en opvliegend en kon
geen tucht handhaven. Daar hij weinig uitrigtte,
werd hij reeds in 't begin van den zomer door
Dercyllidas vervangen. Later voerde hij echter
weder het bevel in Azië, deed van Ephesus uit
strooptogten tegen Struthas, die het met de Atheners hield, doch werd eens door hem overrompeld en met vele der zijnen in de pan gehakt

Sicinus heette (HOM. IL. 14, 230.). -- 3) Zoon
van Iason en Hypsipyle, broeder van Euneus
(HOM. IL. 23, 745 -- 4) Zoon van Dionysus en
Ariadne. — 5) Zoon van Icarius en Periboea,
broeder van Penelope. — 6) Zoon van Andraemon en Gorge, koning en aanvoerder der Aetoliërs voor Troje (HOM . IL. 2, 638. 4, 529. 13, 216.
eóxoc, z. PouX .
Thou, ewv, oud aegyptisch koning bij wi.en
Menelaus op zijn terugtogt gastvrij ontvangen
werd ; hij H erodotus (2, 112 en v.) eCuvt;.
Thóon, eówv, 1) Gigant, door de Moiren gedood. -- 2) Trojaan, door Ulysses geveld (noM.
IL. l 1, 422). --- 3) Zoon van Phaenops, met zijn
broeder Xanthus door Diomedes geveld (HOM. IL.
5, 152.). -- 4) Phaeaciër (HoM. OD. 8, 113.).

Thoósa, cówau, z. Ulysses, 2. kol.
Thorax, etupc , 1) bergrug in het gebied
van Messana op Sicilië. -- 2) Lacedaemoniër, in
't jaar 406 v. C. aanvoerder van een leger tegen
Mytilene, vervolgens woonde hij den slag hij Aegos
Potamos bij en werd door zijn vriend Lysander
tot harmost van Samos aangesteld; later werd hij
op een aanklagt van Pharnabazus ter dood veroordeeld (XEN. HELL. 2, 1, 28. DIOD. 14, 3.). 3) Een der Aleuaden.
e to p a ( i)'
-

z. arena.

Thor' eus, eoptxó^, z. A t t i c a, 9. kol. m.
Thracia, rj epr^i:xírl, ep xri, beteekende in de
oudste tijden geheel het Noorden van Europa, bo(XEN. HELL. 4, 8, 17 en v.).
Thiaae , etc, groote hoofdstad der Sinae, ven Griekenland, ten W. van den Pontus Euxinus
met levendigen handel in wollen en zijden stoffen, tot aan den Strymon en noordwaarts tot aan den
aan den oostelijken grens van liet Imaus- en Emo- Savus; later althans tot aan den tijd der romeinsche
dusgebergte, hoewel Ptolemaeus haar veel zuide- heerschappij het land tot aan den Ister of 1)anubius
lijker plaatst. Waarschijnlijk het teg. Nankin of
nog liever Tsin.
Thisbe, Ofaprl, stad van Boeotië, op een
zuidelijken uithoek van den Helicon, digt bij de
kust, in welks rotsen vele wilde duiven nestelen,
vandaar reeds bij Hornerus (IL. 2, 502.) rtoXu rp71pwv Hip 1. Ruïnen bij Kakosia.
Thisbe, e(a1rl, 1) een schoon meisje in Babylon, geliefde van Pyramus. Daar de ouders
hunne liefde dwarsboomden, zochten zij zich door
een reet van den gemeenschaplijken muur hunner

onder de Romeinen eindelijk slechts het land tot
aan het Haemusgebergte, terwijl het noordelijke
gedeelte tot aan den Danubius Moesia heette. Het
land werd gehouden voor koud, ruw, onvruchtbaar
(XEN. ANAB. 7, 4, 3.)., doch was in het Z.
waar het door bergen tegen den noordenwind
beschut was, zacht en vruchtbaar. De T h r ac i ë r s (epuxeQ), een hoofdtak der indo-europische
volkenfamilie en sedert de oudste tijden in hunne
woonplaats bekend, stonden (zoo als men uit hunne
eerdienst en de sagen van Orpheus kan opmaken)

woning, in 't geheim met elkaar te onderhouden,
en spraken eens af eene zamenkomst te houden
bij het graf van Ninus onder een moerbeziënboom.
Thisbe liet zich daar eerst vinden, doch nam de
vlugt op het gezigt van Bene leeuwin die in de
nabijheid een rund verslonden had, en verloor
onder het loopen een sluijer dien de leeuwin ver
bloed bezoedelde. Als Pyra--scheurdnmt
mus later op de afgesproken plek komt, vindt hij
den sluijer en in den waan dat zijne geliefde ver
doorboort hij zich onder den moerbe--scheurdi,
ziënboom, wiens vruchten van nu af bloedrood

op een vrij hoogen trap van beschaving: zij waren
zeer krijgshaftig, daarom noemt Virgilius (AEN. 3,
13.) het land terra Mavortia. Zij waren berucht
als onmatige wijndrinkers (HOR. OD. 1, 36, 14.).
De geschiedenis van het land is over 't geheel
weinig bekend. Alexander voerde oorlog met
thracische volken, in het binnenland was het rijk
der O d r y s e n; een korte poos in de 3. eeuw v.
C. heerschte er een binnengedrongen schaar van
Galliërs. Crassus onderwierp vervolgens het noordelijk gedeelte tot aan den Haemus, dat van nu
af Moesia heette; het zuidelijke, eigenlijk Thracië
werd eerst in 't jaar 80 v. C. gelukkig door de
Romeinen beoorloogd en eindelijk in 26 v. C.
volkomen onderworpen. -- 1) In eigenlijk Thracië
waren áe hoofdgebergten H a e m u s, verder in het
Z. W. S c o m i u s, naar Macedonië O r b e l u s, en
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zijn. Thisbe vindt later het lijk en brengt zich
insgelijks om 't leven (oviD. MET. 4, 55 en v.). —
2) Een boeotische nymph, naar wie de gelijknamige stad genoemd was.
Thoas, (áóx;, 1) z. 0 r e s t e s. — 2) Koning
van Lemnos, vader van Hypsipyle en van Sicinus;

toen de vrouwen van Lemnos alle mannen van

naar den kant van de aegaeïsche zee Rhodope.

De voornaamste rivieren waren de westelijke grens-

Thrasea—Thrasybulus.
rivier tegen Macedonië N e s t u s, de H e b r u s met
verscheiden bijrivieren, de M e l a s, aan de gelijk
westelijke zijde van den-namigeolf,dN.
thracischen Chersonesus vormt; op den Chersonesits, de zoogenaamde geitenrivier A e g o s Pot am o s, die in den Hellespont valt, bekend door de
nederlaag der Atheners in 405. Tot de meren
behoorde het meer B i s t o n i s, t. meer Boeroe,
ten 0. van Abdera, en het meer S t e n t o r i s, door
een arm van den Hebrus gevormd. Onder de
vele volkstammen zijn merkwaardig: de C i con en
aan den Hebrus langs de kust, de 0 d r y s e n, ook
in de vlakte van den Hebrus, de B e s s i aan den
Haemus, de B is t o n e s, aan het gelijknamige meer
en de aegaeïsche zee. De belangrijkste steden (z.
de artt.), tusschen Nestus en Hebrus aan de kust:
Abdera, Dicaea, Maronia, Mesambria, verder oostwaarts A e n u s; C a r d i a, E l al u s, C a l l ipolis, Sestus, Lysimachia op den thracischen
Chersonesus. Langs de Propontis: Ganus, Bisanthe, Perinthus, Selymbria; Byzantium aan
den thracischen Bosporus; aan den Pontus Euxinus ; Salmydessus, A p o l l o n i a, Anchialus, Mesembria. In het binnenland: Philippopolis,
Hadrianopolis, Trajanopolis enz. --- 2)
M o e s i a (Mua(a), tusschen den Haemus en den Ister,
verdeeld in Moesia superior (westelijk) en M. inferior (oostelijk), gescheiden door de rivier Ciabrus of Cibrus (t. Zibroe) tot aan zijne vereeniging met den Ister. Sedert Diocletianus was M.
in 5 deelera verdeeld: Moesia prima (westelijk)
met de hoofdstad Viminacium, Dardania, het zuidelijke deel van het westelijke land aan den Scardus, met Scupi, Dacia ripensis, het noordelijke middelland, met Ratiaria, Dacia interior, het zuidelijk
middelland, met Sardica, Praevalitana met de
hoofdstad Seadro; .Moesia secunda daarentegen, het
oostelijk gedeelte tusschen den Haemus en Danubius,
met de hoofdstad Marcianopolis, en Scythia (minor), de noordoostelijke streek langs Pontus met
T o m i, waren bij Thracië gevoegd. — De rivieren van het land waren: D r i n u s, M a r g u s, Cebrus en a. De inwoners (MMloesi, Muaoí) waren
verdeeld in verscheiden volkstammen waarvan de
voornaamste waren de T r i b al l i in het W., de
P e u c i n i aan de monden van den Donau en in
liet Z. de C r o b y z i. -- Behalve de reeds genoemde hoofdsteden verdienen nog melding: S i n g i d un u m, vesting aan de zamenvloeijing van den Savus en den Danubius, t. Semlin, N a ï s s u s, t. Nizza, Oescus t. Oreszowitz, Durostorum, t. Silistria, No v i o d u n u m, t Tultscha, T o m i s, Tomoi, Odessus en a.
Thraséa, T h r. P a e t u s, man van Arria
(PLIN. EP. 3, ] 6, 10.), bloedverwant en vriend van
den dichter Persius, was lid van den senaat onder
Nero, wiens persoonlijke gunst en achting hij genoot (TAC. ANN. 15, 20 en v.). Toen de tyrannie
van Nero meer en meer ondraaglijk werd, onttrok
Thrasea zich aan het bijwonen der senaatszittingen (TAC. ANN. 16, 28. verg. 14, 12. en 16, 21,),
nam geen deel aan de feestlijkc vermaken ter
eere van den keizer, en bezocht zelfs het theater
niet meer (TAC. ANN. 16, 22.). Geheel zijn gedrag
en houding verrieden zijn afkeer van den loop
der openbare aangelegenheden (suET. NER. 37.),
weshalve zijne vijanden hiervan gebruik maakten,
hens aanklaagden en in den senaat zijne veroordeeling doordreven. Men liet hem cie keuze van
de wijze van sterven, waarop hij zich de aderen
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liet openen en met stoïsche geestkracht den dood
te gemoet ging (TAC. ANN. 16, 35. RIST. 2, 91.).
Hij had een lofrede op Cato van Utica geschreven, zoo als Plutarchus (CAT. MIN. 37.) vermeldt.
Thrasea is een der weinige edele karakters uit
den bedorven tijd der keizers.
Thrason, Opacwv, 1) uit Athene hielp de thebaansche vlugtelingen, toen deze voor de drukkende overheersching der spaartaansche partij de
wijk naar Athene namen, waardoor hij de gunst
der Thebanen verwierf (DEMOSTH. DE COR. p. 237
F.). — 2) Metaalgieter, die volgens Plinius (34,
8, 19.) athleteri, krijgslieden, jagers, offeraars ver
maakt melding-vardige.Stbo(14,p6)
van wijdingsgeschenken door hem bewerkt en in
den tempel van Artemis te Ephese bewaard. —
3) Vriend van den tyran Hieronymus te Syracuse
(LIV. 24, 5.). — 4) Een vaste rol in de nieuwe
comedic, die den bluffer (miles gloriosus) voorstelde.
Thrasybulus, 8pua ouXo , 1) tyran van
Milete, tijdgenoot en vriend van Periander van
Corinthe (HDT. 5, 92.), tegenstander van Alyattes
van Lydië, tegen wien hij door list de onafhanklijkheid der stad handháafde (HDT. 1, 20-23.).2) Tyran van Syracuse, opvolger zijns broeders
Hiero, 467, werd reeds na 21 maanden verdreven,
omdat zijne geweldenarijen, met behulp van huurlingen gepleegd, voor de Syracusers ondraaglijk
werden, zoodat zij opstonden en hem verjoegen;
hij stierf in ballingschap bij de Locriërs. — 3)
De zoon van Lycus uit den demos Stiria (ó 1 ratptsu ;), een man van een krachtigen en ondernemenden geest, democraat in zijn hart, was onder
de aanvoerders der vloot bij Samos met Th:•asylIus de voorname bewerker, dat de 400 weder afgezet en de democratic hersteld werd. Onder het
opperbevel van Alcibiades onderscheidde hij zich
in de krijgsbedrijven der volgende jaren, vooral
in den Hellespont; als trierarch nam hij deel aan
den slag bij de Arginusen, ontving daar den last
de schipbreukelingen op te visschen, waarin hij
door storm verhinderd er. d. Onder de 30 tyrannen werd hij verbannen, begaf zich naar Thebe
en bewerkte vandaar met moed en beleid de bevrijding zijner vaderstad (z. t r i g in t a t y r a aa ni). Nadat
hij met de zijnen Athene was binnengerukt, gaf
hij in de :volksvergadering den raad om de oude
staatsregeling te herstellen en de bezworen amnestie streng in acht te nemen. Hoe groot ook de
dankbaarheid des volks was jegens den bevrijder
en hersteller van het vaderland, toch werd hij weldra
door andere volksleiders overvleugeld en wij vernemen verder niets meer van zijnen invloed op den
gang van zaken en de ontwikkeling der herstelde
orde van het bestuur. Hij trachtte daarentegen
een verbond tusschen Athene en Thebe tot stand
te brengen, en commandeerde in 394 een leger
in Boeotië en voor Corinthe; doch zijne krijgslauweren verwelkten voor den verschen oorlogsroem
en krachtige bedrijvigheid van Conon, zelfs schijnt
hij zijn goeden naam in de laatste jaren zijns levens bezoedeld te hebben. Toen hij in 391 met
een vloot naar den Hellespont gezonden werd, herstelde hij wel de democratie en den atheenschen
invloed te Byzantium, Thasus en elders, maar
daarentegen werden er klagten tegen hem ingebragt van verduistering van staatsgelden en
plundering van de steden der bondgenooten; zelfs
zou zijn onderbevelhebber Ergocles hem voorstel
hebben durven doen van verraad en afval.-len
,

-
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Thria, epía, vlek in Attica, waarnaar het
omliggende land de thriasische vlakte (ep[rl tov

Toen bij een aanslag op Rhodus voorbereidde,
werd hij des nachts door de inwoners van Aspendus, tegen welke stad zijne soldaten geweld hadden
gepleegd, in zijn tent overvallen en gedood. Hierdoor ontging hij de geregtlijke vervolging, die
tegen Ergocles werd ingesteld, en waarvan de
uitslag was dat hij ter dood werd veroordeeld. -4) Uit Collytus (o KoXAvtttsus), tijdgenoot van den
vorigen, nam ook deel aan de bevrijding van
Athene en stond in groot aanzien bij de Thebanen, werd in vele onaangename processen gewik-

Thriae, ©ptat', z. Hermes.
Thrinacia, eptvaxírl, z. Sicilia.
Thronium, ®povmov, versterkte hoofdstad der
epicnemidische Locriërs aan de rivier Boagrius.
In 't jaar 429 werd zij ingenomen door den Athener Cleopompus, in den heiligen oorlog door de
Phocensers geplunderd, waarna zij echter herbouwd werd (HOM. IL. 2, 533 . THUC. 2, 26. LIV.

keld (DEMOSTH. TIM. p. 741.). In 388 met 8

32, 35. 33, 3.).

schepen naar Klein -Azië gezonden werd dit geheele
eskader door Antalcidas opgeligt.
Thrasydaeus, epcaukLio, 1) uit Elis, omstreeks 400 V. C., hoofd der volkspartij aldaar,
speelde een voorname rol in den oorlog van zijn
vaderstad tegen Sparta, ook ondersteunde hij Thras y bulus niet geld (XEN. HELL. 3, 2, 27.). --- 2)
Thessaliër, waarschijnlijk uit het geslacht der Alenaden, handlanger en werktuig van Philippus van
Macedonië.
Thrasyllus, ©pawW o;, 1) atheensch veldheer tegen het einde van den peloponnesischen
oorlog, voegde zich als ijverig democraat aan de
zijde van Thrasybulus in 411 v. C. Nadat hij zich
in de eerstvolgende jaren, hoewel in ondergeschikte betrekking, roemvol onderscheiden had, kwam
hij na de nederlaag van Antiochus bij Ephesus,
met 9 anderen aan het hoofd der vloot, voerde
in 406 in den slag bij de Arginusen het bevel
over 15 schepen en werd na den slag van pligtverzuim ten opzigte der gesneuvelden veroordeeld
en ter dood gebragt. -- 2) Grieksch astroloog uit
Rhodus die te Rome zijn verblijf hield. Hij onderwees Tiberius in de geheimen zijner kunst,
doch verviel later zoo zeer in ongenade, dat hij
niet moeite den dood ontkwam. Vermoedelijk is
hij dezelfde, die zich met de beoefening der schriften van Plato bezig hield en deze naar tetralogiën

Thryum, epov, stad van Elis in het landschap Triphylia aan den Alpheus, op de grenzen
der Eleërs en Pyliërs (HOM. IL. 2, 592.).
Tliucydides, Oovxvr, 1) de zoon van
Melesias, uit den demos Alopece, van aanzienlijke
afkomst, meer staatsman en redenaar dan veldheer,
werd na den dood van Cimon, met wien hij verwant was, de leider der aristocratische partij,
waarvan hij onder de uitstekendsten (xaXol xocyaaoí) Bene aaneensluiting tot stand bragt om hun
meer invloed te verschaffen, doch hij moest voor
Pericles wijken en werd in 443 verbannen ; misschien
werd hij echter spoedig teruggeroepen, daar wij
in 440 een Thucydides onder de strategen aan
geschiedschrijver, uit den demos-trefn.2)D
Halimus, de zoon van een Thraciër die in Athene
het burgerregt verkregen had, met name Olorus
of Orolus en van Hegesipyle, een zuster van Cimon, was geboren in het jaar 472 v. C. Door
afkomst en huwelijk stond hij met Thracië in betrekking, waar hij ook aanzienlijke bezittingen
had; echter schijnt hij zich meestal te Athene opgehouden te hebben, totdat wij hem in het 8. jaar
van den peloponnesischen oorlog, toen Brasidas
een inval in Thracië deed, aan het hoofd eener
atheensche vloot bij Thasus aantreffen. Terwijl hij
nu Eïon behield, doch te laat kwam om Amphipolis te beschermen, werd hij van ;tpo^oaícf aan
doch onttrok zich door vrijwillige bal -geklad,
aan Gene veroordeeling. Nu bragt hij-lingschap
20 jaren te Scapte Hyle door, eerst in 403 keerde
hij naar Athene terug, door een opzetlijk psephisma van Oenobius teruggeroepen, doch stierf kort
daarna aldaar een geweldigen dood en werd in
het familiegraf van Cimon bijgezet. — De vorming van Thucydides is een uitvloeisel van de
wijsgeerige bespiegelingen en de rhetorische kunst,
die in zijnen tijd te Athene ingang vonden. Als
zijne leeraars of ten minste als diegenen, die op
zijne ontwikkeling een bijzonderen invloed uitoefenden worden genoemd Anaxagoras en Antiphon.
Het verhaal, dat hij in zijne jeugd Herodotus te
Olympia zijne geschiedenis zou hebben hooren
voordragen en van bewondering tranen gestort en
in geestdrift voor de kunst van geschiedschrijven
zou ontvlamd zijn, bevat een anachronismus in de
wijze van voorstelling en is waarschijnlijk een
louter verzinsel; er bestaat tusschen hem en Herodutus niet de minste aaneensluiting. Terstond bij
het uitbarsten van den oorlog tusschen Athene en
Sparta zag Thucydides in, dat liet een krijg van
ernstigen aard zou worden, en tegelijk begon hij daarom zijn werk auyypcup i tapl To toX4 ou 'rwv HiXo7tovv7iaíwv xai 'Ailrivaíwv. Dit beginmaken bestond
echter slechts in het verzamelen en opteekenen, niet
in het stellen. Zijn verblijf te Scapte Hyle schonk
hem daartoe tijd en tevens de gelegenheid om van
de strijdende partijen nog meer bouwstoffen bijeen

rangschikte.

Thrasylochus, EpaauXoxo;, broeder van
Midias, uit den demos Anagyrus, wendde pogingen
aan om Demosthenes te verhinderen zijn proces
tegen zijn voogd Aphobus door te zetten (DEM.
MID .

p. 539.).

Thrassymachus, 1) nit Chalcedon, tijdgenoot van Lysias. Hij begaf zich in
430 v. C. naar Athene, hield zich eerst bezig met
philosophie, vervolgens met rhetorica, waarin hij
onderwijs gaf. Cicero prijst zijn stijl en wel
-luidenprobw(.13,4052)Plato
rekent hem tot de sophisten en berispt de streng
consequentie, waarmede hij de zedelooze-heidn
sophistische beginselen verdedigde. Van zijne geschriften van rhetorischen inhoud, zijn slechts wei
fragmenten bewaard. Hij zou zich uit verdriet-nig
in 't leven opgehangen hebben. Later vond men
in zijne geboorteplaats een grafschrift op hem
(ATHEN. 10, p. 454. CIC. DE OR. 8, 32, 128.
QUIN CT. 3, 1, 10.). --- 2) Wijsgeer uit Corinthe,

leeraar van Stilpo.
Thrasymedes, ©paavµrl^•ris, de dappere
zoon van Nestor en Anaxibia, die met zijn vader
naar Troje trok en gelukkig mede terugkeerde
(Ilo1r. IL. 9, 81. 14, 10. 16, 321. OD. 3, 39, 414,

442, 448.), vader van Sillus, begraven in Pylos

van Messenië.
eprlvwaoi, z.

3. kol. b.
Threnus, z. lyrische p o ë s i e, 3. kol. b.

zs&cov) heette.

Thule—Thymele.
te brengen ; hij maakte eerst met de uitwerking
en bearbeiding een begin, nadat hij naar Athene
teruggekeerd was, zooals verscheiden uitdrukkingen die op het einde des oorlogs betrekking hebben, bewijzen (1, 65, 100 en a.), tenzij deze later
in de reeds in zijne ballingschap afgewerkte geschiedenis van het eerste tijdperk des oorlogs zijn
bijgevoegd. Het werk werd door den dood des
schrijvers afgebroken en loopt slechts tot aan liet
jaar 411 V. C., gelijk ook liet laatste boek niet
met dezelfde zorg is afgewerkt als de vorige;
ook berigt men dat eerst Xenophon het nagelaten
werk zou hebben uitgegeven ; deze zoowel als
Theopompus en Cratippus, beginnen hunne geschiedwerken daar, waar dat van , Thucydides eindigt. --- In de geschiedenis van den peloponnesischen oorlog wilde Thucydides een xrrj µcc &; UUUt
leveren, ter leering voor staatslieden in dergelijke
omstandigheden (pragmatisch). Hiertoe werd hij
in staat gesteld door de objectiviteit, waardoor hij
zijn eigen persoon en eigen rigting geheel buiten
het spel laat, door zijne waarheidsliefde en onpartijdigheid, waardoor hij, hoewel geen vriend van
de destijds heerschende democratie, ook na zijne
verbanning niet onbillijk jegens zijn vaderland
wordt, en door den scherpen, historischen blik,
waardoor hij den zamenhang en de oorzaken der
gebeurtenissen wist op te sporen. Hierover treedt
hij echter geenszins in bespiegelingen, maar legt
ze neder in de groepering en aaneenviechting der
gebeurtenissen. Slechts bij de belangrijkste gebeurtenissen deelt hij de beweegredenen mede in
de redevoeringen der personen die er aan deel ne
zonder twijfel de werklijk gehouden-men,dor
redevoeringen zoo getrouw mooglijk terug te geven
(1, 22.) ; en wanneer sommige redevoeringen zoo
door hem gesteld zijn, als zij in de gegeven omstandigheden konden gehouden zijn, dan vindt men daarin
althans politieke beschouwingen van personen over
bepaalde toestanden van het oogenblik. Geheel
afwijkend van Herodotus stelt hij de gebeurtenissen in haren zamenhang voor als louter mensch
lijke daden ; godsvrucht houdt hij bij Nicias en a.
slechts voor een karaktertrek, niet als iets nood
hij wijst op den natuurlijken zamenhang-zaklijs,
der wonderen (7, 50.), gelooft dat de orakels op
werklijk bestaande feiten zijn toegepast ; van al
wat naar mythe en mystiek zweemt, heeft hij afkeer; ja men schold hem zelfs voor v4so; uit. Het
grootste gewigt bij den uitslag der gebeurtenissen
kent hij toe aan politieke magt, die steunt op
Xp-riM;L,ra en vautCxóv. -- Thucydides vereenigde
de kernachtige, gedachtenrijke welsprekendheid van
Pericles met den strengen, een weinig ouderwetschen kunststijl van Antiphon, zijn taal is de zuivere uitdrukking der gedachte, kort en pittig,
eenvoudig en ongekunsteld, met poëtisch vuur
doortrokken onder den indruk van ontzettende
gebeurtenissen ; de periodenbouw is ruw en voegt
de denkbeelden losweg aan een, in liet oud attisch
dialect. — Van een Marcellinus (onzeker of dit
de romeinsche geschiedschrijver Ammianus Marc.
is) bezitten wij een levensbeschrijving van Thuc.,
die echter vele dwalingen en verwarringen bevat,
en Dionysius Halicarn., die op het standpunt van
een lateren kunstregter staat, geeft eene dikwijls
afkeurende beoordeeling van den stijl en de eigenaardigheden van Thucydides.
Thule, BO ATl, een eiland, door Pytheas van
Massilia ontdekt, in de Noordzee, een vaart van f6 da.

959

gen van de Oreaden verwijderd en 40000 stadiën in
omvang. Daar het bijna onder den poolcirkel lag,
had het gebrek aan dieren en planten. Het werd
voor het noordelijkste punt der bekende wereld
gehouden (TAC. AGR. 10. vine. G. 1, 30.). Men
houdt het gewoonlijk voor Ysland, of voor een
gedeelte van Noorwegen, liet teg. Thile, of over
't algemeen voor Scandinavië, of met Ptolemaeus,
die het veel zuidelijker stelt, voor het grootste
der Shetlandseilanden (Mainland).
Thurii, C)o íptoc, z. S y b a r i s.
Thyádes (Thyiádes), Ou c ss (eutc sc),
z. Dionysus, 3. kol. h. en Thyia.
Thyamia, avuplu, sterke vesting ten Z. van
Sicyon, op de grenzen van Phliasië, een twistappel tusschen beide staten (XEN. HELL. 7, 2, L).
Thyamis, Otaµes, t. Calama, rivier in Epirus,
de grensscheiding tusschen Cestrina en Thesprotië,
valt tegénover Corcyra lij een gelijknamige kaap
in zee (Time. 1, 4fi.).
Thyatira, ®vársepu, aanzienlijke stad in het
hart van Lydië, aan de rivier Lycus, bekend door
hare beschaafde zeden en hare purperverwerijen.
Hier werd een der eerste Christengemeenten gesticht, t. Akhissar (LIV. 37, 37.).
Tliyella„ z. Harp y i a e.
Thyestes, Z. Atreus en Agamemnon.
Thyia, ®uía, 1) dochter van Castalius (of
van Cephissus, HDT. 7, 178.) bij Apollo moeder
van Delphus, die het eerst aan Dionysius geofferd
en ter zijner eere orgiën zou gevierd hebben.
Daarom heetten de attische vrouwen, die jaarlijks
op den Parnassus met de delphische Thyiaden
de dionysche orgiën vierden, ook Thyiaden. Zij
wijst alzoo op eene vereeniging van de Apolloen Dionysusdienst te Delphi. Haar naam beduidt
de stormachtige, daarom offerden in haar heilig park
de Delphiërs aan de winden bij den aantogt van
Xerxes (HDT. 7, 178.). Om diezelfde reden werd
zij ook met Poseidon in betrekking gebragt. —
2) Dochter van Deucalion, bij Zeus moeder van
Macedon.
Thymbra, E ►,j 43p i, oude, al vroeg verdwenen
stad aan de rivier Thymbrius, ten N. van Ilium.
In de nabijheid stond de heuvel KaXXcxoXuhvn ;
Apollo had er een tempel (xoM IL. 10, 430. 20, 53.).
Thymbrara, Oup 4 pfx2c(, een streek van Lydië, gewone verzamelplaats van de volken van
Klein-Aziè, die aan de Perzen onderworpen waren
(XEN. CYR. 6, 2, 11.).
Thymbris, 1) riviernymph, bij Zeus moeder
van Pan (APOLLOD. 1, 4, 1.), deze riviernymph is
de personificatie van de uit het water geputte
gave van zang en voorspelling aan Pan eigen. —
2)-- Tiberis.
Thymbrius, z. 'I' h y m b r a.
Thyméle, beduidt vooreerst een offeraltaar en in de oudste geschiedenis van het
attische tooneel liet altaar, rondom hetwelk de
dithyrambische koren op de 1)ionysusfeesten hunne
gezangen en dansen uitvoerden. Later toen met
de feestgezangen grappige verhalen en liederen
gepaard gingen, betrad een uit het koor, die ze
voordroeg, de tafel die naast het offeraltaar stond
om er de offerdieren op te slagten en in stukken
te snijden. Men moet deze tafel niet verwarren
met de eigenlijke ftup X r, of offeraltaar. Toen
nu te Athene het steenes theater gebouwd werd,
dat niet alleen voor dramatische vertooningen,
maar over 't algemeen voor de dionysische feest-
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vieringen bestemd was, werd ook aan de thymele,
in het voor de koren bestemde gedeelte, de orchestra, Bene plaats aangewezen, en de cyclische
koren voerden daarom hunne zangen en dansen
uit. Ten dienste der dramatische koren werd
echter voor deze thymele, die midden in de conistra stond, tot aan het tooneel een stelling van
planken opgeslagen, waar het koor in het treuren blijspel stond of danste. Na afloop der spelen
werd deze stelling weer afgebroken. Alzoo stonden deze koren met de thymele in geene betrek
Allengs verdween de eigenlijke beteekenis-king.
der thymele, en het woord werd later zelfs voor
de orchestra gebruikt, zoo dat men koorzangers,
toonkunstenaars en wie zich verder in de orchestra bevonden, in tegenstelling van de tooneelspeIers en die op het eigenlijk tooneel waren, thymelici
noemde. In het romeinsche theater had de thymele
als altaar geen plaats. De Romeinen kenden e::
gebruikten slechts dien naam, om er dat gedeelte
van het theater mede aan te duiden, waar de
fluitspelers en toonkunstenaars stonden, die bij de
Grieken hunne plaats hadden in de orchestra of
conistra. Later heette zelfs het tooneel thymele,
en allen die op het tooneel verschenen zonder
onderscheid thymelici.
Thymoetes, (&uµoítriS, 1) een der aanzien
oudsten van Troje (HOM. IL, 3, 146.) bij-lijke
Cylla vader van Munippus, die, op denzelfden dag
als Paris geboren, met zijne moeder door Priamus
gedood werd, omdat voorspeld was, dat op dezen
dag een knaap zou worden geboren, die aanleiding
zou geven tot de verwoesting van Troje. Uit wraak
misschien was Thymoetes de eerste die den raad gaf
om het houten paard in Troje te halen (VIRG. AEN .
2, 32.). -- 2) Zoon van Oxynthas, laatste afstam
te Athene, naar wien een-melingvaThsu
attische demos genoemd werd. — 3) Trojaan,
togtgenoot van Aeneas, door Turnus geveld (viiG.

Macedonië (THUG . 5, 41 .). — De Cynuriërs waren
oorspronklijk een arcadisch -pelasgisch volk en kregen eerst door de Argivers dorische elementen
(HDT. 8, 73.).

Thyreum (Thyrrum), evpaov, stad in
Acarnanië, op de kust van de ionische zee, met
een citadel. Hier werden de bondsvergaderingen
gehouden (CIC. AD PAM. 16, 5. LIv. 36, 11. 38,
19.). Zij lag in de buurt van het tog. Zaverdha.
Thysdrus, e^tiaópos, eene niet onbelangrijke
versterkte stad van het landschap Byzacium, in
de provincie Africa, tusschen Thenae en Thapsus.
Gordianus werd hier tot keizer uitgeroepen ; t. el
Dsjem, niet belangrijke ruïnen.
Thyssag tae, e ua6aydrat, een uitgebreid

jagersvolk in Scythië of aziatisch Sarmatië, ten 0.
van een uitgestrekte woestijn (denkelijk ten N. der
Wolga) ; door hun gebied stroomden de rivieren
Lycus, Oarus, Tanaïs en Syrgis (HDT. 4, 22.).
Thyssua, eóaao^, stad van Macedonië, op
Chalcidice, bij het voorgebergte Athos (HDT. 7, 22.
THUC. 4, 109.).
Tiara, rvlpu, oostersche hoofdbedekking uit
boomwol gemaakt, vooral voor vorsten die hem
regt opstaande droegen, en voor priesters.
Tibar^ni, volkstam in Cilicië, bij den berg
Amanus in de nabijheid van Pindenissus, door
Cicero ten onder gebragt (cie. AD DIV. 15, 4, 22.).

Tibaréni, Ttpaprlvoí, een vreedzame, rustige
volkstam, wonende tusschen de Mosynoecers en
Chalybers in Pontus, aan den Iris, met de stad
Cotyora. Xenophon trok in 3 dagen door hun
vruchtbaar, vlak land (HDT. 3, 94. 7, 7. XEN.
ANAB. 5, 5, 2.).

Tiberias, TtpspLcui, voorname stad in Galilaea aan den westelijken oever van het meer Genezareth of Tiberias, door Herodes Agrippa ter
eere van keizer Tiberius gebouwd. Zij werd door
Vespasianus ingenomen en verwoest, verrees echter na de verwoesting van Jeruzalem weder en
AEN . 12, 364.).
Thyni, nuvoi, krijgszuchtige volkstam van was gedurende verscheiden eeuwen de zetel caner
Thracië, waarvan later een gedeelte met de ver beroemde joodsclie Academie ; in de nabijheid
naar Klein -Azië trok (Bithynië -wanteBihyërs vond men heerlijke warme bronnen. De aanzien
ruïnen der oude stad liggen ten Z. van de-lijke
en zich aan de rivier Sangarius vestigde (xEN.
tegenw., die den 1. Jan. 1837 door een hevige
ANAB. 7, 2, 22.).
Thynias, euvkaS, voorgebergte van Tliracië, aardbeving verwoest werd.
Tiberinus, de god van de rivier Tiber. Hij
aan den Pontus Euxinus, ten N. W. van Salmyzou een koning van Alba geweest zijn, zoon van
dessus, met een gelijknamige stad, t. Inada.
Capetus, die in de rivier Albula verdronk, die
Thyóne, z. Dionysus, 2. kol. o.
Thyóneus, euwviu;, bijnaam van 1)ionysus daarom Tiberis of Tiberinus genoemd werd. Hij
werd als Indigenes en Genius onder de goden
(z. a.).
van het land opgenomen (OVID. MET. 14, 614 en
euoaxoot, z. priesters, 1. kol.
®upu, upwpóá,z. huis, 2 kol.
Thyreátis, eupEazt of Kuvoupla, Cynuria,
heette het gedeelte van Argolis dat aan Laconië
grensde (THUG. 2, 27. 4, 56.), met de hoofdstad
T h u r e a (eupda(S) (HDT. 1, 82.), aan de gelijk
(baai van Astro). In de langdurige-namigeolf
oorlogen der Argivers en Lacedaemoniërs behielden in 550 v. C. de laatsten de overhand, en
Cleomenes verzekerde Sparta het bezit van het
land door de overwinning bij Tiryns in 524 (HDT.
1, 82. 6, 76.). Nadat de Lacedaemoniërs in 431
het land afgestaan hadden aan de Aegineten, die
door de Atheners verdreven waren, maakten de
Atheners zich 7 jaren later van de stad meester,
legden haar in de asch en voerden de bewoners
weg (THUG . 2, 27. 4, 57.). In het vervolg hernieuwden de Argivers hunne aanspraken en dre- i
ven ze ook door met behulp van Philippus van

V. LIV. 1, 3. OVID. FAST. 2, 389. 4, 47.) en als

divus of sanctus pater aangeroepen (vIRG. G, 4,
Zijn heiligdom stond
op het eiland in den Tiber, waar hem den S. Dec.
offers gebragt werden. Spelen, ook piscatorii geheeten, werden den 7. Julij ter zijner eere aan
de overzijde van den Tiber gevierd (OVID. FAST. 6,
237 en v.). Virgilius (AEN 8, 31.) schildert den
god als een ernstigen grijsaard in een blaauwkleurig gewaad, met een krans van riet. De
schoonste voorstelling er van is de colossus in
het Mus. Pro Clem. 1, 89. als de zegevierende
god met lauweren bekranst, in de Bene hand
een roeiriem, in de andere den horen des overvloeds, en naast hem de wolvin met Romulus en
369 . AEN . 8, 31 . LIV . 2, 10.) .

Remus.
Tibériss, ó Tf3Ep ;. de hoofdstroom van Latium (volgens de sage naar den albaanschen ko-
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ning Tiberinus aldus geheeten, vroeger A 1 b u 1 a,

nig lust betoond had om de regering te
aanvaarden (TAC. ANN. 1, 11.). Hij bragt de
soldaten op zijn hand, die in verscheiden provinciën verkorting van diensttijd en vermeerdering
van soldij verlangden, bewees groote eer aan den
senaat, gedroeg zich zeer bescheiden en ingetogen,
verdroeg met groot geduld beleedigingen en betoonde bij menige gelegenheid goedhartigheid,
welwillendheid en dienstvaardigheid (TAC. ANN. ],
75. 2, 34, 37, 87.). Uit dit tijdvak zijner regering
zijn ook vele goede wetten afkomstig met betrek king tot de veiligheid, orde, zedelijkheid en onpartijdige regtspraak. r)och toen hij in 't jaar 23
Rome af tot aan zijnen mond had hij meest een zijn zoon en kleinzoon verloor, barstte ook zijne
breedte van 400 V. en een aanmerklijke diepte. tot nu onderdrukte woestheid met alle geweld los.
Kort voor dat hij in zee valt, verdeelde hij zich Hij trok zich in de eenzaamheid terug, liet de
in 2 armen en vormde zoo aan de kust een regering aan Sejanus over en verliet in 't jaar
aan Venus geheiligd eiland insula sacra (nog te g. 26 Rome (TAC. t. a. p. 4, 42.). Drie jaren later
Isola sagra), welks fabelachtig ontstaan men zie stierf Livia. Sejanus verleidde hem tot vele grubij Liv. 2, 5. De tegenw. naam is Tevere, Tibro; weldaden, totdat Tiberius hein uit den weg liet rui
de kleine regter arm heet Fiumicino.
zich nu des te teugelloozer aan moord-men,di
Tiberius, 1) Tib. Claudius Nero, ro- en uitspattingen overgaf (TAC. ANN. 6, 1, 40 en
meinsch keizer van 14-37 n. C., werd den 16. v.). Naar Rome keerde hij niet weer terug. Hij
Nov. 42 v. C. geboren uit Tib Claudius Nero en stierf op 77jarigen leeftijd, den 16. Maart 37 n. C.
Livia T)rusilla, die later met Octavianus huwde. bij Mismum (TAC. ANN . 6, 50.), terwijl zijn dood
Hij bekleedde achtereenvolgens de gewigtigste amb- waarschijnlijk bespoedigd werd door den praefectus
ten en had in 't jaar 15 v. C. met zijn broeder praetorio Macro, die hem in overleg met Cajus
Drusus het bevel tegen de volkstammen in de Caligula, op zijn ziekbed onder de kussens zou
Alpen, die hij overwon, ter belooning waarvan hij gesmoord hebben. Zijn ligchaam was regelmatig
in 't jaar 13 consul werd. In 't jaar 11 moest hij, gebouwd; zijne voornaamste karaktertrekken waren
hoewel tegen zijn zin, van zijne vrouw, die hem ernst en achterhoudendheid, koelheid en zelfzucht.
een zoon Drusus geschonken had, scheiden en de Hij bekommerde zich weinig om de meening zijdochter van Augustus, Julia, de weduwe van ner tijdgenooten, meer om het oordeel der nakoAgrippa, trouwen, welk huwelijk niet bijzonder melingschap; vandaar de honende minachting die
gelukkig was. In het volgende jaar overwon hij hij dikwijls voor de menschen betoonde. Zijn uien
de Pannoniërs, die in 't jaar 9 den krijg herging ten laatste gepaard met angst, bij -schenat
nieuwden. Daarop begaf Tiberius zich naar zijn
wantrouwen. Daarentegen maakte hij-gelofn
broeder Drusus, die in Duitschland in een zware zich in vroegere jaren zeer verdienstelijk jegens
ziekte gevallen was, en wiens lijk hij naar Rome Rome, vooral in den oorlog, ofschoon hij later
overbragt. Ilij kreeg daarop in 't jaar 8 het be- liever tot onderhandelingen dan tot de wapens zijn
vel in Germanië, waar hij echter weinig belang- toevlugt nam. De financiën waren onder hein
rijks uitvoerde. Daarna treffen wij hem, 6 v. C., goed geregeld, de regtspleging zeker en onpartijmisschien om zijne vrouw te ontwijken, op Rho- dig, hij betrachtte de spaarzaamheid, vooral in het
dus aan, waar hij zich aan Iigchaamsoefeningen en geven van spelen en het oprigten van gebouwen.
wetenschappen toewijdde en 7 jaren bleef, daar Reeds vroeg had hij een goed onderwijs genoten,
Augustus vertoornd was over zijn willekeurig ver- had zich in de welsprekendheid geoefend, vooral
trek naar Rhodus. Eerst in 't jaar 1 n. C. mogt hij in liet houden van lijkredenen, b. v. op Augustus ;
terugkeeren, waarop Augustus na het overlijden doch hij maakte jagt op oude vormen en uitdrukkinvan de naaste manlijke erven van het keizerlijk gen. Ook meldt men dat hij verzen maakte en gegeslacht, op dringend verlangen van Livia, Tiberius schiedenis schreef. --- 2) Tib. Alexander, zoon
tot zoon aannam, 3 n. C., terwijl Tiberius zijnen van Alexander Lysimachus; door toedoen van zijn
neef Germanicus moest adopteren. Kort hierop vader, olie zeer met Claudius bevriend was, kwam hij
begaf hij zich naar Germanië, drong tot over de te Home tot groot aanzien, werd romeinsch ridder
\ Teser door, viel in 't volgende jaar de kusten en in 't jaar 46 n. C. als procurator naar Judaea
der noordzee van de zeezijde aan, drong door tot gezonden. Later diende hij in Azië, onder Cor
aan de Elbe en trok in 't jaar 5 n. C. op tegen
benoemde hem tot stadhou--bulo,63n.CNer
Marbod, koning der Marcomannen (TAC. ANN . 2, der van Aegypte, waar hij een opstand in Alex46.), doch werd wegens een opstand in Pannonië andrië niet bloedig geweld dempte, 66 n. C. Na
vandaar teruggeroepen. Na het dempen hiervan den val van Vitellius onderwierp hij zich aan Vemoest hij, om de nederlaag van Varns te herstel
spasianus en ontving in 't jaar 70 het opperbevel
jaar 9 naar den Rijn rukken, drong zeer-len,i't in J udaea. Door den keizer geëerd, had hij zich
voorzigtig in het hart van het land binnen en in de door hem bestuurde provinciën een eervoldroeg in 't volgende jaar het opperbevel aan Ger- len naam verworven door zijn regtvaardig en
manicus over. Augustus beloonde na zijne terug
zacht bestuur.
komst zijne verdiensten jegens het vaderland met
Tfbia, a'X6^, de fluit, het meest gewone mumilde geschenken en liet hem na zijnen dood in ziekinstrument bij de Grieken en Romeinen, oor
14 n. C. de regering na, hoewel hij hem weinig
eenvoudig en maar met één gat voor--spronklij
liefde toedroeg (TAC. ANN . 1, 33.). In de eerste zien, uit een rietpijp, µóvauXo;, xuXu ivoc, later uit
jaren trad hij in de voetstappen van Augustus, verschillende houtsoorten, uit den palmboom bij de
nadat hij in den beginne in den senaat wei- Phrygiërs, uit lotus bij de Libyërs en Phoeniciërs,
VIRG .

AEN. 8, 332.) ontsprong op den Apenninus
bij Tifernum in het N. 0. van Etrurië, vormde
vervolgens in zijn zuidelijken loop de grensschei
liet land der-dingtuscheErëUmbi,
Sabijnen en Latium, en stroomde verder in zuid westelijken loop door Latium. Hij nam een menigte
bijrivieren op : regts den C 1 a n i s, links Tinia en
C l i t u m n u s, Nar met den Velinus en Himella,
An i o, die aan den bekoorlijken hoofdstroom, van den
herfst tot de lente, een groote hoeveelheid troebel weter toevoerde (vandaar bij dichters flavus, VIRG. AEN.
7. 31 . HOR . OD. 12, 13. 2, 3, 8. SAT. 2, 1, 8.). Van
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Tibicen-Tibur.

uit klimop bij de Aegyptenaren; eerst de Tyrrheniërs maakten ze van metaal. Onder de verschil
soorten der eenvoudige onderscheidden zich-lend
vooral de doedelzak (de speler hierop heette Caxaókrls of utricularius) en de dwarsfluit auXós nka7toy of 7tXaylauXo-, waarvan men de uitvinding aan
Pan toeschrijft. Ook hield men hem voor den
uitvinder van de herdersfluit met zeven pijpen,
a►)pt1^, fistula, wier zeven toonen de Phrygiër
Marsyas, of Hyagnis, of Olympus op 2 vereenigde
pijpen overbragt, waarop door een mondstuk geblazen werd en die dezelfde toonen als de syrinx,
maar veel zuiverder, uit de aan de zijden aanwezige
gaten voortbragten. Gelijk Herodotus bij de lydische fluit eene manlijke en vrouwlijke onderscheidt,
zoo heette de tibia bij de Romeinen dextra of sinistra, naarmate zij met de regter- of linkerhand
bespeeld werd, of met de regter of linkerzijde van
den mond geblazen, waardoor echter inzonderheid
een verschil van hoogen of lagen toon werd aan
(z. m u s i ca.). De dextra t. (de bas) had-gedui
3 of meer gaten, de sinistra (diskant) ten minste 4,
van daar onderscheidde men ze in pares en impares, zoodat paribus tibïis canere beduidde: met 2
regtsche of 2 linksche, imparibus met een regtsche
en een linksche blazen. De tibia werd vooral veel
gebruikt bij godsdienstplegtigheden (sacr f cae),
voornamelijk bij die van Cybele, voor wier luid ruchtige dienst de dubbele fluit zeer geschikt was,
verder bij bruiloften, begrafenissen, gastmalen (lu
tooneelvertooningen, jaarfeesten enz. Ook-dicrae),
diende zij om de maat aan te geven, b. v. bij
het roeijen op de vloot, om het teeken tot den
aanval te geven, om den goeden toon der stem te
vatten bij het lezen en voordragen van redevoeringen enz. De dichters gewagen vooral van de
lydische, phrygische en berecynthische fluit. Overigens werd zij niet alleen door mannen bespeeld,
zeer dikwijls wordt bij de ouden ook melding gemaakt van aukriTpiass, fluitspeelsters.
Tibieen. Sedert de oudste tijden waren er
te Rome fluitspelers die een collegie vormden.
Verscheiden waren in dienst van den staat (bij
offers, LIV. 9, 30.), andere boden hunne diensten
aan bijzondere personen aan.
Tibisis, Ti^3tatc, volgens HDT. 4, 49., een zijtak van den Ister in Thracië, ontspringende op
den Haemus, misschien eene verwarring met den

sloot hem naar Aquitanië te volgen. Zelfs vergezelt hij hem in 30 op zijn togt naar het Oosten,
doch wordt onderweg door een ziekte overvallen
e0, daardoor genoodzaakt in Corcyra achter te blij
Hiervan hersteld, keert hij naar Rome-veI(1,3.)
tert,g, doch vindt zijne beminde ziek weder (1,
5); na hare herstelling wordt zij hem ontrouw en
treect weldra met een rijker, aanzienlijker medeminnaar in 't huwelijk. Messala houdt na zij ne terugkomst uit het 0. een zegepraal over
de Aquitaniërs, en Tibullus viert diens geboorte feest met dankbare vreugde (1, 7.). Misschien is
in het daaropvolgende jaar 26 het eerste boek
elegiën verschenen, het eenige dat de dichter zelf
mogt uitgeven. In het tweede boek bezingt de
dichter inzonderheid zijne liefde voor eene tweede
minnares onder den naam Nemesis (misschien dezelfde als Glycera, die bij Horatius (oD. 1, 33, 2.)
voorkomt), in wier liefde hij zich nog mag verblijden als in het jaar 19 of in 't begin van 18 een
vroegtijdige dood hem uit hare armen wegrukt.
Het derde boek elegiën dat onder zijn naam doorgaat, maar in geest en voorstelling vair de beide
andere afwijkt, en de schildering van de liefdes betrekkingen tusschen eenen Lygdamus en Neaera
bevat, is reeds in 1786 door J. H. V o s z voor
onecht verklaard, en onlangs door G r u p p e met
veel scherpzinnigheid aan Ovidius toegekend. Niet
alleen de toon en inhoud dezer dichtstukken in
't algemeen, maar ook vooral in 't bijzonder de
overeenstemming van geheele verzen, dezelfde syntactische eigenaardigheden, en eindelijk eene aan
dit derde boek voorkomt omtrent-duing,e
het geboortejaar van den dichter, namelijk het
jaar 43 v. C. (het bekende geboortejaar van Ovidius) leveren vele krachtige bewijzen op tegen de
echtheid van dit 3. boek. Het vierde boek heeft
men reeds vroeger aan eene dichteres Sulpicia toegeschreven, die volgens sommigen onder Augustus,
volgens anderen onder Domitianas zou geleefd
hebben; ten minste wordt de Panegyricus in Mes
in . zuivere hexameters vervat, waarmede dit-salm,
boek begint, met alle reden van onechtheid verdacht. In Tibullus leeren wij een beminnenswaardig dichterlijk gemoed kennen, dat onbevredigd met de tijdsomstandigheden en den kring van
het maatschaplijk leven, in de stille eenzaamheid
van het landleven en in het genot van eene reine,
onschuldige liefde zijn geluk zoekt, en den lof van
dat gelukkig leven met zijne aangename bezigheden,
zijne huislijke en godsdienstige feesten in zijne zangen verkondigt. De stemming zijner ziel is zachte
teederheid en fijngevoeligheid; daarbij bezit hij eene

T i b i s cu s op den linker Donauoever.
Tibullus, A 1 b i u s, romeinsch elegiëndichter,
stamde af uit een aanzienlijke ridderfamilie, die
waarschijnlijk ten gevolge der burgeroorlogen een
groot gedeelte van haar vermogen en grondbezit
verloren had. Zijn geboorte valt waarschijnlijk veelzijdig ontwikkelde beschaving en een zeldzame
in 't jaar 59 v. C. of misschien een paar. jaren
later. Hij schijnt (1, 1.0.) in 't jaar 42 het eerst
een krijgstogt medegemaakt te hebben en verder
10 jaren lang tot 32 aan den oorlog te hebben
deel genomen. In dezen tijd knoopte hij vriend
aan met M. Valerius Messala-schapbetrking
Corvinus, die hem in 't volgende jaar gaarne wilde
medenemen in den krijg tegen Antonius, doch de liefde voor zijne beminde Plania of Plautia, die onder

meesterschap over taal en vorm.
Tibur, T(i3oupu, 'rwv Ttpo' pri vwv r`6Xt5,
overoude stad in Latium die reeds voor den val
van Troje door Tiburnus, Coras en Catillus, kleinzonen van Amphiaraus gebouwd werd (vIRG. AEN.
7, 670 HOR . OD. 1, 18, 2. 2, 6, 5.). Zij lag aan
de beide oevers van den Anio, meest op den
linker, aan de helling van een heuvel (vandaar
supinum, HOR. OD. 3, 4, 23.). Midden in de stad

den naam van Delia door hem bezongen is, en de

vormde de Anio een ruischenden waterval (HOR.
on. 1, 7, 13.). In de bekoorlijke omstreken hadden de Romeinen vele villa's met rijke boomgaarden, door zacht murmelende beeken besproeid

genoegens van het landleven, die hij op zijn landgoed bij Pedum, tusschen Tibur en Praeneste,
wenschte te genieten, trokken hem naar het va
terug, weshalve hij de uitnoodiging van-derlan
zijn magtigen beschermer (1, 1.) afsloeg, hoewel
hij toch nog op het einde van hetzelfde jaar be-

.

(HOE. 0D. 1, 7, 21. 3, 29, 6. 4, 2, 31. 3, 10.);

liet prachtigste landgoed was dat van Hadrianus.
Tibur was het lievelingsverblijf van Horatius (HP.

Ticinum^--Tilphossium.
1, 9, 12.) . Verg . LIP. 7, 11, 18. 8, 12. TAC. ANN.
14, 12. VIRG. ANN. 11, 757 .). Teg. Tivoli met

talrijke overblijfsels.
Ticinum, Tíxtvov, oude stad in cisalpijnsch
Gallië, aan den linker oever van den Ticinus, niet
ver van de zamenvloeijing met den Padus, aan
den hoofdweg die van Rome naar Gallië voerde.
Later tot romeinsch municipium verheven, ver
Hunnen verwoest, wordt zij eerst-volgensdr
gedurende de heerschappij der Oost Gothen in
Italië eene bloeijende stad. T. Pavia (LIv. 21,
45. TAC . ANN . 3, 5 . HIST . 2, 17, 27, 68, 88.).

Tieinus, Tt'xtvos, belangrijke zijtak van den
Padus, die op den Mons Adula ontsprongen door
den lacus Verbanus stroomde en bij Ticinum in
den hoofdstroom viel. Flier behaalde Hannibal
in 218 v. C. eene overwinning op P. Cornelius

Scipio (tiv. 5, 34. 21, 39, 45, 47.) ; t. Ticino,

Tessin.
Tifsta, ta TtpaTprl een berg van
Campanië ten 0. van Capua, met een tempel van
Diana, waaraan Sulla het geheele gebied aan den
voet van den berg afstond. Ook in den Samnitenoorlog komt Tifata voor (Llv. 7, 29. 23,
36. 26, 5.).

Tifernutn , Ticpspvov, naam van 2 steden
van Umbrië, waarvan de een naar hare ligging
aan de rivier Metaurus den bijnaam Metaurense
droeg (Liv . 9, 44. 10, 14.), t. St. Angelo in Vado;

de andere, niet ver van de bronnen van den Tiber, had den bijnaam Tiberinurn ; t. Citta di Cas tello.
Tiigellinus, S o p h o n i u s, uit Agrigentum,
werd in 39 n. C. door Caligula verbannen wegens
ongeoorloofden omgang met Agrippina en Julia,
doch door Claudius teruggeroepen. Later ver
hij zich door zijne liefhebberij voor paarden-wierf
en wedrennen de gunst van Nero, werd door hem
met eer overladen, en tot praefectus praetorio benoemd (TAC . ANN. 14, 51.), terwijl hij een trouwe
deelgenoot was van al diens uitspattingen en gruwelen. Door zijne lagen vielen de edelste mannen, zelfs werd op zijn aanstoken Nero's vrouw
verstooten (TAC . t. a. p. 60.). Ook aan den brand
van Rome was hij niet onschuldig, en aan zijn
wraakzucht werd een tal van deelnemers aan de
zamenzwering van Piso opgeofferd (aid. 61.). Toen
Nero's val aanstaande was, verried hij hem en
liep tot Galba over, doch kon zijn leven slechts
door een groote som gelds van Vibius vrijkoopen en
zich zoo aan de woede van het verbitterde volk onttrekken (TAC. RIST . 1, 72.). Na den val van Galba
ter dood veroordeeld, liet hij zich de keel afsnijden.
Tigellius, afkomstig uit Sardinië, vandaar
Sardus bijgenaamd; om zijne muziekale talenten
en geestige scherts was zijn omgang zeer gezocht
door Caesar en ook later door Augustus. Een
niet zeer loflijke karakterschildering geeft Horatius
van den zonderlingen man (SAT . 1, 3, 1-19.).
Deze Tig. moet niet verward worden met een
anderen Hermogenes Tigellius, die ook als
zanger bij Horatius vermeld wordt en misschien
als kunstbroeder en leerling van den eersten diens
naam had aangenomen (Host. SAT. 1, 4, 72. 9.
25.).

Tigrsnes, Ttyplvr;, koning van Armenië.
Dit maakte een deel uit van het groote rijk in
het Oosten, totdat na de nederlaag van Antiochus
den G. door de Romeinen, de stadhouders Artaxias en Zariadras afvielen. In Groot Armenië
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handhaafden zich de opvolgers van den eerste
tot het jaar 5 v. C. De voornaamste was T ig r a n e s, 95 - 60 v. C., die geheel Armenië onderwierp, de Parthen beoorloogde, het overschot
van het syrische rijk bemagtigde en door het ver
Grieken uit l2 verwoeste steden de-platsenv
stad Tigranocerta (z. a.) aanlegde. Zijne verwantschap met Mithridates (z. a.) wikkelde hem
echter in een oorlog met de Romeinen ; door
Lucullus en Pompejus overwonnen, moest hij in
63 al zijne veroveringen buiten Armenië afstaan
en werd van de Romeinen afhanklijk.
Tigranocerta, 'ra Ttïpxvózep'ra of rl T.,
d. i. stad van Tigranes, de door Tigranes op eene
hoogte aan de rivier Nicephorius gestichte en

goed versterkte hoofd- en residentiestad van Armenië. Nadat Lucullus voor hare muren een
schitterende overwinning op Tigranes behaald
had, verwoestte hij een gedeelte der nog niet vol
stad. Het andere bleef bestaan. Teg. is-toide
de geheele stad verdwenen, hare ligging was
waar schijnlijk bij het teg. Amid (TAC . ANN . 12, 50.
14, 24. 15, 4.).

Tigris, ó T(Yprls of TI1pt;, d. i. „ de pijl" in
het O. V. Hiddekel, t. IDidsjleh of Dsjatt, een
snelvlietende bekoorlijke stroom van Azië, ont -

springt uit verscheiden bronnen in Armenië, een
westelijke in Sophene en een oostelijke in de curdische bergen, stroomt door het meer Arethusa,
verliest zich vervolgens onder een bergketen van
den Taurus, en weder te voorschijn gekomen,
doorsnijdt hij een tweede meer Thospites (meer
van Ersen), en verdwijnt nogmaals onder den
grond om 25 mijlen verder bij Nymphaeum weder
voor den dag te komen. Nu nadert hij als grens
ivier tusschen Mesopotamië in de nabijheid van-r
Seleucia den Euphraat, waarmede hij door vele
kanalen in verbinding staat, op een afstand van
150 stadiën ; verwijdert zich verder weder van
daar om later in een zuid -west. boog terug te keeren er_ zich bij de stad Digba met die rivier te
vereenigen, waarop eindelijk de vereenigde stroom
(s. Dsjatt el Arab) , 1000 stadiën beneden Charax
Spasinoe door twee armen in de perzische golf valt.
De gevoelens der ouden verschilden over de vraag,
wie van beiden de hoofdstrooni was : de meesten
noemen den stroom na de vereeniging ook nog
Tigris, van het teg. Basra af Pasitigris, terwijl
andéren onder dezen laatsten naam den E u l a e u s
(t. Karoen) met den Co p r a t a s (t. Dsjerasi) verstaan, die een weinig ten O. van den hoofdstroom,
maar daarmede door kanalen verbonden in de
perzische golf vallen. Pasitigris (van het perzisch
pas, klein) is dus kleine Tigris, nog teg. I)idsjleh
Koedak.
Tigurinus pages, z. Helvetii.
Til lni, 1) L. '1' i 1 l i u s C i m b er, misschien van
cimbrische afkomst, aanhanger van Caesar, nam
Iater deel aan de zamenzwering tegen hem en gaf
het sein tot den aanslag, door hem, na het
ontvangen van een weigerend antwoord op het
verzoek om genade voor zijnen broeder, de toga
af te rukken. Later bestuurde hij Bithynië als provincie, ondersteunde Cassius en vocht onder hem en
Brutus met grooten ijver als vlootvoogd. - 2)
T i 11 i u s, tribuun en senator, misschien even als
de vorige, van cimbrische afkomst, door Horatius
(SAT . 1, 6, 107 en v.) wegens gebrek aan beschaving berispt.

Tiilphossium , TtXyw' actov, stad in Boeotië

Timaeus—Timolaus.
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tot het gebied van Coronea behoorende, ten Z.
van het meer Copaïs, aan den voet van een gelijknamigen berg.
Timaeus , 'I'íu.7toc, 1) een pythagorist uit
Locri, door Plato opgezocht om van hem onderwijs in de leer van Pythagoras te ontvangen (cie.
FIN. 5, 29 . DE REP. 1, 10.). Suidas schrijft hem

verscheiden schriften toe : i.A%ta r xa', r`sp' yUascuc,
een geschrift over Pythagoras; het is echter zeer
twijfelachtig of Timaeus als schrijver is werkzaam
geweest, en waarschijnlijk behooren deze geschriften aan een lateren pythagorist. Dit geldt ook
van het onder zijn naaw tot ons gekomen geschrift 7tspi uuxr zóallou xal cp►rato_. Misschien is
hij dezelfde dien Plinius (16, 22, 24. 2, 8, 6. 5,
9, 10.) als mathematicus noemt. -- 2) Een platonisch wijsgeer, waarschijnlijk uit de 3. eeuw n. C.
schrijver van een woordenboek op Plato, waarvan
nog een deel bewaard is . -- 3) Geschiedschrijver

uit Tauromenium in Sicilië, zoon van Andromachus, die, omstreeks 352 v. C. geboren, onderwijs
genoot van Philiscus uit Milete. Door Agathocles uit Sicilië verdreven, leefde hij 50 jaren in
stille afzondering te Athene en schreef daar zijn
geschiedkundig werk, keerde vervolgens in hoogen
ouderdom naar Sicilië terug en stierf in 256 v.
C. 96 jaren oud. Zijn hoofdwerk was gene geschiedenis van Sicilië van de oudste tijden tot de
I 29. 01., 264 v. C . Het bevatte omstreeks 68 boeken
en was in twee hoofdafdeelingen verdeeld, waarvan
men de splitsing niet meer bepalen kan. In een
afzonderlijk werk behandelde hij de krijgstogten
van Pyrrhus en schreef ook nog 'OXu nrtovixut,
waarschijnlijk chronologische onderzoekingen. Timaeus is door de ouden, inzonderheid door Polybius, scherp beoordeeld, zoodat hij hem alle bevoegdheid en geschiktheid als geschiedschrijver

omhuld gelaat voorstelde. Hij leefde omstreeks
395 v. C.

Tirriurchus, Tíµapyo; 1) zoon van Arizelus, atheensch redenaar, tegenstander van Aeschines, door wien overwonnen hij zich het leven
beneemt. — 2) Uit Rhamnus, neef van Iphicrates. -- 3) Stadhouder van Carië onder Ptolemaeus
II. valt van Aegypte af. Later tyran van Milete
wordt hij door Antiochus II . verdr even. — 4)
Stadhouder van Babylon onder Antiochus IV. —
5) Metaalgieter, zoon van Praxiteles uit Athene,
die met zijn broeder Cephisodotus de houten
standbeelden van Lycurgus en zijne drie zonen
vervaardigde.
Tima^sion, Ttµaaiwv, deed den togt onder
Cyrus den jongere mede en werd op den terug
na den moord van Clearchus tot-togder10
een der aanvoerders benoemd (REN. ARAB . 3, 1,
47. 5, 6, 21. 7, 3, 18.).

Timsvu , Tllauoc., een rivier van Istrië die
uit 7 bronnen ontspringt, door een meer stroomt,
de grensscheiding vormt tusschen Venetië en Istrië
en na een bekoorlijker loop tusschen Tergeste
en Aquileja zich in de tergestinische golf ontlast;
t. Tinlavo (LIV. 41, 2. VIRG. AEN. 1, 244. ECL. 8, 6.).
Tíµriµa, z. yuk ti , itpó;oóot, 3. en 4. kol.;

raag men het toch voor uitgemaakt houden, dat

dytw rtµrltóc en regeringsvorm, grieksche, 5. kol. m.
Timocles, 1't^.oxXrjs, 1) atheensch archont,
01. 84, 4. -- 2) Een talentvol dichter der middelbare attische comedic uit Athene en tijdgenoot
van Demosthenes, die met vele andere mannen
van aanzienlijken stand aar. zijne aanvallen blootstond. Hij toonde zich een groot meester over
vorm en taal. Er was veel gang en leven in
zijne voorstelling, die tevens uitmuntte door fijne
karakterschildering. Hij slaagde vooral in de
parodie van tragische onderwerpen. Van 27 stukken zijn slechts de titels en enkele fragmenten
bewaard.

Timaeus meer geschiktheid bezat als geleerd ver
dan als oordeelkundig geschiedvorscher,-zarnel

Timoeratie,z, regeringsvormen,grieksche, 5. kol. o.

ontzegt (POL. 12, 3---15. 23-28 ). En hoewel
Cicero (DE OR. 2, 14.) van dit oordeel verschilt,

en dat hij geenszins eene eerste plaats bekleedt
Timoerátes, TtN.oxpdti , 1) uit Athene,
onder de grieksche geschiedschrijvers Zijne wer- tijdgenoot van Demosthenes, door wier hij hevig
werd aangevallen. — 2) Athener die de aanvalken zijn, op eenige fragmenten na, verloren.
Timagea es, Tc ny&vrj;, een Alexandrijn, len van Dinarchus had te verduren. --- 3) Zoon
werd slaat' vair Faustus Sulla, trad later te Rome van Timoxenus, corinthisch veldheer (TRUC . 2,
als leeraar op, en vervaardigde een tal van ge- 33.). -- 4) Lacedaemonisch veldheer (TRUC. t. a.
schriften, meest van historischen inhoud (QUINCT. p. 85, 92.). -- 5) Rhodiër, door den perzischen
13, 1, 75.). Augustus, dien hij door zijne stoute

taal beleedigd had, verbood hem zijn huis, weshalve hij uit wraak de geschiedenis der regering
van Augustus aan de vlammen prijs gaf.
Timagóraa► , Tt^ta1ópns, 1) uit Cyprus, vader van Timonax, perziscli vlootvoogd in den
oorlog tegen de Grieken (IDT. 7, 97 en v.). —
2) Zoon van Athenagoras, tijdgenoot van Pharnabazus (THUG. 8, 6, 39.). — 3) Uit Tegea, gezant van Lacedaemon aan het hof van Darius
Nothus van Perzië (THUG. 2, 67.). — 4) Uit
Athene, gezant bij den perzischen koning Artaxerxes, tegelijk met Pelopidas van Thebe dien hij
ondersteunde ; hierover later aangeklaagd werd
hij ter dood veroordeeld. --- 5) Wijsgeer uit
Gela. — 6) Epicurist (cie. ACAD. 2, 25.). —
7) Schilder uit Chalcis.
Timanthe^c, Ttµocvhric, schilder uit Sicyon,
beroemd door zijn schilderij van het offeren van
Iphigenia, waarop hij den vader Agamemnon ter
aanduiding var, zijne groote droefheid met een
,

satraap Tithraustes als handlanger gebruikt, om
de volksleiders door geld tegen Sparta op te zetten (YEN. HELL. 3, 5, 1.). — 6) Epicurist, broeder van Metrodorus, Evan wien hij echter in gevoelens verschilde (cie. N. D. 1, 33, 93).

Timoeréon, TtµoxpZ'wv, uit lalysus op Rhodus, lyrisch dichter en athleet, tijdgenoot van
Themistocles, wiens gastvriend hij een tijd lang
was; toen hij echter verdacht van perzische gezindheid, uit. lalysus verbannen werd en Themistocles te vergeefs, ook door het aanbieden van geld,
zijne terugroeping beproefd had, werd deze door hem
in bijtende schimpdichten aangevallen. Ook met
Simonides van Ceos, een vriend van Themistocles
en in het lierdicht zijn mededinger, geraakte hij
in hevige vijandschap, waaraan beide in bijtende
satiren lucht gaven.
Tlimolávas, TtµóXc► os, 1) ktond aan het hoofd
der democratische partij te Corinthe in 't jaar
395 v. C. en liet zich door perzisch geld overhalen, om de grieksche staten tot den oorlog te-

Timoleon—Timotheus.
gen Sparta op te zetten. — 2) Uit Thebe, onmatig verkwister, handlanger van Philippus van Macedonië. — 3) Spartaan, gastvriend van Philo poemen.
Tinnoléon, TtpoXiwv, van Corinthe, een man
met vele deugden versierd, van zachte inborst,
maar bezield met een onverzoenlijken haat tegen
dwingelandij, zoodat hij zelfs, in 366 v. C., deel nam
aan den noord van zijnen eigen broeder Timophanes, toen deze zich aan het hoofd van 1100
huurlingen tot tyran wilde verheffen. Daarna
onttrok hij zich gedurende 20 jaren aan alle staats aangelegenheden, totdat de Corinthiërs, door hunne
dochterstad Syracuse in de benardste omstandig
om hulp gebeden, hem niet een kleine-hedn
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die de atheensche handelsplaatsen langs de thracische kusten moest beschermen, doch ook hierin te
kort schietende, werd hij ter dood veroordeeld. —

2) Schilder uit Byzantium, van wien een schilderij, den razenden Ajax voorstellende, afkomstig
was, welke Caesar te Rome liet plaatsen.
Timon, Tiµwv, 1) uit Athene, ó ^.t^^^v^Pwstoc,
de menschenhater, naar het schijnt een welgesteld
en wijsgeerig ontwikkeld maan, ten tijde van den
peloponnes. oorlog, die uit wrevel over de bedorvenheid van zijnen tijd, met haat tegen het gebede menschlijk geslacht vervuld werd. Een tal
van anecdotes over hem, en de menigvuldige bespotting der blijspeldichters hebben hem voor altijd tot een type gemaakt van een somberen
legermagt naar Sicilië zonden, 347. Hij landde menschenhater. Lucianus heeft hem in een afzonbij Tauromenium, overwon vele zwarigheden, sloeg derlijk geschrift trefend geschilderd. — 2) Uit
Hicetas van Leontini, dien de Syracusers vroeger Phlius, sceptisch wijsgeer, tevens rhetor en arts,
tegen Dionysius hadden te hulp geroepen, bij omstreeks 280 v. C., stierf in den ouderdom van
Adranum en bezette een gedeelte van Syracuse, 90 jaren te Athene, nadat hij op vele plaatsen
terwijl van de andere gedeelten der stad Achra- geleefd en geleerd had. Onder de talrijke voort
zijne pen waren het meest be--brengslva
dina nog in de raagt was van Hicetas, Ortygia
met den burg in olie van Dionysius, en de haven roemd de 3 boeken ZiXXot, scherpe parodiën in
in de handen der (Jarthagers. Deze werd echter hexmrmeters, waarin vooral de dogmatische leerspoedig door de laatsten verlaten, en nadat Diony- stellingen der philosophische scholen vinnig gehesius den burg aan Timoleon had overgegeven, in keld worden.
Timónai, z. Timagoras.
34:3, werd ook Hicetas genoodzaakt de stad te
Timophanes, z. T i m o 1 e o n.
ontruimen. Timoleon liet den burg, het zinneTimor, komt in de romeinsche eerdienst met
beeld en bolwerk der tyrannie, omver halen en
maakte den grond tot een vergaderplaats voor de Metus en Pavor (over Pavor en Pallor, z. A r e s)
volksgerigten ; aan de Corinthiërs werd eerre uit als gepersonifieerde godheid voor, die een afzonom zich in de verwoeste stad-nodigert derlijken tempel had; al deze wezens werden door
te komen vestigen, waaraan 60000 nieuwe volk - het god sdienstig gevoel voor vijandige, onderaard planters gehoor gaven, aan welke Timoleon land ache magten gehouden. Verg. ovID. MET. 12, 60.
Timotheus, i'►.µó áo;, 1) van Milete, z, d i t li yuitdeelde en huizen verkocht. Hij voerde (le vrijheid op vaste grondslagen weer in, slaar hij door r a m b u s. — 2) Zoon van U onon, wien de naam
Cephalus en I)ionysius de democratische wetten en het geërfde vermogen zijns vaders tot eens; krach
aanbeveling verstrekten. Door den omgang Met-tige
van Diodes liet herzien en weder invoerde ; de
ajnphipolus van Zeus Olympius kreeg als epony- Isocrates verwierf hij zich Gene veelzijdige geestbemus den eersten rang onder de overheden, doch schaviug en welsprekendheid, toonde als veldheer
Tiniroleon bestuurde niet de grootste onpartijdigheid groote dapperheid en beleid, doch was niet vrij van
de openbare aangelegenheden. Hij bezegelde de pas de gebreken zijns tijds, verkwisting en onmatigheid..
verworven vrijheid door cone overwinning op de Het eerst wordt hij in 388 vernield als een jong
Carthagers, die niet 80000 man geland waren, tnensch van aanzien en aanleg, in 378 was hij
doch bij den Crimisus een volkomen nederlaag reet Chabrias en Callistratus aanvoerder der vloot,
leden, 340 ; bij den vrede werd de rivier Halycus die tegen Sparta uitgerust was, hoewel Chabrias
tot grensscheiding van hun gebied bepaald. Ook toen nog een overwegenden invloed bezat ; daar
veroverde hij in 375 niet een kleine vloot,-entg
uit de overige steden werden de tyrannen verdreven of gedood, o. a. Hicetas van Leontini, Ma- na het verwoesten der laconische kusten. Corcyra,
mercus van Catana, Hippon van Messana en a. waarbij hij zich zeer gematigd tegen de overen de bevrijde steden werden in een verbond reet wonnen partij gedroeg (XEN . HELL . 5, 4, 64.),
Syracuse opgenomen. Gela en Agrigentum wer- versloeg vervolgens den Spartaan Nicolochus bij
den uit de puinhoopen weer opgebouwd, Agyrium Leucas of Alyzia en hoewel hij uit gebrek aan
en Cainarina niet nieuwe inwoners bevolkt ; rijk ;geld de overwinning niet verder kon voortzetten,
welvaart, rust en vrede werden door hem-domen bewerkte hij toch grootendeels door zijne behaalde
voordeelen, dat in 374 een vrede gesloten werd,
weder in Syracuse en over geheel Sicilië ver
Als bevrijder en weldoener algemeen ge--spreid. die echter niet tot uitvoering kwam. Na in Thraacht en geëerd, en tot in het laatst van zijn leven, cië nieuwe troepen geworven te hebben, moest
toen hij van 't gezigt beroofd was, een overwe- hij weder naar Corcyra stevenen, dat door Mnagen^len invloed bezittende, stierf hij in 337 op sippus bedreigd werd, doch uit gebrek aan de
75jarigen leeftijd. Zijne nagedachtenis werd in noodige hulpmiddelen, liet hij den geschikten tijd
eert gehouden door een jaarlijksch lijkfeest en voorbijgaan en verloor het opperbevel ; zelfs werd er
het oprigten van een grafteeken, het Timoleonteum. op aanklagt sier leiders van de democratische
Kort na zijnen dood begon echter de voorspoed partij, Iphicrates en Callistratus, een geregtlijk onderzoek tegen hens ingesteld ; door tusschenkomst
van het land al weder te tanen.
Timomáchus, Ttµóp.ayo-, 1) atheensch veld- zijner vrienden Iason van Pherae en Alectas van
heer, die in 367 v. C. den overgang van het ge- Epirus, ontging hij echter de veroordeeling, doch
hergte Oneum aan Eparninondas moest betwisten, begaf zich voo r een tijdlang naar Perzië, om deel
(toch hierin nalatig was ; desniettegenstaande werd te riemen aan de herovering van Aegypte. Na
hij in 361 tot bevelhebber der vloot benoemd, zijne terugkomst verzoende hij zich met Iphicra-
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Tingis—Tirocinium fori.

tes, door zijne dochter aan diens zoon Menestheus uit te huwen, en was weder werkzaam om
de heerschappij van Athene ter zee te bevestigen
en de magt van Thebe te fnuiken. In 368 werd
hij niet een vloot afgezonden, om den perzischen
satraap Ariobarzanes te ondersteunen ; toen het
echter bleek dat deze reeds van den perzischen
koning was afgevallen, wendde hij zich tegen Samos, dat in de magt der Perzen gekomen was,
en veroverde het na een beleg van 11 maanden.
In de volgende jaren is de Hellespont het tooneel
zijner daden. Ariobarzanes, die door de Atheners
en Spartanen ondersteund werd, sedert de Thebanen zich met den perzischen koning verbonden
hadden, stond hem Sestus en Crithote af, hij veroverde in 364 Torone, Methone, Pydna en Potidaea, bedwong de Chalcidiërs, doch deed ver
aanvallen op Amphipolis en Olynthus.-gefsch
Na het sneuvelen van Chabrias werd hij in den
bondgenootenoorlog met Iphicrates aan het hoofd
der vloot gesteld, die in vereeniging met Chares
tegen de bondgenooten den krijg zou voeren ;
doch toen zij, in strijd met het verlangen van
Chares, wegens het opkomen van een hevigen
storm een slag ontweken, werden zij door dezen te
Athene van verraad beschuldigd, 354. Iphicrates
ontkwam de veroordeeling, Timotheus werd gestraft niet eene boete van 100 talenten en begaf
zich naar Chalcis in ballingschap, waar hij na
korten tijd schijnt gestorven te zijn, daar niet lang
daarna aan zijn zoon Conon de straf, op 10 talenten na, werd kwijt gescholden.
Tingis, Tlyytc., zeer oude stad op de noordkust van Mauritanië, bij het fretuin. Gaditanum,
volgens de sage gesticht door Sophax, een zoon
van Hercules. Door Augustus tot vrijstad verheven, werd zij onder Claudius romeinsche colonie
en hoofdstad der provincie Tingitana ; t. Tanger.
Tintinnubulum, schel of bel van metaal.
Men gebruikte ze des morgens vroeg om de slaven te wekken, en in het openbare leven tot het
geven van seinen. Het vee op de weide droeg
ook tintinnabula.
Tiphys, Tipu;, z. Argonautae.
Tiresia , fstpsafac, de beroemde ziener en
wigchelaar te Thebe, die in de Oedipussage een
voorname rol speelt, zoon van Eueres en Chariclo, uit het geslacht van den Spart Udaens (HoM.
OD. 10, 492 en v.). Op zijn 7. jaar werd hij
blind, omdat hij aan de menschen den wil der
goden geopenbaard had ; of Athene maakte hem
blind, door hem water in de oogen te werpen,
toen hij haar in het bad gezien had. Zijne moeder bad de godin hem het gezigt weder te geven;
doch daar zij hiertoe niet in staat was, schonk
zij hein de gave, de stem der vogels 'te verstaan
en gaf hem tot veiligen gids een stevigen staf.
Of Hera benam hem het gezigt, en Zeus schonk
hem de gave der voorspelling en een leven van
7 of 9 menscheiileeftijden (OVID. MET. 3, 320 en
v.). Hij gaf vooral ten tijde van Oedipus en van
de beide thebaansche oorlogen zijne voorspellingen.
Door de zegevierende Epigonen werd hij met
zijne dochter M a n t o (of Daphne) en nog andere
gevangenen aan den delphischen Apollo gewijd;
doch Tiresias stierf onderweg aan de bron Til
gebied van Haliartus, waar men-phosa,inet
nog ten tijde van Pausanias zijn graf toonde, terwijl hij te Thebe een cenotaphium had. Manto
werd op bevel van Apollo naar Colophon in

Klein-Azië gevoerd, waar zij het orakel van den
clarischen Apollo stichtte en met den Cretenser
Rhacius huwde, wien zij een zoon Mopsius baarde.
Tiresias draagt in de onderwereld nog den gouden staf en is de eenige van al de schimmen,
wiens geest en verstand nog helder en onverzwakt
is. Circe zond Ulysses tot hem, on, hem over
zijne terugreis uit te hooren (HOM . OD. 10, 492.).
De oorzaak van dit onderscheid tusschen hem en
andere dooden lag zeker hierin, dat Tiresias orakels bezat, waardoor hij ook na zijn dood den menschen voorspellingen deed. In Boeotië (waarschijnlijk aan de bron Tilphossa) had hij een orakel,
dat na een pest te Orchomenus tot zwijgen zou
gebragt zijn. Nog in lateren tijd toonden de Thebanen de plek, waar hij de vogels zou hebben
waargenomen, oiwvo6x67uov, en een steen Mav-rovS
6íppoc, waarop Manto zou gezeten hebben als zij
voorspellingen gaf.
Tiribszu^s, 'Ttpí13aoc of Trlpf C u oc, een Pers,
vertrouweling van koning Artaxerxes, vroeger stadhouder van Armenië en raadgever des konings in
den oorlog tegen Cyrus, werd in 392 opperbevel
-Azië (XEN. HELL . 4, 8, 12.), en-hebrinKl
daar hij van den beginne af den Spartanen zeer
genegen was, kwam ook vooral door zijne berniddeling de vrede van Antalcidas tot stand. Na
het sluiten hiervan, vertrok hij aan het hoofd
eener perzische vloot tegen Euagoras van Cyprus,
doch werd, toen hij reeds met dezen onderhandelde, door zijn medebevelhebber Orontes van
verraad verdacht en gevangen gehouden ; hij regtvaardigde zich echter op schitterende wijze en
vernieuwde in 380 den oorlog, doch zonder gevolg.
Later diende hij den perzischen koning nog in
een oorlog tegen de Cadusiërs; doch toen deze
zijne belofte van hem zijne dochter ten huwelijk
te zullen geven, niet vervulde, maakte hij met
l)arius, den zoon des konings eene zamenzwering,
die echter ontdekt werd ën hem het leven kostte.
Tiri,dstes, Ttperic ri ;, 1) een Parth, m ededinger naar Glen troon van Phraates, die de
overige leden van het geslacht der Arsaciden uit
den weg had geruimd ; door dezen overwonnen
en verdreven, vlugtte hij tot Octavianus en werd
door hem ondersteund, terwijl zijn tegenpartij
hulp bij de Scythen zocht. — 2) Verscheiden
armenische koningen (TAC . ANN . 12, 44.). Tiridates
III., de groote, streed gelukkig tegen de Sassaniden en voerde sedert 302 het Christendom bij
zijn volk in.
Tiro, vrijgelaten slaaf van Cicero, nam den
naam zijns meesters (M. T u 11 i u s) aan. Hij
muntte uit door vele bekwaamheden en uitstekende
eigenschappen, zoodat hij allengs meer een ver
vriend, dan dienaar van Cicero werd. Hij-trouwd
overleefde zijn patroon, na wiens dood hij diens
leven beschreef en eerie nieuwe uitgaaf van sommige zijner werken bezorgde. Buitendien schreef
hij eenige andere werken over verschillende onderwerpen. Men houdt hem voor den uitvinder
of althans verbeteraar van het rom. verkortschrift,
daarom notae Tironianae geheeten ; z. notae.
Tirocinium fori, het verlaten van den
knapenleeftijd of het aannemen der toga virilis,
in plaats van de praetexta. Dit gebeurde in den
eersten tijd na het einde van het 16. jaar, en
met het intreden van het 17. begon de krijgsdienst
en trad men in de wereld. Later werd die tijd
een jaar vervroegd en soms nog meer. De ge-

Tiryns---Titii.
woonlijk daarvoor bestemde dag was de 16. Maart,
de L i b e r a ii a, op welken, na een offer aan de Laren, de daad verrigt werd, terwijl men vervolgens
zich met de vrienden des huizes naar het forum
en capitool begaf, waar dan gewoonlijk geofferd
werd. (Verg. opvoeding, romeinsche.)
Tiryne, Tfp^v-, overoude stad in Argolis, ten
Z. W. van Argos, de zetel van Proetus en Perseus, merkwaardig om hare uit geweldige rotsblokken gebouwde muren, KuxXwtscx ovp^cvcx TX 1,
bij Homerus (IL. 2, 559.) Tscxtósaau. Tiryns en
Mycenae leverden voor den slag bij Plhtaeae 400
man hopliten (HDT . 9, 28.). Toen echter kort
daarna een bende slaven, uit Argos verdreven, zich
van de stad had meester gemaakt, werden zij door
de Argivers overwonnen, waarna de stad verwoest
werd en de inwoners deels naar Argos, deels naar
Epidaurus trokken (HDT . 6, 83.). Nog zijn belangrijke overblijfsels der muren aanwezig.
Tisaeus coons, T( ceov ópos, hooge bergspits op de kust van Thessalië, in het landschap
Magnesia, loopt als voorgebergte in de pagasaeïsche golf uit.
Tiaaménus, Ttaauevós, 1) zoon van Orestes
en Hermione, vader van Cometes, koning der
Achaeërs ten tijde van den inval der Heracliden
in den Peloponnesus, waarbij hij sneuvelde. Zijn
gebeente werd op bevel van het orakel van Helice
naar Sparta gebragt. -- 2) Zoon van Thersander
en Demonassa, vader van Autesion, koning van
Thebe. — 3) Athener, die in 403 het voorstel
deed om al de bestaande wetten, waarvan sommige met de amnestie in strijd waren, door eene
commissie uit den senaat en de nomotheten te
onderzoeken, de goedglekeurden op te schrijven en
in de koninklijke stoa te doen bewaren.
Tisias, Tcaka;, 1) z. S t e s i c h o r u s. — 2) Uit
Sicilië, een der oudste leeraars in de rhetorica en
schrijver van een leerboek daarover; in de .5. eeuw
V. C. hield hij zich bij afwisseling te Syracuse,
Thurii en Athene op. Lysias, Gorgias en Isocrates zouden zijne leerlingen geweest zijn.
Tisiphone, z. Erinyes.
Tis^aaphernes, Tcaaapgpvws, een Pers, werd
tusschen de jaren 423 en 413 tegen Pissuthnes,
satraap in Sardes, die afgevallen was, gezonden
en kreeg daarop die satrapie. Sedert 413 knoopte
hij onderhandelingen met de Spartanen aan, en
beloofde hun ondersteuning, tegen teruggave van
al het land dat vroeger aan den koning behoord

had (rHue. 8, 5, 18, 37, 58.). Doch de onder -

handelingen bleven zonder gevolg. Toen Cyrus
tot opperbevelhebber in Klein -Azië benoemd was,
trad hij meer op den achtergrond, vergezelde hem
op een reis naar Susa (lEN . ANAB . 1, 12 ), ge
onmin en stookte onophoude--raktemhin
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werd hij, reeds lang door Pharnabazus van ver
beschuldigd, afgezet; zijn opvolger Tithrau--rad
stes liet hem door Ariaeus gevangen nemen en ter
dood brengen.
Titan, z. H e l i u s.
Titánes, de zonen en. dochters van
Uranus en Gaea: 0 c e a n u s, C o e u s (bij Phoebe va
. THEOG . 404 en v.),-dervanLtoAsi,HESIOD
C r i u s (bij Eurybia vader van Astraeus, Pallas en
Perses, THEOG . 37 5 .) Hyperion (hij Theïa vader
van Helius, Selene en Eos, THEOG . 371 en v.),
Iapetus (vader van Prometheus, Epirnetheus,

Atlas, Menoetius, THEOG . 507 en v.), Cronus,
Theia., Rheia, Themis, Mnemosyne, Phoebe, Tethys (HESIOD. THEOG. 133 en v.). Ook
hunne genoemde nakomelingen, en de kinderen
van dezen heetten Titans, zoo als Hecate, dochter
van Perses. Bij Homerus zijn de Titans geen
kinderen van Uranus en Gaea, maar Oceanus en
Tethys zijn de stamouders van al de goden (Rolut.

IL. 14, 201 en 244 en v.). Onder Uranionen zijn
bij hem niet de Titans, maar de olympische goden
als hemelbewoners te verstaan. — Toen Uranus
(zoon van Gaea, HESIOD. THEOG . 126.), de eerste
beheerscher der wereld, zijne kinderen, de Hecatoncheiren en de Cyclopen, uit haat in den Tartarus wierp, haalde Gaea in haren toorn de Titans over hunnen vader van den troon te stooten.
Cronus sneed Uranus met een snoeimes de schaamdeden af en wierp ze in zee, waarop Aphrodite
uit de baren verrees (uit de bloeddruppels ontstonden de Erinyen, Giganten en melische nyinphen); de Titans bevrijdden hierop de Hecatoncheiren en Cyclopen en zetten Cronus op den
troon (HESIOD . THEOG . 153-210 en v.); z. Cronus.
Cronus en de Titans werden op hunne beurt ver dreven door Zeus en zijne maagschap, de olympische goden. Lang duurde de strijd tusschen de
Titans en de Olympiërs (Titanomachie), terwijl de
eersten van den berg Othrys, de anderen van den
Olympus hunne aanvallen deden, totdat Zeus de
Hecatoncheiren en Cyclopen, die Cronus weder in
den Tartarus had geworpen, tot zijne hulp opriep
en, door zijne broeders en zusters geholpen, met
den bliksem, die de Cyclopen hem gaven, de Titans verpletterde. Zij werden in den Tartarus opgesloten en door de Hecatoncheiren bewaakt
617 en v.). Over de beteekenis
der Titans en der Titanomachie z. godsdienst
der Grieken, 3. kol.
Tithónus, z. E o S.
Tithoréa, z. Neon.
Tithraustes, 'I'c purris, opvolger van Tissaphernes, 't zij als satraap in Klein -Azië, 't zij
als opperbevelhebber; hij haalde Agesilaus tot een
wapenstilstand over en bewoog hem Pharnabazus
aan te vallen. Intusschen zond hij den Rhodiër
Timocrates met .50 talenten naar Europa, om door
het verwekken van een oorlog in Griekenland
zelf, de terugroeping van Agesilaus te weeg te
(HESIOD. THEOG .

lijk den pas ten troon gestegen Artaxerxes tegen
zijn broeder op. In den oorlol; was hij een der
4 koninklijke bevelhebbers, lokte; na den slag bij
Cunaxa de grieksche aanvoerders op verraderlijke
wijze in zijn tent en liet ze daar ombrengen. brengen.
Daarop keerde hij als satraap in zijn gebied teTitles of Tjtienses zoo heette een der
rug, dat nog eene uitbreiding gekregen had. Toen oude romeinsche tribus, die van sabijnsche afkomst
hij nu ook de ionische steden wilde onderwerpen, was en den naam had gekregen van den koning
wendden deze zich tot Sparta, dat hierop Thim- Titus Tatius. Verg. Rainnes en Luceres.
Titli . Tot dit geslacht behooren: 1) Sex.
bron en Dercyllidas naar Azië zond. Hij voerde
den oorlog meer met bedrieglijke onderhandelin- T i t i u s, in 't jaar 99 v. C. volkstribuun, stelde,
gen en het sluiten van afzonderlijke overeenkom- hoewel vruchteloos, een akkerwet voor. Zijn testen, dan met eerlijke wapens ; doch nadat hij door genstander was de consul Antonius (etc. DE OR.
Agesilaus aan den Pactolus verslagen was, in 395, 2, 66, 265.). Later werd hij in regten betrokken
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en veroordeeld. Cicero (BRUT. 62, 225.) noemt hem
als redenaar. -- 2) C. Titius, schreef treurspelen en maakte als redenaar naam. — 3) C. Titins, verwekte in 't jaar 89 in het leger van L.
Porcius Cato een opstand, en werd daarvoor niet
gestraft. -- 4) Q. T i t i u s, bragt in 't jaar 86 na
den slag bij Chaeronea aan Sulla liet berigt eerier
nieuwe overwinning. --- 5) Q. Titius, legaat van
Caesar, vertrok in 't jaar 48 met cane zending van
hem naar Epirus (CAES. B. G. 3, 42.). — 6) L. T it i u s, diende als krijgstribuun in een spaansch
legioen, 47 v. C., en werd door Caesar tot
senator benoemd. — 7) P. Titius, volkstribuun
in 't jaar 43, verzette zich tegen de pogingen van
Cicero om aan Munatius Plancus meer onder
te kennen (crc. AD FAM. 10, 12.)-scheidngto
en was ijverig werkzaam om de magt der tribunen te bevestigen. Niet lang daarna stierf hij. --8) M. Titius, een neef van Munatius Plancus,
viel in 't jaar 40 den jongen Pompejus in handen,
die hem echter weer losliet. Later volgde hij Antonius op den togt tegen de Parthen, verkreeg
vervolgens het bevel tegen Sext. Pompejus, die
naar Azië gevlugt was, nam hem gevangen en liet
hem ombrengen. I)eze ondankbaarheid jegens
een man die hem het leven gered had, haalde
hem de algemeene verachting op den hals. Na
het jaar 32 sloot hij zich bij Octavianus aan, werd
door hem tot consul benoemd, vocht onder hem
in den oorlog tegen Antonius en versloeg dezen
nog voor den slag bij Actium in een ruitergevecht. — 9) Titius, vergezelde in 't jaar 20 v. C.
Tiberius naar Azië, en wordt als een jong veel
belovend dichter door Horatius (EP. 1, 3, 9 en v.)
opgewekt, om de daden van Augustus te bezin gen. — 10) Tit. S ab in u s, vriend van Germanicus, werd op aanstoken van Sejanus en van
een trouwloozen vriend aangeklaagd en ter dood
veroordeeld, in 't jaar 28 n. C. (TAC. ANN. 4, 68
en v.). -- 11) T i t. P r o c u 1 u s, onderging te gelijk
met zijnen vriend L. Silius den dood, 48 n. C.
(TAO. ANN. 1 1, 35.). — 12) Tit. Julianus, onderscheidde zich als legaat van het 7. legioen in
Moesië en in den oorlog tegen de Roxolanen in
't jaar 69 n. C. (TAC. RIST. 1, 79.).
Titinii, 1) L. Titinius Pansa Saccus,
was in 't jaar 400 en 396 v. C. krijgstrihuun met
consulaire raagt (r iv. 5, 12, 18.). --- 2) M. en C.
T i t i n i u s waren in 't jaar 193 v. C. volkstribunen, de eerste waarschijnlijk in 178 stadhouder in
Hispanië aan deze zijde (LIv. 41, 26.), de andere
stedelijk praetor. Marcus bleef ook nog in 't volgen
jaar in Hispanië en werd na het einde van zijn be--de
stuur door de Hispaniërs van knevelarij beschuldigd,
doch vrijgesproken (LIV. 43, 2.). -- 3) Titinius
(ten onregte wordt hem door sommigen de voornaam
V e c t i u s gegeven), omstreeks 170 v. C., beroemd
blijspeldichter van fabulae togatae, waarin hij wat
karakterschildering betreft Terentius op zijde streefde. Zijne fragmenten verraden veel vernuft en
rijkdom van gedachten. -- 4) C n. Titinius, verzette zich tegen een wet van den tribuun l)rusus,
waarbij hij zich de belangen van den ridderstand
ijverig aantrok, 91 v. C. (cis. CLUENT. 56.). — 5)
Q. T i t i n i u s, een man van een groot vermogen,
niet Cicero bevriend (cIC. AD ATT. 7, 18. 5,
21.).--- 6) Pontius Titinianus, zoon van den
vorige, voegde zich in 49 ` op de zijde van Caesar (cic. AD ATT. 9, 6, 18.). — 7) Titinius,
diende in 't jaar 42 onder L. Cassius als centurio

die hem gedurende den slag bij Philippi naar de
legerplaats van Brutus zond, vanwaar hij de ongunstige berigten, die later niet bevestigd werden,
overbragt en daardoor tot den dood van Cassius
aanleiding gaf, waarop Tit. ook zich zelven ombragt.
Titulus, elk kort opschrift op ieder voorwerp,
onverschillig welk, zoowel slechts voor een korten
duur (b V. titulus amphorae, etiquette op een wijnkruik, of een openbare aankondiging van gevonden of verloren zaken, of van verkoop enz.) als
ook van langen duur, b. v. titulus (of index)
libroruin, z. b o e k e n, opschriften op standbeelden,
tempels, altaren, openbare gebouwen enz. Van
groot belang zijn de tituli sepulcrales, die in
alle romeinsche landen gevonden werden. Deze
grafschriften beginnen gewoonlijk met D. M., d. i.
Diis Manibus, z. Manes; daarop volgt de naam
van den overledene in den tweeden of derden
naamval (gewoonlijk met al zijn namen, ambten
en bedieningen, en de opgave van den naam des
vaders en der tribus,) ; of het luidt: N. N. hic situs est (sepultus est, requiescit, facet). Ten laatste
is (Ie naam opgegeven van hem die het gedenkteeken heeft opgerigt, gewoonlijk de man, broeder,
zoon. vader, patroon, erfgenaam ens.
Tituril, 1) Q. Titur. S a b i n u s, diende onder Caesar als legaat in Gallië, waar hij in 't jaar
54 in den strijd tegen Ambiorix sneuvelde (CAES.
B. G. 2, 5. 3, 17.). --- 2) M. Titur. Rufus, uit
een met Cicero bevriende familie, werd door hem
den stadhouder van Sicilië aanbevolen (dc. AD
FAM. 1:3, 39.). Volgens anderen is de naam Titurnius.
Titus, z. Vespasianus.
Tittle, Teruó;, zoon van Gaea, of van Zeus
en Elara, eene dochter van Orchomenus, een reus
op Luboea, vader van Europa (HOM. OD. 7, 324.).
Daar hij de kuischheid van Leto (Latona) op' weg
van Panopeus naar Pytho belaagde, werd hij door
Artemis, of door Apollo en Artemis met pijlen,
of door Zeus met den bliksem gedood en in de
onderwereld gestraft. Daar lag hij over 9 bunders
uitgerekt, terwijl 2 gieren zijn lever afknaagden
(ROM. OD. 11, 576.). Zijn ontzaglijk groot graf
was bij Panopteus. Verg. vlas. ANN. 6. 595.
OVID. MET. 4, 457. TIB. 1. 3, 75.

Tium of Tins, Tiov, Tios, stad op de kust
van Bithynië, aan de rivier Billaeus, colonie var.
Milete.
Tlepolémus, TXrinoXemo-c, 1) zoon van Hercules en Astyoche, broeder van Telephus (Holy.
IL. 2, 658.). Na zijnen oom Licymnins in Argos
gedood te hebben, vlugtte hij naar Rhodus, waar
hij Lindus, Ialysus en Camirus stichtte. Vandaar
trok hij mede naar Troje en werd door Sarpedon
geveld (HOM. IL. 2, 953 en v. 5, 627 en v.). —
2) Trojaan, zoon van I)amastor, door Patroclus
verslagen (HOM. IL. 16, 416.). — 3) Macedoniër,
diende in de schaar van edelknapen des konings,
werd in 325 tot stadhouder van Caramanië benoemd en behield ook bij de verdeeling in 't jaar
321 zijne provincie. Antigonus waagde het niet, na
den val van Eumenes, diens bondgenoot Tlepolemus af te zetten.
Tmólus, TuiXo;, 1) god van den lydischen

berg Tmolus, man van Pluto (of van Omphale), ader van Tantalus, scheidsregter in een muziekalen wedstrijd tusschen Apollo en Pan (OVID.MET. 11, 157.).--2) z. Proteus. -3) Tmolus, oudere vorm Ti,nolus
(OVID. MET. 6, 16.), bergketen door het hart van Ly-

Toga--Tooneel
dië, de noordwestelijke hoofdtak van den Messogis.
Hier waren de bronnen van den Hermes en Paetolus, ook leverde hij veel wijn op en vroeger ook
goud. Uit een marmeren wachttoren op zijn kruin
hadden de Perzen een ruim uitzigt over de omstreken. Daar zou Ze'v, no geboren zijn (cie. N.
D. 3, 21. VIRG. G. 2, 97. OVID. MET. 4, 15. HOM.
IL. 2, 373. AESCH. PERS. 50.) ; teg. Kisiltsje Moes
tag of Bostag. — Volgens Tacitus (ANN. 2, 47.)
en Plinius (5, 29, 30.) lag op den Tmolus een
gelijknamige stad, die door een aardbeving in 't
jaar 19 n. C. zou verwoest zijn.
Toga, z. kleeding, romeinsche, 3. kol.
Togáta,z.fabula en conioedia,op het einde.
Tolbiicum, stad der Ubiërs, in finibus
Agrippinensium (TAC.:IIST. 4, 79.), in Gallia Belgica; t. Zulpich.
Tolënus, rivier in het land der Sabijnen,
ontspringt bij de Marsers en Aequers en ontlast
zich in den Velinus, een zijtak van den Nar.
Tolëtum, TtX1rov, versterkte stad der Carpetaners in Hispania Tarraconensis aan den Tagus, beroemd door hare wapen- en staalfabrieken.
In het teg. Toledo vindt men nog vele overblijfsels (LIV. 35, 7, 22. 39, 30.).
Tollno, z. belegering, op het einde.
Tolmidas, ToXp ids, atheensch veldheer, een
man van meer stoutheid dan beleid, behoorde tot
de staatkundige partij, die Athene tot een landmagt wenschte te verheffen. In 't jaar 455 v. C. deed
hij met de vloot een strooptogt langs de kusten
van den Peloponnesus, vernielde de vijandlijke
flottielje in Gythium, veroverde Chalcis, overwon de
Sicyoniërs en verplaatste de verdreven Messeniërs
naar Naupactus. Toen in 447 de Boeotiërs weder van Athene afvielen, ondernam hij, tegen den
raad van Pericles, met 1000 hopliters, meestal
jonge vrijwilligers, een togt tegen hen, veroverde
Chaeronea, doch werd op zijn verderen marsch
door de verdreven aristocraten- en hunne partij
bij Coronea overrompeld en met een-ganers
groot aantal der zijnen gedood.
Tolja, ToAwa(a)a, hoofdstad der Tectosagen
in Gallia Narbonensis aan de Garumna, zeer rijk,
later romeinsche colonie; t. Toulouse (CAES. B. G.
3, 20.). De inwoners Tolosates (CAES. B. G. 1,
10. 7, 7.).
Tolumnius, 1) augur, die aan de zijde van
Turnus tegen Aeneas streed en sneuvelde, nadat
hij een wapenstilstand door een onverwachten aan
verbroken (VIRG. AEN. 11, 429. 12. 258 en v.)-valhd
460 en v.). -- 2) Tolumnius L a r, koning der
Vejenten. Hij liet vier romeinsche gezanten om
't leven brengen, Tullius Cluilius, L. Roscius, Sp.
Antius en C. Fulcinius, wier standbeelden ten
tijde van Cicero nog op het forum stonden (cie.
PHIL. 9, 2, 4 en v.). A. Corn. Cossus, consul in
428 v. C. versloeg hem met eigen hand (Liv. 4,
19.).
Tona rus, Tóµupos, of Tmarus, berg in
Epirus, in het landschap Molossis, tusschen het
meer Pambotis en de rivier Arachthus, bij Dodona; nog t. Tomaro (VIRG. ECL. 8, 44.).
Tomentum, heette de stof waarmede kussens,
matrassen enz. gevuld werden, alzoo wol, veeren,
stroo enz., z. lectus.
Tomis, Tó, of Tomi, stad aan den Pontus Euxinus in Beneden-Moesië, t. Tomisvar of
Jegni Pangola. Hierheen werd de dichter Ovidius door Augustus in ballingschap gezonden
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3, 9, 33. EX PONT. 4, 14, 59.).
Tomyris, Tóµvpt;, koningin der Massageten,
door wie, volgens het verhaal van Herodotus (1,
205 en v.), de oude Cyrus overwonnen en gedood
werd, toen zij de wapens weer opgevat had, om
zich te wreken over hare nederlaag in den eersten
oorlog, waarin Cyrus door list overwonnen, een
groote menigte van haar volk gedood en haren zoon
gevangen medegevoerd had.
Tonans, bijnaam van Jupiter Capitolinus
(OVID. FAST. 2, 69.).
Tonsor. Men had te Rome openbare scheerwinkels (tabernae tonstrinae), waarin het haar gesneden en de baard geschoren werd, alsmede de
nagels gereinigd werden. Ook dienden deze winkels tot vergaderplaats voor leegloopers, die daar
gezelschap zochten. De rijken hadden onder
hunne slaven eigen tonsores. -- Sedert Hadrianus
kwam het zeer in de mode den baard te laten
staan. Verg. barba.
Tooneel, tooneelspelers, tooneelwezen. Het geven van tooneelvertooningen
was in de oudheid zoowel te Athene als te Rome
geene onderneming van bijzondere personen, maar
aan de zorg van den staat toevertrouwd, die echter
de uitvoering er van aan bijzondere personen opdroeg. Te Athene maakte het opvoeren van
treur- en blijspelen een hoofdbestanddeel uit van
de godsdienstige feestvieringen ter eere van Dionysus. Het treur- en blijspel alsmede het satyrspel
waren afkomstig en een uitvloeisel van de viering
dier feesten (z. tragoedia, comoedia, satyrica
f a b u la) en hunne opvoering bleef dien ten gevolge
voor altijd een bestanddeel daarvan, de d a g e n v o or
t o o n e e l v e r t o o n i n g e n waren derhalve te Athene
diegene in 't jaar, waarop de feesten van Dionysus
gevierd werden, namelijk de landlijke of kleine
Dionysiën, de Lenaeën, de Anthesteriën en de
groote of stedelijke Dionysiën. De laatsten waren
voor de dramatische vertooningen het hoofdfeest
(z. Dionysus, 4.). De overheid, aan wie de
zorg voor de opvoering der tooneelvertooningen
was opgedragen, was de archont Ç*atXsóc. De
dichter, die zijn stuk wenschte vertoond te zien,
moest zich tot hem wenden en om een koor ver
onderzocht de-zoekn(Xpóvairs).Dchont
stukken en stond den dichter, wiens werk goedgekeurd was, een koor toe (xopóv &caóvac). Het
in orde brengen van het koor was de taak van
hem, aan wien de c h o r e g i e was opgelegd. Over
deze soort van belasting, z. k st T o u p y i a, 1. kol. o.
De geheele toestel en inrigting, die de choreeg
voor het koor te bezorgen had, heette xop iytov.
Verder ontvingen de dichters, wier stukken aangenomen waren, eene belooning uit de openbare
schatkist; maar zij moesten er ook genoegen in
nemen wanneer hunne stukken eenvoudig werden
afgewezen. De aanneming der stukken van blij
bovendien afhanklijk. van den-speldichtrwa
door de wet bepaalden ouderdom van den schrijver ; gewoonlijk werd daarvoor de leeftijd van
30 jaren genomen. Ook zorgde de staat voor de
handhaving van orde en stilte gedurende de ver
voor eene billijke uitdeeling der over--tonige
winningsprijzen, door het aanstellen van geregtsdienaars en keurmeesters. De eersten waren de
a g o n o t h e t e n en onder hen stonden de mast ig o p h o r e n, een soort van lictors, die de rustverstoorders tot stilte vermaanden of ook wel
verwijderden. De keurmeesters of kampregters
(OVID. TRIST.
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moesten aan het einde der vertooningen liet werk
der choregen, van den dichter en de tooneelspelers beoordeelen. Zij werden vooraf beëedigd.
Hun aantal is niet volkomen zeker te bepalen;
men neemt voor de tragedie gewoonlijk tien, voor
(ie comedic vijf aan. Was de uitspraak der regters voor den dichter gunstig, dan ontving hij op
het tooneel ten aanzien van het geheele publiek
een krans. Dit was de hoogste eer die een tooneeldichter te Athene kon ten deel vallen. De
choreeg werd insgelijks met een krans beloond,
ook werd hem toegestaan aan Dionysus een wij
te mogen aanbieden, dat betrekking-dingsechk
had op deze zijne overwinning. De choregen der
koren van het treurspel plagten daartoe te gebruiken een drievoet, die dan in het theater, of
in den tempel van Dionysus, of ook in de straat
der drievoeten in het openbaar geplaatst werd. De
choregen van het blijspel hadden de gewoonte taeniën
(linten of haarbanden), thyrsusstaven enz. te wijden.
Voor beide soorten schijnen opschriften gebruiklijk
geweest te zijn, waarop de naam van den archont,
van den choreeg en van den dichter vermeld stond.
Het oudste dergelijk gedenkteeken, z. bij PLUT.
THEM. 5. verg. PLTJT. ARIST. 1 . Uit deze opschriften zijn de latere didascalische verzamelingen ontstaan, z. 8 t 6 a ax a k i a. De tooneelspelers konden,
behalve het bedongen loon, ook nog bijzondere belooningen in geld verdienen, doch ontvingen daarentegen ook voor slecht spel geeselslagen, ten aanzien
van het geheele publiek. De groote waarde die
overigens aan eene overwinning op de Dionysusfeesten gehecht werd, zoowel door den dichter als door
den choreeg en door de phyle, waartoe hij behoorde,
blijkt niet alleen uit de buitensporige onkosten en
pracht, waarmede de choregen elkander zochten
den loef af te steken, maar ook daaruit dat men
soms den archont en de kampregters trachtte om
te koopen, gelijk het voorbeeld van Midins toont
(DEMOSTH. MID. 516 , 519, 520.). -- Ook bij de
Ft o m e i n e n was de zorg voor de tooneelvertooningen niet aan de onderneming van bijzondere personen overgelaten, maar in zoo ver eene bemoei
staat, als deze daartoe een bijzon--jingvade
deren ambtenaar aanstelde. In dit opzit gebruiken grieksche schrijvers voor dit ambt ook de uit
hoewel de zaak-drukingeXop^Y(a ysieMt;
zelve zeer veel van de grieksche choregie verschilde. Te Rome moest de ambtenaar, die tot
dator muneris of Judi was aangewezen, voor alles
zorgen, wat tot den apparatus scenicus behoorde,
d. i. voor de versiering van het tooneel, voor den
toestel en de werktuigen die voor de vertooning
gebruikt werden, en voor het costuum der tooneelspelers. Aan het eigenlijk tooneel werd gewoonlijk de meeste zorg besteed. Verg t h e at rum. Ook betaalde de rom. ambtenaar aan de
dichters de belooning voor hunne nieuwe stukken,
bezoldigde. de tooneelspelers, die ook nog bijzondere
prijzen en geschenken ontvingen, en zorgde in
't algemeen voor al de voorloopige maatregelen,
die voor het welgelukken der vertooningen noodig waren, de voorbereidende oefeningen, de openbare bekendmaking enz. Gedurende de vertooning had hij een waakzaam oog op de toeschouwers
en tooneelspelers gevestigd, waarbij ondergeschikte
personen hem ten dienste stonden : eerst de
designatores, die in de verschillende afdeelingen
der zitbanken verdeeld waren en toezien moesten,
dat ieder toeschouwer in de voor hem bestemde

afdeeling plaats nam; in 't algemeen moesten zij
tegen wanorde en ongeregeldheden onder de toeschouwers waken en maakten daarbij ook wel gebruik van de hulp van lictors; vervolgens de conquisitores, die partijschappen onder het publiek
zochten te verhinderen en hen trachtten op te
sporen die in last hadden om te applaudisseren.
Ook was er nog een praeco tegenwoordig, die
stilte en opmerkzaamheid beval. Onder de keizers
werd het aantal theaterbeambten nog vermeerderd.
Op de curulische aedilen en den praetor urbanus
rustte de verpligting tooneelvertooningen te doen
geven. In het bestrijden der kosten daarvan
kwam de staat deze ambtenaren geenszins te gemoet. 1)e praetor mogt dit werk en deze bediening, noch de uitgaven er voor reet een ambtgenoot dealen, de beide aedilen daarentegen deden
het nu eens gezamenlijk, dan eens ieder afzonder lijk. --- Bij het v e r t o o n e n der tooneelstukken
komen vooreerst twee dingen in aanmerking, de
plaats en het vertoonende personeel. Over
de p Ia a t s der vertooning, het t o o n e cl . en de
inrigting daarvan, z. theatruin. Het personee der vertooners is in het grieksche treur. en
blijspel zamengesteld uit het koor en de eigenlijke acteurs {u;t oxtTai}. Over het koor en
zijne inrigting, z. chorus. Wij hebben hier
dus nog nader te spreken over de acteurs. Het
voordragen van treur- en blijspelen verschilt van
de tegenwoordige wijze, vooral hierin dat al de
rollen, ook die van vrouwen, door mannen gespeeld en slechts door drie acteurs vervuld werden. Dat alleen mannen op het tooneel konden
optreden schijnt hieraan te moeten worden toegeschreven, dat bij de koren op de feesten van
Dionysus, waaraan het geheele tooneelwezen zijn
oorsprong heeft ontleend, vrouwen nimmer een
rol hebben gespeeld. Zoo was de kunst van tooneelspelen als van zelf het eigendom der mannen
geworden. De beperking van de tooneelspelers
tot een bepaald getal was een gevolg van de gewoonte om de tooneelstukken bij wijze van wedstrijd op te voeren. Dit maakte de meest mooglijke gelijkheid van hulpmiddelen noodzaaklijk.
De staat moest, om billijk te zijn en den eenen
dichter niet boven den anderen door eene beter
uitgeruste opvoering zijner stukken te bevoordeelen,
en om tevens aan de kanmpregters denzelfden maatstaf
van beoordeeling te verschaffen, aan allen dezelfde
middelen toestaan en een bepaald aantal acteurs
voorschrijven. Aeschylus en zijne tijdgenooten
hadden in den beginne slechts twee, den derden
tooneelspeler voerde Sophocles in, doch een grooter getal vinden wij nergens vermeld. Deze drie
spelers, die met elkaar al de rollen van het geheele stuk moesten vervullen, heetten deels met
betrekking tot den wedstrijd, die ook tusschen de
acteurs plaats had, deels naar hunne belangrijkheid in liet stuk en den omvang van hun rol,
pwruTwvcTr, actor priniarum partium, ^cuTFpaTto' tacnjt actor seeundarum partium, en Tpera7cuvtwTiiS, actor tertiarurn partium. De protagonist
had de hoofdrol; hij vertoonde de lotgevallen en
daden van den hoofdpersoon en maakte de spil
uit waarom de grondgedachte van het stuk zich
bewoog. Daarnaast ontwikkelde de deuteragonist
die toestanden, die met den hoofdpersoon in strijd
varen en diens karakter des te scherper deden
uitkomen ; hij nam de rollen van den tweeden
rang op zich. Wel mogt de belangrijkheid zijner
;

Tooneel.
optreding en zijne mimische geschiktheid niet veel
bij die van den protagonist afsteken, ofschoon bij in
zijne voordragt een minder hooge vlugt moest nemen,
opdat de kracht zijner stem en zijne meerdere
gaven ten nutte van den hoofdpersoon wat op
den achtergrond traden. Op dezelfde wijze was
de tritagonist ondergeschikt aan den deuteragonist. Welke beginsels en welke regels de dichters
bij het verdeelen der rollen overigens in acht namen, is moeilijk te bepalen. Dit schijnt echter
buiten twijfel, dat de dichters zoo veel mooglijk
daarop letten, dat de tooneelspeler eener hoofdrol door het te gelijk vervullen van kleinere tusschenrollen niet bezwaard en dat dezelfde rol
door denzelfden acteur werd afgespeeld; dat ver
verschillende rollen van denzelfden speler-der
in een zeker onderling verband stonden, en naar
inhoud en strekking eenlge overeenkomst of ook
wel tegenstrijdigheid opleverden. Het berigt van
Pollux dat de protagonist uit de middelste deur
van den achtergrond, de deuteragonist uit de
regter, de tritagonist uit de linker op het tooneel
trad, bewijst niet dat deze wijze van optreden
een vaste wet en regel was. Het kon natuurlijk
slechts dan gebeuren, wanneer de inhoud van het
stuk en de rol van den tooneelspeler daarmede in
overeenstemming waren. Somtijds gebeurde het
echter wel, dat men aan de drie tooneelspelers
niet genoeg had, om een stuk volledig ten tooneele te voeren. De zamenstelling daarvan ver
soms wel eens een bijzonder hulpmiddel.-eischt
In zulke gevallen was de choreeg verpligt, voor een
vierden tooneelspeler te zorgen, die dan optrad om
een bijrol te vervullen, wanneer bet door den
staat toegestane drietal niet toereikende was. Deze
noodhulp heette 7tapa^ropr'jyrg. a, omdat de choreeg
hein leveren en zijne uitrusting bekostigen moest.
Van het gebruik maken van zulk een vierden
persoon zijn echter slechts weinige voorbeelden aan
te wijzen, een bewijs dat het niet dikwijls zal voor
zijn. Naast de eigenlijke acteurs van-gekomn
liet stuk verschijnen op liet tooneel nog een aan
zwijgende personen, xwpa 7tpósw7ta, zevá-tal
t:pó.wrca. Koningen en helden hadden altijd een
menigte personen in hun gevolg, onder den naam
van liEpthto frES of lepuiracv ac en, in zoo ver het
uit trawanten en gewapende lieden bestond, van
óopucpopot of opucpóprip a. Ook voor dit gevolg
moest de choreeg zorgen en soms zal het zeer
talrijk, prachtig en rijk uit g edoscht zijn geweest.
Het vreemde en inderdaad merkwaardige costuum
van het grieksche treur- en blijspel staat in naauw
verband met den oorsprong en het doel van het
geheele tooneelwezen te Athene. De eigenaardige
vorm der kleederen en de levendige, schitterende
kleuren maakten de tooneelcostumen meer tot
dionysische feestgewaden dan tot tooneeldragt.
Wat nu vooreerst de kleeding der acteurs in
het treurspel betreft, deze bestond voor mannen van aanzienlijken rang uit een bonten, gewerkten lijfrok met mouwen, bij oudere personen
waarschijnlijk tot op de voeten (yt r' v rcoópr),
bij jongeren tot aan de knieën reikende. Hierover
was geworpen een groengekleurde tabbaard of
een tot op de voeten neerliangende vorstlijke
mantel, kostbaar met purper en een van goud geborduurden zoom versierd. Andere personen, dat juist
geen koningen waren, droegen een korteren rooden, met goud gestikten mantel en daarover een
rijk versierden, hoog opgebonden gordel (µaaxakt.
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aT1p). Waarzeggers droegen over den lijfrok een
wollen als een net geknoopt kleed. Over den
lijfrok werd nog eene borstbekleeding, een soort
van vest (x6À;rwp.a) gedragen. Zoo vertoonden
zich koningen als Atreus, Agamemnon en andere.
Dionysus droeg een purperen lijfrok, die los en
achteloos aan een band over den schouder hing,
daarover was een dun, safraankleurig gazen kleed
geworpen, in de hand droeg hij een thyrsusstaf.
De kleeding eener koningin bestond in een purperen sleepgewaad en een witten omslagdoek, bij
rouw echter een zwart sleepgewaad met een blaauwven of donkergelen doek. Ongelukkigen, vooral
vlagtelingen, waren gekleed in vale, graauwe,
zwarte kleederen. Buitendien gebruikte men nog
zwaarden, scepters, lansen, bogen, pijlkokers, herautenstaven, knodsen, dolken, waarvan de punt
in het hecht terugweek, en andere voorwerpen die
geschikt en noodig waren voor de uitrusting van
tragische helden en personen. Allerlei dierenhuiden van herten, geiten, bokken, wollige en gerafelde onderkleederen worden vermeld als de dragt
van Satyrs en Silenen. Om de gestalte van den
treurspeler beter te doen uitkomen, gebruikte men
den cothurn (z. x ó 4 o p v o 5) en een haartooisel of
pruik (l1xo;), die naar de jaren en de rol gewijzigd
was; ook werd door het opvullen met watten,
wol of andere stoffen van de borst en andere leden, en door een soort van handschoenen (Zetpf8ss)
aan het ligchaam een sterker, krachtiger voorkomen gegeven. In de oude comedie was het costuum zoo veel mooglijk uit liet werklijke leven
genomen, in de middelbare en nieuwe daarentegen
had men insgelijks eene vaste bepaalde kleeding.
Mannen droegen een witten lijfrok, jongelingen
een purperen, slaven eens bonten en daarover een
mantel van dezelfde kleur, de koks een ongekaarden dubbelen mantel, boeren een pels of ruigen
rok benevens een ransel, pak en knuppel, de kop
een geverwden lijfrok en een bonten man--pelars
tel. De oude vrouwen droegen een hemelsblaauw
of donkergeel kleed, priesteressen en meisjes waren in het wit gekleed. De moeders der hetaeren
en de koppelaarsters droegen een purperen band
om het hoofd. Tot dit costuum van het treuren blijspel behoorde nog het masker, 7tpóSco rov,
persona. Zijn oorsprong en beteekenis voeren ons
ook tot de dionysische feesten terug. Op deze
feesten had men eerst als een soort van vermomming het gezigt met wijnmoer, later iets meer
kunstiger met menie geverwd, of ook met bladeren
en maskers van boomschors bedekt; allengs bragt
de behoefte en de zich meer ontwikkelende kunst
linnen maskers met karaktermatige beschildering
in zwang. ' Wel belemmerde het gebruik hiervan
den griekschen tooneelspeler in de fijne uitdruk kingen van het gevoel, en in het levendige, schilderende gebarenspel; doch wanneer men de
groote ruimte van het grieksche theater in aan
neemt, wat wel voor een verstaanbaar-merking
hoorera, maar niet voor een duidelijk zien geschikt

was, dan begrijpt men ligt, dat het masker voor de
kunst der mimiek en hare ontwikkeling niet zeer
nadeelig zijn kon. Of de maskers geschikt waren
om de kracht der stem te verhoogen, gelijk de
ouden beweerden, laten wij hier onbeslist. Van
het grieksch tooneel ging het masker ook op het
romeinsche over. Aeschylus had het meer zamengestelde masker aan zijne tooneelspelers gegeven. Het bedekte niet alleen het gelaat, maar
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het geheele hoofd; voor de oogen en den mond
waren de noodige openingen aangebragt. Zij verschilden vooral naar den leeftijd van de personen
die zij moesten voorstellen. Die van den manlijken leeftijd hadden hoogroode wangen, bij jongelingen en knapen vertoonde zich de natuurlijke blanke kleur van het gelaat ; de ouderdom was bleek,
de jeugd bloeijend. Ook de kleur van hoofdhaar
had een vaste tint. Jongelieden en godinnen hadden blond haar en blaauwe oogen; de rijpere
leeftijd en de goden donker bruin haar, de ouderdom
grijs, de goden der onderwereld zwart haar. Personen, die in een deftig en waardig karakter moesten verschijnen, hadden het haar hoog op het
voorhoofd opgestreken, dat vervolgens aan beide
zijden over den nek in lokken neerhing. De baard
was dik en breed. De personen van het koor
hadden maskers van natuurlijken vorm en gewone
trekken; in de satyrspelen droeg het koor satyren silenenmaskers. De maskers der oude comedie
stelden de personen naar het werklijke leven voor,
alleen waren zij even als het geheele costuum
overdreven belachlijk. Wanneer het koor een
schaar mannen of vrouwen voorstelde, dan droeg
het een natuurlijk masker met menschlijke gelaatstrekken, hoewel steeds met eenige bespotlijke
overdrijving. Doch ook als het stuk een koor van
dieren moest verbeelden, kon men de menschlijke
gedaante niet afleggen; maar men zocht door het
costuum en vooral door de maskers hierin te voorzien. Zoo had het koor in de kikvorschen van
Aristophanes enge, om het lijf sluitende kleeren als
kikkervel, waaronder toch de menschlijke gedaante
duidelijk uitkwam, slechts de maskers hadden een
wijd gapenden, vooruitstekenden mond. In de vogels waren de maskers met kuiven, groote snavels,
kammen en lellen voorzien, ieder naar den aard
van den vogel dien het moest verbeelden. De nieuwe
comedie daarentegen, die vooral het bijzondere
leven parodieerde, had een geheele verzameling
van maskers voor verschillende karakters. Het
romeinsche tooneel had, gelijk reeds gezegd is, ook
de maskers van het grieksche tooneel overgenomen.
Bij Plautus vindt men nog geene maskers vermeld, eerst bij Terentitis komen zij voor als eene
navolging der Grieken, en sedert bleven zij tot in
de laatste tijden op het romeinsche tooneel in
zwang. Het schijnt, dat de Romeinen zeer goed
het nadeel inzagen, dat de maskers voor het gebarenspel opleverden, van daar dat zij hunne tooneelspelers soms noodzaakten hun masker af te
leggen, ten einde hunne mimiek beter te kunnen
beoordeelen. De grieksche tooneelspeler moest in
muziek, zang en goede declamatie eene behoorlijke
oefening verkregen hebben, voordat hij er aan
denken kon, met eenig goed gevolg het tooneel
te betreden. 1v en lette vooral op eene juiste en
duidelijke voordragt, vooral in de declamatie, zoodat de tooneelspelers daaraan veel oefening ten
koste legden. Dit blijkt genoegzaam uit al de
berigten en mededeelingen die wij bezitten over
hunne opleiding en onderwijs in de kunst en ook
uit het feit, dat redenaars, zooals Demosthenes,
de school van tooneelspelers bezochten. Zij moesten daarenboven een goed en scherp geheugen
bezitten, waardoor zij in de tragische letterkunde
volkomen te huis waren. In de eerste tijden traden de dichters zelve als acteurs in hunne stukken op. Met Sophocles, die nog een paar malen
in zijne stukken zou gespeeld hebben, nam deze

gewoonte een einde, en de dichters kregen nu drie
tooneelspelers, die door het lot aangewezen en dan
beproefd werden, of zij de vereischte geschiktheid
bezaten, vooral de noodige kracht van stem. Een
tooneelspeler, die eens met bijval was opgetreden,
werd aan geen tweede proef onderworpen, doch
kon door de dichters maar zoo tot het vertoonen
hunner stukken gekozen worden. Van daar kwam
het, dat de meeste dichters hun vast personeel
hadden, waaraan zij de hoofdrollen in hunne stuk
opdroegen, en soms wel bij het vervaardigen-ken
der stukken de kracht en de talenten van den
speler voor oogen hielden. De stand van tooneelspeler was te Athene en in Griekenland geacht; niet zelden vereerde men hunne uitstekende
gaven door gedenkteekens en opschriften, en droeg
hun zelfs belangrijke bedieningen in den staat
op. — Bij de Romeineq waren de tooneelspelers
(histriones, ook tragoedi en comoedi, actores, artifces en met een minder eervollen naam ludii en
ludiones geheeten) gewoonlijk in een gezelschap
of troep vereenigd, onder de leiding van den actor primarum partium, den hoofdtooneelspeler, als
dorninus gregis. De onder hem staande spelers
heetten gregales, ook werden zij wel naar hunnen
directeur genoemd, b. v. grex Roscianus. Met den
directeur ging de curator ludorum een overeenkomst aan, waarbij de tijd der vertooning en het
honorarium bepaald werd. Waren de tooneelspeIers slaven dan kreeg de meester het geld, vrijen
beurden het zelve. Bij het bedongen loon kwamen
nog buitengewone geschenken (corollaria, donationes). De verdeeling der rollen geschiedde naar
de bekwaamheden van eiken speler door den dichter of den directeur. De rol van vrouwen werd
op het romeinsch tooneel insgelijks door mannen
vervuld, eerst onder de keizers traden vrouwspersonen op; het getal der optredende spelers was
afhanklijk van het stuk. Hun costuum was, al
naar mate het stuk romeinsche of grieksche zeden
voorstelde, daarnaar gewijzigd. Om de kunst van
tooneelspelen te ontwikkelen en te bevorderen, die
ten tijde van Cicero haren hoogsten bloei schijnt
bereikt te hebben, hielden meesters in de kunst
daarvoor bestemde scholen. De tooneelspelers
waren meestal slaven of vrijgelatenen. Hun stand
was niet zeer in achting en gewoonlijk worden
hunne zeden als los en ongebonden geschilderd.
Over de tooneelspelers der Atellanen, z. atellanae. Over het publiek in het theater te Athene
en te Rome z. th e a t r u m, op het einde.
Tooverij, ars magica, hekserij. De tooverij
wortelt in denzelfden bodem als de godsdienst;
beiden hebben haren oorsprong in het gevoel van
afhanklijkheid, dat den mensch bezielt, tegen over
eene hoogere, bovenzinlijke geestenwereld, waarvan zijn verstand echter het wezen niet kan bevatten en doorgronden. Wanneer de mensch zonder tegenstreven in die afhanklijkheid van hoogere
magten berust, dan ontstaat daardoor een godsdienstige stemming in zijn gemoed; door de tooverij daarentegen zoekt hij van de buiten hem
heerschende magten meester te worden en hare
krachten aan zich te onderwerpen, en wel op bovennatuurlijke wijze, zonder op natuurlijke middelen acht te slaan. En zoo onderscheiden wij dan
twee soorten van magie, de divinatorische en de
operative, of de waarnemende en de bedrijvige,
d. i. de mantiek of voorzeggingskunst en de eigenlijke magie in engeren zin of tooverij. Door
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de mantiek zoekt de mensch eene bovennatuurlijke
kennis te verkrijgen van de toekomst, van het lot
enz., door de magie zoekt hij een bovennatuurlijken invloed uit te oefenen op de wereld buiten
hem, op de natuur, de menschen en goden. De
magie is overoud, zoo oud als de godsdienst; wij
vinden haar even als de godsdienst onder alle vol
verspreid. In Azië gelden vooral de Indiërs-ken
voor groote toovenaars, verder de perzische Magiërs, de Chaldaeërs, de A egyptenaren ; in lateren
tijd waren joodsche toovenaars algemeen verspreid.
In Klein-Azië zijn vooral Phrygië, de zetel van
de dienst van Cybele, en Colchis als tooverlanden
bekend. Ook bij de Grieken en Romeinen was de
magie zeer algemeen, en zeker werd zij bij hen
niet uit den vreemde ingevoerd, maar was daar
een inheemsche plant. Reeds bij Homerus zijn
overvloedige sporen van tooverij voorhanden : de
tooverdrank van Helena (oD. 4, 220.), de bezwering van de wond van Ulysses door de zonen van
Autolycus (on. 19, 457.), de herschepping van
zijne togtgenooten en anderen in zwijnen, leeuwen
enz., door den staf en den drank van Circe, hunne
onttoovering, de genezing van betoovering door
bet kruid cooly (oD. 10, 212, 233, 287 en v.), de
necuomantie van Ulysses (OD. 10, 503 en v. 11,
1 en v.). Ook vinden wij op de aangehaalde
plaatsen reeds de toovertaal in hare hoofdvormen,
de woorden aAy tv, cpápµaxov, i7raoc^ ,. In lateren
tijd kreeg de magie der Grieken vooral groote uitbreiding door aziatischen en aegyptischen invloed.
De aziatische magie kwam door aziatische natuurdiensten naar Griekenland, die hier of op zich zelf
bestaan bleven, of zich met zoodanige inheemsche
diensten verbonden welke, daar zij tot nu toe vrij waren gebleven van den invloed der allengs zich ontwikkelende vereering der olympische goden, die zich
in het helleensche tijdvak meer en meer van de natuurdienst afzonderde, tot nu toe meer met de geheimzinnige dienst der natuurkrachten verbonden waren
gebleven. Zoo vond dan de tooverij vooral een
ruim veld in de dionysische mysteriën, de dienst
der onderaardsche goden, de phrygische en aegyptische eerdienst, waarbij de godsvereering zich
enkel oploste in tooverreinigingen en zoenplegtigheden. -- Bij een nadere beschrijving van de tooverkunst (Ier ouden is het niet wel mooglijk de
vroegere gebruiken van de latere, de oorspronklijke van de verbasterde bij Grieken en Romeinen
behoorlijk te scheiden. Wij beginnen met het to ov e r p e r s o n e e 1, dat men onderscheiden kan in
godlijke, heroïsche en menschlijke wezens. Onder de
g o d e n komen reeds bij Homerus als met toovermagt begaafd voor: Aphrodite door haren toovergordel, Hermes door het kruid moly en den tooverstaf. Maar de toovergodin der Grieken bij uitnemendheid is H e c a t e, dat onderaardsche, nachtlijke
wezen, wier mysteriën met donder en bliksem en
allerlei spookverschijningen verrigt werden. Zij
schonk kracht aan de toovermiddelen en werd
derhalve bij het bereiden daarvan aangeroepen
(THEOCR. 2, 1.. VIRG. AEN. 4, 511.) . Bij haar
sluit zich Artemis als maangodin aan, dikwijls
met haar vereenzelvigd ; deze leert tooverspreuken,
brengt waanzin voort, doet tooverkruiden groeijen.
Een voorname toovergodin was verder de p h r y g is c he moedergodin, wier priesters tooverij uitoefenden en vergift mengden ; phrygische proces
-siënhet:yorluxap.cq stoµl
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t o o v e r w e r e 1 d werd gerekend de daemon van
Temessa, de lacedaemonische Astrabacus (UDT. 6,
61 en v.). Bij Homerus komen als zulke tooverwezens voor de Sirenen (oD. 12, 39 en v.), A g am e d e, de dochter van Augias (ir. 11, 7 40.),
Helena en Circe, die ook in lateren tijd nog
voor tooveressen doorgaan (HDT . 6, 61. OVID . MET .
14, 346 en v.), benevens Medea, de dochter
van den toovenaar Aeëtes en van Hecate, van wie
zij hare kunst leerde. In de poëtische sage wordt
zij het ideaal van alle tooverij ; zij regeert de
wolken, schudt bergen en wouden, ontwortelt boomen, roept de maan van den hemel enz. Tot
de manlijke heroïsche tooverwezens behooren Perseus, vader van Hecate, Aeëtes, Hercules
als idaeïsche Dactylus, de daemons in Italië, Pi
cus en Faunus; verder de Cabiren, Corybanten, Cureten, Telchinen. Dergelijke
claemonische wezens van lageren rang zijn de
Cercopen, Empusa en de Lamiën, de Gel1 u d e n (reXkw' ), volgens het geloof der Lesbiërs,
vroeg gestorven meisjes, die de kinderen doodden
en hunne lever opaten, de S t r i g e n (Stripes,
1trpiy^), tooverdaemons in de gedaante van vogels
(OVID. AMOR. 1, 12, 20. MET. 7 , 269 . HOR. EPOD. 5,
20), die de kinderen het bloed en de ingewanden
uitzogen, de mannen van hunne manlijke kracht
beroofden, enz. Verder kunnen hiertoe gerekend
worden de spookverschijningen der afgestorvenen,
L a r v e n geheeten, die de menschen kwellen. Onder de menschlijke tooverwezens staat als
mythische vertegenwoordiger der magiërs O r p h e us
boven aan ; bij hem sluit zich P y t h a g o r a s aan,
wiens persoon dikwijls in sagen gehuld is, die
hem als een groot magus doen kennen. Tot dit
gebied behooren zijne fabelachtige reizen, zijn bezoek in de onderwereld, zijne betrekking tot dc
Joden, Brahminen, Aegyptenaars, Magiërs enz. Een
dergelijk tooverwezen is E m p e d o c 1 e s, wiens
leerling in de tooverkunst Gorgias van Leontiui.
was, en bij de latere Grieken de Pers O s t h a n e s,
van wien I) e m o c r i t u s een leerling zou geweest
zijn. Met Orpheus en Pythagoras worden verbonden Melampus (HDT . 2, 49.), Epimenides,
M U S a e u S (HDT. 7, 6.. PLAT. PROTAG. p . 316.),
Abar is (HDT. 4, 36. PLAT.
CHARM .. p. 158.). Er worden zelfs geheele fami-

Bacis (HDT. 8, 96.) ,

liën van dien aard vermeld, zoo als de I a m i d en
in Elis, de C l y ti d e n. Hiertoe behooren ook
de S i b y 11 e n. Tot het gemeenste soort van tooverkunstenaars behooren de O r p h e o t e l e s t e n, A g y r
ten, Menagyrten, Metragyrten, die met
bedelarij allerlei gemeene toovenarijen verrigtten,
( lutpoµdvtec, cbtoµxxtac, xathapra,

woXóoc), waarbij zich vooral oude tooverheksen
(Glaucothea, de moeder van Aeschines) aansloten
(THEOCR. 2, 92 . OVID. AMOR. 1, 8, 5. FAST. 2, 571.
PLAT. DE REP. 2, p. 364 . DEM. PRO COR. p. 314.
MART . 11, 85. SEN. DE BREV. VIT. 26.) ; verder

de zwermen van toovenaars, die onder den naam
van Magiërs, Babyloniërs, Chaldaeërs,
Mathematici, Isis- priesters, het geheele romeinsche rijk afliepen en zich door allerlei bedriegerijen, gemeene streken en opligterijen berucht maakten. Onder de landen, die wegens
tooverij beroemd waren, staat C o 1 c h i s in den
mythischen tijd op den voorgrond, de zetel van
de tooverfamilie van Aeëtes, verder T b r a c i ë
en later vooral T h e s s a 1 i ë. Bij de Romeinen
zal uµnavwatiol xai xaaapµol. Tot de heroïschhe worden voor toovervolken gehouden de E t r u.
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seers, Sabijnen, Marsers (Sabella carmina,
Marsa Naenia, HOR EPOD . 5, 76. 17, 28. SAT. 1,
8. VIRG. AEN. 7, 758. OVID. A. A. 2, 102.) . Later
brags men al wat tot tooverij behoorde te Aegypte, Assyrië, Chaldaea, Babylon, Persië, Syrië
te huis. -- Afzonderlijke verschijnsels en
kunstmiddelen der magie. Over de mantick z. divinatio en Chaldaei. De kunstmiddelen der bedrijvige magie waren t o o v e rs p r e u k e n en formulieren (&ntw&af, carmina,
cantamina, incantationes, preces; &iraot6ot', incantatores, arioli enz.); een bijzonder sterke tooverkracht
bezaten oude, barbaarsche woorden, vervloekingen
(rips(, dirge, deprecationes, detestationes, defixiones).
Beroemd waren de ephesische figuren of formulen
('Eydata YPxµu.aTa`, die op het voetstuk, op den
gordel en op de kroon van de ephesische Artemis
gegrift waren, en die Croesus reeds op den brandstapel zou gebruikt hebben. Zij luidden : áaxtov
of a axt, xaraaxtov of xaraa%t, AEA of aïs, TÉTpa; of
T TPa , $avaµsysóç, tata en zouden beteekenen:
duisternis, licht, aarde, jaar, zon, ware stem. Zij
werden in amuletten gedragen. Bij de Romeinen
waren de Sabella carmina en Marsae voces beroemd. -- T o o v er k r u id e n (cprlpµaxa, veneficia),
daartoe behoorden het polion of tripolion, moly,
verbena, scilla, malve, asphodelus en a. (PLIN. 20,
32, 39. 21, 7. 25, 4, 9.). Zij waren moeilijk en
slechts met groot gevaar uit te plukken (HOM. OD.
10, 305 . PLIN . 30, 2.). De tooversteenen,
aërolithen of uit mythische aarde gegraven, hadden grooter kracht dan de kruiden en slechts
een genezende. Verder behooren hiertoe de t a1 is m a n n e n en a m u l e t t e n (amuleta, teXdaµata,
7tEptlµµaTa, 7tspt'anta), waarvan de eersten karaktars droegen, ringen (de ring van Gyges, PLAT.
DE REP . 2, p. 359.), t o o v e r k n o o p e n (xaa^^asts,
.

l

zen b 1 i k (fascinatio, Petaxathnty, Paaxav(a), vooral
door vrouwen met dubbele oogappel (scheelziende),
door tooverkracht in dieren veranderd, met ziekte
getroffen, zelfs gedood (de moord van GermaniCUs, TAC. ANN . 2, 69.). Daarentegen werden zulke
onheilen ook door tooverij afgewend, en in 't algemeen de welvaart bevorderd, sterkte en onkwetsbaarheid te weeg gebragt, ouden verjongd. Ook op de
ziel was de invloed der magie onmiskenbaar,
waanzin, verlies van het geheugen enz. kon zij
veroorzaken. Tegen brand beveiligde men zich
door de spreuk Arse verse ; grieksche spreuken,
tooverkransen van den hagedoorn, lauwertakken
over de huisdeuren bragten geluk aan, doodshoofden
enz. werden op werkplaatsen neergelegd tegen fascinatie. Deuren sprongen door toovenaars open,
huisduivels werden door hen gezonden of verjaagd.
Kinderen werden voor fascinatie beveiligd door
amuletten. Liefde werd opgewekt door spreuken,
dranken (cp(Xtpa), door het draaijen van den vogel
iynx (een soort van specht) op een rad, door tooverknoopen en verscheiden andere dingen; z. vooral
THEOCR. 2. VIRG. ECL. 8, 64 en v. JEW. 6, 609.
HOR. SAT. 1, 8. LUCAN. 6, 46. TIB. 1, 2, 8. OVID.
HER. 6. AMOR. 1, 8. PROP. 3, 5. PUIN. 20, 5. 22, 8.

28, 6. 30, 15. 34, 18. Toovenaars vliegen door
de lucht, zoo als Abaris op een pijl of speer, die
hij van Apollo had ontvangen, hun ziel verlaat
het ligchaam en gaat op reis, zij vertoonen zich
te gelijk op meer plaatsen (Pythagoras, Apollonius
van Tyana.). Geheele volken worden door bezwering en offers in onderwerping gehouden; door
den zwarten -astrobolus, een edelgesteente, worden
steden en vloten veroverd (PLIN. 37, 9.). Epidemische ziekten en pest worden door tooverzangen,
muziek en reinigingen verjaagd, b. v. te Sparta
door den Gortyniër Thales, te Athene door EpixaTaaecrtiot, PLAT. LEGG. 1 1, p. 933. fl /a magica, menides. -- Als hulpmiddel van voorspelling riep
PLIN . 28, 12 .), gordels, kransen (VIRG. ECL . 7, men de dooden uit de onderwereld op, n e c r o27.), muziek, magische getallen, dierlijke m a n t ie (vIxut'a, vsxuoµa28Ea, c vxaYw ' v, ua
stoffen (van de hyaena's, kikvorschen, menschen- YwyoE, doodenbezwering), waarvan Ulysses het oudbeenderen, PLIN . 28, 8. 10, 49. 28, 2.). --- De ste voorbeeld is (HOM. OD. 11, 23.). Over de
u i t w e r k s e l e n der tooverkunst hebben gedeelte handelwijze bij een doodenbezwering z. overigens
betrekking op de natuur. Sterren worden in-lijk HOR. SAT. 1, 8, 24 en V. TIB. 1, 2, 45. Zij werd
haar loop gestuit, de zon verduisterd, de maan van beoefend door Appius, vriend van Cicero, door
den hemel getrokken, de aarde splijt van een, ri- Vatinius, Libo Drusus, Nero, Canidia (cic. TUSC.
vieren worden tegengehouden, wouden en ber- 1, 16. DIV. 1, 58. VAT. 6. TAC. ANN. 2, 28. SUET.
gen schudden (OVID. MET. 7, 199 en V. VIRG. AEN. NEE. 34. HOR. SAT. 1, 8.). Deze bezweringen
4, 487 en V. PLAT. GORG. p. 513. HOR. EPOD. 5, werden deels op bepaalde plaatsen verrigt, dooden45.). Door tooverzangen en allerlei plegtigheden orakels (vsxuoµavrsiov, uxorcoµrsiov), zoo als bij
worden stormen en wolken opgewekt en verdre- het meer Aornus in Thesprotië (HDT. 5, 92, 7.),
ven, droogte en onvruchtbaarheid, regen, sneeuw te Phigalia in Arcadië, bij het meer Avernus in
en zonneschijn aangebragt, hagel afgewend enz. Campanië ; buitendien komen de necromanten en
1-let graan kon van den akker des buurmans op psychagogen als een soort van vrij gild voor, even
den eigen overgetooverd worden, door middel van als andere toovenaars. Met de necromantie hangt
pontische kruiden, van het draaijen van een spin- de duivelbezwering zamen. Wanneer duivels
newiel, iets waarvan de XII tafelen reeds gewa- in menschen gevaren zijn, dan worden deze hegen (excantare, pellicere fruges, PLIN . 30, 1. 28, 2.); zetenen ivspyoóµt'ot, atµovtókr nTot)
water kon in wijn veranderd, goden standbeelden door ephesische formulen, spreuken van Salomo,
en andere levenlooze dingen (de waterscheppende wortelen, ringen, speeksel, nagels, haren enz. van
bezem, LUCIAN. PHILOPSEUD . C. 35.) levend gemaakt hunne pijnigers bevrijd. Duivels worden ook tot
worden. Wilde dieren werden getemd (Orpheus; dienstbaarheid gedwongen. Deze dienst van booze
Medea, OVID. MET . 7, 203.; als slangenbezweer- geesten heet inzonderheid g o ë t i e (YosyTSía), in
ders waren de Marsers beroemd). I)e beet van tegenstelling van magie, of ook goëtie en magie
vergiftigde kruipende dieren werd onschadelijk in tegenstelling van 4soup'ía en rpXFT'I. Bij de
gemaakt door het aanwenden van steenen, amu- duivelbezwering sluit zich aan de b e z w e r i n g d e r
letten, door spreuken ; op dezelfde wijze werd ook g o d e n, die oorspronklijk bij de Etruscers en Romeiziekte van het vee genezen enz. De uitwerkselen nen te huis behoorde. Hiertoe behoort de evocatio
van toovermiddelen op de m e n s c h e n waren zeer der vreemde goden bij de Romeinen, het toovermenigvuldig. Men werd betooverd door den b o o- lokken van Jupiter Elicius door Numa. Bij de

Topiarius---Tormenta.
Grieken vertoont zich deze uitoefening van tooverkracht op de goden in de orphische wijdingen
(TEÍIETcd , xa apµo, %aadpast;, Xósc, cbtoTpotCu6µ.oE

enz.), die met de namen Orpheus, Melampus, Musaeus, Empedocles en a. in verband staan en
vooral betrekking hebben op de onderaardsche
goden (8sol ^roónatot, },uatot, xu^}4 tot, pv tot, dyvitae, dno^roµtaiot). De bezweerder zocht hen door
offers, gebeden, formulieren, optogten, bedreigingen aan zijnen wil dienstbaar te maken en wendde
daarbij allerlei toovertoestel aan, cretensische planten, aegyptische vogels, iberische beenderen, lemnische aarde, een spil aan tooverdraden, een gouden hoepel met een saphir enz. Het doel daarvan
was genezing van ziekten, het bewerken van onheilen bij de vijanden, afwering van den toorn
van boosaardige godheden, verzoening van eigen
overtredingen en van de zonden van afgestorvenen,
inzonderheid het verwerven van gelukzaligheid en
vreugde na den dood. Hij die gereinigd wilde
worden moest zich onderwerpen aan eene indompeling in zee, aan vasten, en was verpligt dagen
lang op den grond te zitten of op den rug te
liggen. Uit deze grondslagen ontwikkelde zich
de t h e u r g i s c h e magie der nieuw-platonische
wijsgeeren, de hoogste trap der magie, door wier
kracht, de ziel, die voor een uitvloeisel van het
absolute gehouden werd, door het aanwenden van
strenge onthouding en tuchtiging en velerlei plegtigheden, alsmede door middel van allerlei tooverij,
met de goden in de naauwste vereeniging gebragt
wordt en ze willekeurig aan zich dienstbaar maakt.
Zoo wordt de wijsgeer inderdaad een god en is
in staat dezelfde werken tot stand te brengen als
de goden. De wijsgeeren wilden deze werkzaamheid echter geenszins als tooverij beschouwd hebben. — Bij de Grieken was tooverij als zoodanig
niet door den staat verboden of vervolgd ; in tegendeel, de staat maakte in sommige gevallen er
zelfs gebruik van. Zoo waren o. a. de spreuken
van Musaeus en Bacis voor de Atheners staats orakels (HDT . 7, 6.) ; zij riepen Epimenides te
hulp, ter verdrijving van de pest. Insgelijks werden thessalische psychagogen tegen het spook van
Pausanias naar Sparta geroepen. Wanneer toovenaars en toovenaressen, zoo als Theoris en Ninus, te
Athene aangeklaagd en ter dood veroordeeld worden, dan is dit niet wegens tooverij op zich zelve,
maar wegens misdadig en ongeoorloofd misbruik
daarvan. Te Rome was tooverij nimmer geoorloofd, maar toch ook niet op zich zelve verboden ;
de staat verzette zich dan alleen tegen tooverij en
vreemde waarzeggerij, wanneer de, staat zelf, de
staatsgodsdienst of lijf en goed der burgers daardoor in gevaar werden gebragt. Toen tegen liet
einde der republiek, door het hand over hand toenemen van vreemde waarzeggingskunst, de national.e divinatie der augurs en haruspices scheen
verdrongen te zullen worden, werden er maatre gelen tegen dat vreemde gespuis genomen. Augustus verbood aal de astrologen hun bedrijf en
verbrandde hunne boeken ; Tiberius nam nog strenger maatregelen door strafoefeningen, verbanning
en verbeurdverklaring van goederen (TAc. ANN. 2,
32 . SLET. TIB . 36, 63.). De volgende keizers
waren deels gunstig, deels ongunstig jegens de
Chaldaeërs gestemd. Vespasianus, Hadrianus en
M. Antoninus maakten zelfs van vreemde waar
gebruik. De Christenkeizers waren reeds-zegrs
door hunne godsdienst verpligt, zich tegen de
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heidensche tooverij en waarzeggingskunst te verzetten ; hoewel Constantijn zich nog vrij gematigd in dit opzigt gedroeg, zochten zijne opvolgers
door doodstraffen aan dat onding een einde te maken. -- Over andere vormen van liet bijgeloof z.
divinatio; verg. superstitio.
Topiaries, de tuinier; verg. It o r t u S.
Toralia, z. lectus.
Toranii, 1) C. Toranius, was in 71 v. C.
quaestor in den krijg tegen Spartacus, in 59 aedilis met L. Octavius, van wiens zoon Octavianus
hij voogd werd, voegde zich later aan de zijde
van Pompejus, na wiens ondergang hij zich op
Corcyra ophield. In 't jaar 43 viel hij als een
offer der proscriptiën. — Zijn zoon 2) C. Toranius, gunsteling van Antonius, was uit hebzucht
oorzaak- van den dood zijns vaders en stierf later
in ballingschap, nadat hij zijn vermogen verkwist
had. — 3) Toranius Fl accus een slavenhandelaar ten tijde van Augustus (SUET. AUG. 69.).
Tormenta (van torquere), 1) de pijnbank,
en wel e q u u l e u s (z. a.), fi d i c u l a e, foltertouwen,
en lamina, gloeijende platen om te branden.
Gedurende de republiek werden slechts slaven en
dat wel als getuigen op de pijnbank gelegd, want
het was een regel dat deze als getuigen onder
pijniging moesten gehoord worden, doch niet tegen
hunne meesters. Vrijen waren van de pijnbank
vrijgesteld, totdat men ten tijde der keizers zoowel
getuigen aan de pijnbank begon te onderwerpen,
wanneer deze personae eiles waren, als ook beschuldigden, wanneer zij teregt stonden wegens hoogverraad, giftmenging, tooverij enz. Een van de regters,
quaesitor geheeten, was met die taak belast en bestuurde de pijniging, die quaestio per tormenta heette,
en de verklaringen, die opgeschreven werden, noem
tabellae, connnentarii quaestionis. Bij de-demn
Grieken z. Q a a a v t a t j S. — 2) De algemeene naam
voor het zware geschut, omdat het door middel
van gedraaide touwen ' (torquere) zijn kracht uitoefende. De Romeinen leerden het van de Grieken
kennen ; de zoogenaamde catapulten zouden door
de Syriërs uitgevonden zijn. Dionysius van Syracuse ontbood in 400 v. C., in een oorlog tegen de
Carthagers, elkeri werktuigkundige van eenigen
naam tot zich, om hen tot de een of andere dergelijke uitvinding in de gelegenheid te stellen.
Nadat men er zich eerst slechts in het open veld
van bediende, kwamen zij weldra ook bij belegeringen in gebruik. Zij kregen echter hunne grootste uitbreiding en toepassing, nadat door de togten
van Alexander den G. de kennis der mechanica
aanmerklijk was toegenomen door hetgeen men
bij de aziatische volken gezien had, en het opgewekte wetenschaplijk leven, vooral onder de Ptolemaeën in Aegypte, ook de kunst van geschut te
maken tot eene rationele systematische behandeling verhief. Ike juiste en zekere kennis die wij
van het zware geschut bezitten, bepaalt zich dan
ook slechts tot dezen lateren griekschen tijd, waarin nieuwe uitvindingen en groote verbeteringen van
het bestaande, vooral met betrekking tot het belegeringsgeschut, aanmerklijke veranderingen in het
leven riepen. Verg. belegering. Het is tot nu
toe nog niet gelukt om van den lateren tijd der
Romeinen eene heldere voorstelling van het geschut uit de bestaande beschrijvingen op te maken. -- Het zware geschut der Grieken (in 't algemeen xaTanri tac geheeten) was verdeeld naar
het werptuig, dat er uitsluitend of hoofdzaaklijk

976

Torone—Tragoedia.

door afgeslingerd werd, in p ij 1 ges c h u t (d^upEXsi;
stil. xarangkrat) en s t e e n w e r p e r s (Xt»oRóXot, 7tsTpoÇ3óXot), het eerste in een r e g t e rigting, de laatste met een b o o g werpende (als onze mortieren),
daarom ook F.W rova en 7tak(vrova geheeten. Over
't algemeen heeft dit geschut den vorm van groote
handboogen, die door een eigenaardig toestel gespannen werden (het spankoord dvróvtov); de euthytonen schoten met eene geringe verheffing, de palintonen met een boog van 45 graden. I)e eersten
slingerden alleen pijlen, de laatsten voornamelijk
steenen, soms ook pijlen van ontzaglijke grootte
en zwaarte. Ten einde met de euthytone juist te
treffen, moest zij gerigt worden, waartoe een bij
toestel diende. Zij werden, even als onze-zonder
kanonnen naar de zwaarte der kogels, naar de
lengte der afgeschoten pijl onderscheiden en schoten pijlen van ongeveer 27, 36, 45, 54 rijnlandsche duimen lengte, bij een dikte van %, 1, 1 1/4 ,
1 1/2 rijnl. duim in doorsnede, waarvan het geheele
gewigt omstreeks 1/.2 , 11 ^5 , 2 1 5 of 4 pond bedroeg. Voor de kleinste soort had men ten minste 2 man noodig om het geschut te spannen, voor
de grootere gebruikte men machinen, weshalve
voor het bedienen daarvan niet veel meer dan
2--5 man vereischt werden. Het schot der euthytonen droeg ongeveer 1200 voet ver, en een
pijl van 36 rijnl. duim kon op een afstand van
1000 voet ongeveer l%-2 duim in een hou
doordringen. -- Bij de palintonen, die-tenplak
met een boog schoten, was slechts een enkel
raakpunt mooglijk, waarop het geschut werken
kon, terwijl daarentegen de euthytonen door haar
horizontaal schot op een grooter aantal punten
mikken kon. Dit gebrek der palintonen zochten
de ouden te vergoeden door de grootere zwaarte
van het werptuig; daarom slingerden zij daarmede
niet alleen ontzaglijke rotsblokken meestal rond
van vorm, maar ook pijlen als balken. Het gewigt van den steen kon zelfs 162 pond bedragen.
Zes man op zijn minst bedienden gewoonlijk de
palintonen. De verste afstand van haar schot was
ongeveer 1000 schreden, doch gewoonlijk reikten
zij niet veel verder dan 1100 rijnl. voet en op
zulk een afstand kon een kogel van 27 pond nog
een houten dak van 5 duim dikte, dat ongeveer
12 voet vrij lag, verbrijzelen. — Het in orde brengen van het geschut, zelfs in geval men al het
noodige materieel in gereedheid met zich . voerde,
vereischte nog verscheiden uren, en daar buiten
vervoeren van ijzerwerk en al het overige-dienht
materieel hoogst bezwaarlijk ging, is het gemaklijk
te begrijpen, waarom dit geschut der Grieken bijna
uitsluitend bij belegeringen en hoogst zelden in
een veldslag gebruikt werd. -- De latere tijd vond
ook vele knutselarijen en beuzelarijen uit, b. v. het
s n e l g e s c h u t van Dionysius van Alexandrië, dat
met verscheiden pijlen te gelijk werd geladen en
deze achter elkander afschoot. — De zoogenaamde
b u i k s p a n n e r (7aaipac r^c) stond tusschen het
grofgeschut en den gewonen boog in, doch was
veel grooter dan deze en had ook weder verschil
soorten. — Bij de Romeinen kwamen later-lend
behalve catapultae en ballistae ook onagri en scorpiones voor, waarvan de namen echter later ten
deele verdwenen of ook verwisseld en veranderd
schijnen te zijn. Deze soorten van zwaar geschut
werden onder de laatste keizers ook in veldslagen
gebruikt en door ligte troepen bediend. Ieder legioen had 55 carroballistae (ligte ballisten), elk

met 11 man ter bediening, benevens 10 onagri bij
zich ; de eersten werden door muilezels op raderen, de laatsten elk door 2 ossen op een wagen
voortgetrokken. De carrobalistae schoten in een
horizontale rigting, de onagri met een boog. De
manschappen die bij dat geschut dienst deden
heetten ballistarii, libratores ook wel tragularii.
Torjne, Topthw, een aanzienlijke stad van
Macedonië, door Grieken gesticht, op de westkust
van het schiereiland Sithonia, aan den naar haar
genoemden Toronaeus Sinus, 'Topwvtxós xók7tos, als
grensscheiding van de schiereilanden Sithonia en
Pallene, gelegen tusschen de voorgebergten Derrhis
en Canastraeum, teg. de golf van Kassandra. De
stad had veel te lijden in den peloponnesischen
oorlog, alsmede door de inneming van Philippus;
t. ruïnen (HDT . 7, 22, 122. THUG. 4, 110. 5, 2.
LIV. 27, 7. TAO. ANN. 5, 10.).

Torquáfi, z. Manila g e n s.
Torques, gouden halsketen (voor de mannen), werd dikwijls even als armillae (z. a.) en
phalerae (z. a.) ter belooning van dapperheid aan
krijgslieden geschonken. Verg. d o n a m jilt a r ja,
3, kol. o.
Torus, matras, z. l e c t u s.
T6eapxot, z. i*p6so6ot, 2. kol. b.
Toxaris, T6^uptc, een beschaafde en geletterde Scyth, die met Anacharsis (z. a.) ten tijde van
Solon te Athene kwam en daar de algemeene
achting genoot en zijne dagen eindigde. Hij wordt
ook als geneeskundige geroemd; Lucianus wijdde
aan hem een afzonderlijk geschrift.
To^ó'rat, z, exercitus, 3. kol. o. en irpo;oa o t, 2. kol. b.
Trabéa, een mantel met purperen zoom,
door de romeinsche koningen, door de ridders bij
feestlijke gelegenheden en door de augurs gedragen.
Traehis, TpaX(, Tpc (v, oude stad van Thessalië in 't gebied der Maliërs, ten W. van de rivier Asopus, werd meer algemeen bekend, toen de
Spartanen in het 6. jaar van den peloponnesischen
oorlog, 6 stadiën van de oude stad af, een nieuwe
stichtten onder den naam `HpcccxXsta rj &v Tpayivt.
Z. H e r a c l e a, 6). Verg. HDT . 7, 198, 199, 201.
THUG . 3, 92. 5, 51.

Trachonïtiss, Tpuxwvért;, een der 6 districten van het overjordaansche land (Peraea), een
zandige bergstreek tusschen Damascus en Coelesyrië, aldus genoemd naar de beide ruwe bergketens (Tpaxwvss).
TpaTrl µaTa, z. íSov^o^, 3. kol. o. en maaltijden, 3. kol. o.
Tragic, Tpagía, eiland bij Samos, waar Pcrides in 't jaar 440 de Samiërs in een zeeslag

overwon (THUG. 1, 1 16. PLUT. PER. 25.).
TragoeMa, Tpaycw8Ea, 1) de grieksche tra
uit de lyrische poësie, en wel uit den-gedis
dithyrambus, ontstaan. De dithyrambus was een
lied op Dionysus, hetwelk op de feesten van dezen god door fraai opgetooide feestgenooten
zonder strenge orde of bepaalde wijze gezongen,
later echter, waarschijnlijk door Arion (615 v. C.)
tot een kunstmatige dichtsoort ontwikkeld, en door
geregelde koren, onder begeleiding van mimisch
gebarenspel, voorgedragen werd. De meest strijdige gemoedstemming van uitgelaten vreugde en
diepe smart werd in deze dithyramben uitgedrukt,
zoodat hun inhoud lustig en vrolijk, maar ook
ernstig en somber was, zooals juist ook voor de
lente- of winterdionysiën paste. Uit de winter-
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dithyramben alzoo, wier inhoud op de rampen van
Dionysus betrekking had en die beklaagde, is de
ernstige, hartstogtlijke tragedie voortgekomen. Bij
Suidas heet A ri o n svrsTrjs r pee cxov rp6 ou, waarmede welligt die ernstige strekking bedoeld wordt
die Arion aan de koorliederen gaf, welke op de
rampen en gevaren van Dionysus betrekking hadden en daardoor van de lentedithyramben verschilden. Verder zou Arion er satyrzangen bijgevoegd hebben, waarschijnlijk om in het veredelde koorgezang, dat nu een waar kunstvoortbrengsel was geworden, op de Dionysusfeesten iets van
de oude landlijke vrolijkheid te behouden, evenals
later het satyrdrama te Athene aan het treurspel
toegevoegd was. In welke verhouding echter deze
satyrzangen tot het dithyrambische koor en zijne
liederen stond is uit gebrek aan naauwkenrige
berigten niet te bepalen. Het woord rpaetp kt
is afgeleid van het feestoffer, eer. bok, den vernieler van den wijnstok, die op het altaar verbrand
werd, terwijl het koor er om stond en zijne liederen zong; het beteekent dus eigenlijk een boks offerzang. Of de tragedie van Arion -- indien
wij zijne koorzangen zoo noemen mogen — reeds
een episch of dramatisch element, d. i. een ver
gehad heeft, kan insgelijks-halofzmensprk,
met geene zekerheid gezegd worden. Volgens
eenige aanwijzingen bij ATHEN. 14, p. 630 C.,
1IOG. i,AëRT. 3, 56. en ARISTOT. POëT. 4, 15, kan
men zich de zaak ongeveer aldus voorstellen, dat
aan de door Arion geregelde dithyrambische koren satyrs, die in dichtmaat spraken, werden toegevoegd als een vrolijk bijwerk, doch dat de
dithyrambus zelf door ingelaschte verhalen, die
de voorzanger of de koorleider voordroeg, eene
zekere opheldering en aanvulling verkreeg. Deze
verhalen nu werden de kiem van liet treurspel, en hebben hunne verdere ontwikkeling en
uitbreiding gekregen te Athene, waar insgelijks
dithyramben gezongen werden. Hier wordt T h es pis eenparig als de uitvinder der tragedie aangewezen, omdat hij door het invoeren van een afzonderlijken tooneelspeler den eersten stap gedaan
heeft om den dithyrambus in een drama te herscheppen. Deze tooneelspeler was echter niet
alleen de verteller der mythen, die ze met levendig
gebarenspel en mimische uitdrukking voordroeg,
maar hij onderhield zich ook met het koor. Zoo
zal de vorm zijner tragedie misschien de volgende
geweest zijn: eerst voerde de tooneelspeler het
woord in den proloog (vertelling), daarna volgde
een koorzang, vervolgens de zamenspraak tusschen
den tooneelspeler en het koor. Bedenkt men dan
nog, dat deze ééne tooneelspeler in verschillende
rollen achter elkander kon optreden, waartoe de maskers, die insgelijks door Thespis zouden uitgevonden
of verbeterd zijn, van veel nut waren, dan kon eene
handeling, waarin verschillende personen betrokken
waren, gedeeltelijk door vertellen, gedeeltelijk door
zamenspraak ingeleid, ontwikkeld en tot een zekere uitkomst gebragt worden. Boden en herauten werden natuurlijk hoofdrollen, en ook het koor
zal zeker een wezenlijk deel aan de geheele han
gehad hebben. De uitvinding van Thespis-deling
en zijne herschepping van den dithyrambus droeg
te Athene vooral de belangstelling en goedkeuring
van Pisistratus weg, en sedert dien tijd verschijnt
de nieuwe tragedie als een hoofdbestanddeel der
attische Dionysusfeesten. De opvolgers van Thespis waren Phrynichus, Choerilus, Pratinas
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en diens zoon Aristias, tijdgenooten, die deels
met elkander, deels met Aeschylus, en deze of
gene ook nog met Sophocles, optraden en juist
daardoor de later onveranderlijke gewoonte in
't leven riepen, van dc treurspelen bij wijze van
wedstrijd voor te dragen. De hoofdverdienste van
Phrynichus bestond hierin, dat hij het koor
in zijne lyrische en orchestische hestanddeelen
meer volmaakte en de handeling meer dramatisch
voorstelde, en er zoo meer uitbreiding, ernst en
waardigheid aan gaf. Zie verder over hem en zijne
tragedie het art. — Pratinas wordt algemeen voor den
uitvinder van het satyrspel gehouden, en van zijn
zoon Aristias wordt verhaald, dat hij insgelijks in
het satyrspel heeft uitgemunt; z. P r a t i n a s. Hare
v o l m a k i n g verkreeg de tragedie door A e s c h ylus, Sophocles en Euripides. De veranderingen en verbeteringen door de dichters van deze periode in de tragedie aangebragt, bestonden, om ze kort
zaam te vatten, in het invoeren van een tweeden
en derden tooneelspeler, in het beperken der koor
verbeteren der muziek en dans,-zange,iht
in het regelen der opvoering bij trilogiën en tetralogiën en eindelijk in het behoorlijk inrigten
van het tooneel en het uitrusten van het koor
en de tooneelspelers. Over de verdiensten van
elk dezer dichters in verschillende opzigten, z. de
artt.Aeschylus, Euripides, Sophocles, Tet r a l o g i a. De stof voor hunne tragediën ontleenden zij en alle andere gelijktijdige en latere
treurspeldichters steeds uit den kring der oude
mythen en sagen. Dit was de nimmer opdroogende bron, waaruit ieder dichter putte. Aeschylus zelf zeide, dat zijne werken brokstukken waren
van de rijk bezette tafel van Homerus. Hier doet
zich thans (Ie vraag op : welk aandeel hebben de
tijdgenooten der drie groote treurspelers gehad in
de ontwikkeling en volmaking der grieksche tragedie ? Doch het is onmooglijk op deze vraag
een voldoend antwoord te geven, uithoofde van
gebrek aan juiste en zekere berigten. Wij moeten
ons dus met eenige algemeene trekken vergenoegen. Nadat namelijk de tragedie door de drie
erkende meesters tot volkomenheid ontwikkeld was,

nam te Athene het aantal beoefenaars der kunst

buitengewoon toe en tevens vermeerderde het
getal van verschillende soorten van tragediën aan merklijk. Vlet de jaren groeide het aantal schrijflustige mannen aan, inzonderheid toen de sophisten
een kring weetgierige jongelingen van uitsteken den aanleg om zich verzameld en lessen van
redekunst en stijl gegeven hadden. Zoo kon het
niet anders of de menigte van wedijverende dich-tens moest eindelijk de bron der gangbare mythen
hebben uitgeput, en op die wijze de traditie der
sagen veranderen en daarin afwijkingen zich ver
Doch deze treurspeldichters schijnen zich-orlven.
op de tooneelen der ouden niet te hebben kun
staande houden, noch voortdurend in den-ne
smaak van het groote publiek te zijn gevallen,
zoodat zij geen belangrijken invloed op den gang
en liet inwendig zamenstel der tragedie hebben
kunnen uitoefenen, hoezeer zij ook den oogst
van tragische letterkunde hebben vermeerderd.
Naar chronologische orde kan men ze in 3 groepen verdeelen : oude en de naaste tijdgenooten
van Sophocles, treurspeldichters der ochlocratie, en
dichters van liet einde van den peloponnes. oor
aan den tijd van Alexander den G. Met-logt
het eindigen van de eigenlijke oudheid had ook
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de tragedie wel haar uitwendig doel verloren,
doch het lag in haren aard dat men haar zelfs
onder volkomen veranderde omstandigheden toch
niet geheel kon missen. Alexander en zijne opvolgers lieten, vooral in Azië, vele theaters bouwen, waarin de oude treurspelen met praal en
pracht werden opgevoerd. Dit gaf aanleiding tot
het vormen van goede tooneelspelers. Tragische
dichters vindt men alleen te Alexandrië, die hier
poëtische wedstrijden gaven. Bijzonder onderscheiden zich daarbij zeven, de zoogenaamde tragische
Pleias (z. a.). Zonder op deze voortbrengselen der
alexandrijnsche tragedie acht te geven, werden de
geschikte stukken voor het tooneel in dien tijd bij
voortduring uit Euripides, minder uit Sophocles,
genomen. Doch toen de pantomime de overhand
kreeg, de zeden in verval geraakten, en vooral
sedert dat het byzantijnsche hof in de 4. eeuw
n. C. met een Christlijken geest was bevangen
geworden, ging de smaak voor het ernstige tooneel geheel verloren. Men bepaalde zich tot het
lezen der oude treurspeldichters en liet de beoefening daarvan aan de geleerden over. Dichters
komen niet meer voor. Eindelijk maakte men
proeven van vrome compilatiën uit de heilige
geschiedenis. — De o e c o n o m i e of het inwendig
zamenstel der grieksche tragedie kan grootendeels
alleen opgemaakt worden uit de overgebleven werken van Aeschylus, Sophocles en Euripides. Om
den aard der oude tragedie en de bijzonderheden
der opvoering wel te verstaan, moet men vooral
voor oogen houden, dat het tooneel te Athene 1
geen onderneming van bijzondere personen was,
ter vermaking van het publiek, maar een algemeen volksfeest, een wedstrijd der edelste talenten
en gaven, ter eere van Dionysus. Stof en vorm
waren van denzelfden geest doordrongen, en Aeschylus, door de waarde en de hooge belangrijk
dezer godsdienstige feesten getroffen, werd-heid
de wetgever der tragische poësie en van haren
uitwendigen tooi door kleederdragt en schilderwerk.
Deze godsdienstige grondslag en feestlijke beteekenis is voor een juiste beoordeeling der tragedie
het eenig ware standpunt. Het werk van den
dichter en de voordragt van den tooneelspeler
dragen beide den stempel van een streven naar
ideale verhevenheid. Verder openbaart zich in de
geheele ontwikkelingsgeschiedenis der tragedie, bij
al het streven naar meerdere volmaaktheid, - een
zeker vasthouden aan eenmaal overgeleverde vormen, hetwelk ons, gewoon aan de beweeglijkheid
en de veelzijdigheid der nieuwe tooneelpoësie, vaak
stijf en gedwongen voorkomt. Doch cie vormen,
die in de dicht- en beeldende kunst, die dienaressen der godsdienst, eens geschapen en aangenomen waren, mogten wel naar hunnen geest en aan
verder ontwikkeld, maar niet geheel ter zijde-leg
gesteld en miskend worden. En zoo heeft ook
cle tragedie zich streng gehouden aan den typus,
die hij haar ontstaan en ontluiken door den aard
der Dionysusfeesten er aan gegeven was. Volgens Aristoteles (PoëT. 6.) is de tragedie de imitatie van eene ernstige volledige handeling van
zekeren omvang, die in verfijnde taal door handeJende personen, niet door vertelling, wordt voor
medelijden en schrik dergelijke-gestld,nor
hartstogten loutert en reinigt. In het schilderen
van karakters eischte hij, dat zij edel, gepast, gelijksoortig en consequent waren. Verder moest er
volgens hem eenheid in handeling en deze zelve vol-

ledig zijn ; ook is in de meeste bewaarde stukken
eenheid van tijd en plaats in acht genomen. Het
plan der geheele tragische handeling bestaat, van
het begin tot het einde, in eene verwikkeling en
ontknooping van afzonderlijke feiten en gebeurtenissen ; volgens de wetten der waarschijnlijkheid
en noodzaaklijkheid gaat de handeling, door tegen
verwarring, naar een vast doel en uit--stande
komst voort. De klimmende hartstogt gedoogt
geen rustig, gemoedelijk vertoeven bij afzonder lijke dealen, maar beweegt zich om een kring die
meer en meer inkrimpt, totdat hij zich zamentrekt
in het beslissende keerpunt, dat den overgang
aanbrengt van geluk tot ongeluk of omgekeerd.
Dit keerpunt is de catastrophe. Om haar beweegt
zich in twee dealen, als begin en einde, of als
knoop en ontknooping (+Sac;, Xóats) de geheele
handeling (AxusTOT. POëT. 18.). Al naarmate echter de catastrophe uit meer ingewikkelde handelingen of eenvoudiger gebeurtenissen voortvloeit,
kunnen de tragediën of zamengevlochtene (^te7rXsyµévat) zijn, of eenvoudige (c tXui). Nog zij hier
opgemerkt, dat de grieksche tragedie die handelingen, waarbij geen sprake is van gedachtenontwikkeling, waarbij het eenvoudig aankomt op de
uitwendige daad, zoo als tweegevechten, veldslagen, moord en doodslag en begrafenissen enz.
niet op het tooneel brengt, maar slechts als daarbuiten plaats hebbende voorvallen vertelt. Van
daar de vaste rollen van boden en herauten en
hunne dikwijls opgesmukte verhalen (Priact y '-Xmentl), die bijna in elk stuk voorkomen. De vorm,
waarvan de tragedie gebruik maakt om „ de voorstelling van eene handeling door handelende personen te zijn ", is de dramatische of de z a in e ns p r a a k. Hoe Aeschylus van dezen vorm de
schepper is geweest, en hoe die verder door Sophocles ontwikkeld en volmaakt is, z. onder Aeschylus en Sophocles. De grieksche treurspeldichter geeft echter aan de voorstelling der
handeling eene dubbele rigting; eerst laat hij ons

zien hoe het plan in het gemoed van den mensch
opkomt en hoe het op. geheel natuurlijke wijze
tot uitvoering komt, langs eene reeks van daden
zoo aanschouwlijk voorgesteld, dat zij ons zelven
als uit de ziel zijn gegrepen ; vervolgens toont zij
ons ook den indruk, dien de handeling maakt op
het gemoed van hen, die aan het drama deel
middel hiertoe was het koor, hoe--nem.Ilt
wel het eigenlijke doel er van geenszins in dat
gebruik en die strekking te zoeken is. Dit moet
veeleer daarin gezocht worden, dat de tragedie,
uit de dienst van Dionysus voortgekomen, steeds
eene godsdienstige strekking moest hebben, ten
minste in den tijd van haar ontstaan en haren
bloei. Een blik op hare ontwikkelingsgeschiedenis
toont dit klaar en duidelijk aan. Hoe meer de
tragedie tot een drama herschapen werd, des te
meer beperking verkreeg het koor. De mythe,
eerst slechts een louter toevoegsel aan den dithyrambus, verkrijgt steeds een grooteren omvang,
verschaft zich een eigen werkkring en zelfstandig
noodzaakt het koor aan de gedachten en-heid,n
handelingen daar buiten deel te nemen en met
het geheel een zamenhangend, onafscheidelijk deel
uit te maken. Zoo verdwijnt allengs zijne oor
totdat het ten laatste de-spronklijebt ,
handeling slechts als toeschouwer uit de verte
beschouwt en met zijne deelneming vergezelt. Bij
Aeschylus en Euripides vinden wij in het gebruik

Trajanopolis Tralles.
van het koor de grootste verscheidenheid en tegen
zeer echter het dramatische begin--steling.Ho
el ook de overhand krijgt, het kan toch het koor
niet geheel verdringen en zelfs Euripides heeft
het behouden, hoewel het in zijnen tijd eenigermate versleten was en door de innerlijke volmaking der dramaturgie gemist kon worden. Zoo
lang toch de opvoering der tragedie eene verheerlijking der Dionysiën zijn moest, waren de koren
onmisbaar. Over het gebruik van het koor bij
de afzonderlijke dichters en over de verschillende
in de tragedie, z. A e s c h y 1 u s, S ophocles, Euripides
uripides en chorus. De afdeelingen der dramatische voorstelling, die eenigzins
met de bedrijven onzer nieuwere stukken kunnen
vergeleken worden, zijn volgens Aristoteles :7tpóXoyo ,
dat gedeelte van het stuk, dat gaat voor de parodos, of liet eerste koorgezang ; &,tsnsq &tov, het
geheele gedeelte tusschen de beide groote koorzangen in, en ï^o&o„ dat gedeelte waar geen koor
meer op volgt. Het gewone metrum voor-zang
deze drie deden is de iambische trimeter ; de trochaeïsche tetrameter vinden wij in de nog bewaarde tragediën alleen daar, waar of meer pathos
heerscht, of door de versmaat een overgang van
of tot de koren voorbereid wordt. Over de taal
in - de treurspelen van Aeschylus, Sophocles en
Euripides, z. de afzonderlijke artt. — De verbazende ontwikkeling en hooge vlugt van den tijd
waarin Aeschylus en Sophocles leefden, gaven ook
aan de tragedie eene hoogere waarde en beteekenis, en waren vooral gedurende en na de perzische
oorlogen de kiem van een opgewekt grieksch leven
en een krachtig gevoel van nationaliteit. Groote
karakters en uitstekende staatsmannen verrezen en
grondvestten Bene verheven staatkunde. En ook
de tragedie bragt het hare hiertoe bij. Men mag
het den treurspeldichters als eene bijzondere ver
toerekenen, dat zij de godsdienstige, zede -dienst
staatkundige rigting van hunnen tijd leven -lijken
voorgesteld en in het gemoed van hunne tijd -dig
hebben trachten over te planten. En-genot
zoo besteedde de tragedie, die onder de bescherming van den staat als geboren en opgegroeid
was, op hare beurt hare beste krachten, en haar
geestlijk, inwendig leven ten nutte van den staat.
Daarom dolven de treurspeldichters niet alleen
een tal van attische mythen en inheenische sagen
uit de vergetelheid op en pasten ze toe op de
toenmalige tijdsomstandigheden ; maar zelfs in
de keus der stukken en der mythe waren zij dik
politieke strekking geleid geworden. Nog-wijsdor
vaker openbaarden zij hunne deelneming in de
gebeurtenissen en de belangen van den staat en
in zijne voornaamste leiders en woordvoerders,
door bijzondere toespelingen in woord en karakterschildering. Dit geldt voornamelijk van de treurspelen van Euripides. — Over de eigenlijke opvoering en inrigting van liet tooneel, z. c h o r U s,
tooneelspelers en theatrum. — 2) Onze kennis der romeinsche tragedie is inderdaad
zeer gebrekkig en gering. Van al hare voort
ons geen enkel tooneelstuk bewaard-brengsli
gebleven, slechts enkele fragmenten zijn er over,
die ons geen helder inzigt veroorloven in haren
aard en aanleg. De stukken van Seneca kunnen
niet medegerekend worden, wanneer van eigenlijke
tooneelstukken sprake is. En de weinige, in de
schriften der ouden daarover voorkomende berig ten, hebben minder betrekking op de geschiedenis
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van het ontstaan der rom. tragedie en hare inrigting, dan op den tijd en de wijze van hare ver
tragedie schijnt onmid--tonig.Dermsch
dellijk ontstaan te zijn door navolging en nabootsing der grieksche, nadat de zin daarvoor
door andere dramatische proeven was opgewekt
en versterkt. Haar aanvang dagteekent van den
naam van Livius Andronicus (z. a.). Meer
dan 150 jaren na den dood van Sophocles en
Euripides, begon, zoo als Gellius zegt (17, 21.), te
Rome de attische tragedie een nieuwen weg te
bewandelen. De stichters der romeinsche tragedie,
Livius, Ennius, Naevius, waren afkomstig uit Tarente en Campanië. Te Tarente vierde men de
Dionysiën net treur- en blijspelen der nieuwe
soort, zoo als Menander en anderen die vervaardigd
hadden. Tarente was het eigenlijke vaderland der
hilarotragedie van Rhinthon (z. a.). Hieruit blijkt reeds
de zamenhang van het romeinsche theater met het
grieksche. Een overzigt van de titels der romein
tragediën, van Livius af tot aan het tijdvak-sche
van Augustus, en van hare fragmenten toont verder
dat de romeinsche tragedie over 't algemeen in al
dien tijd slechts eene vertaling of navolging was
van grieksche originelen, en dat haar inhoud, op
enkele geringe uitzonderingen na, niet nationaal,
maar aan grieksche drama's ontleend was. Livius
Andronicus, Cn. Naevius, Q. Ennius, M.
P a c u v i u s, L. A. t t i u s, zijn de dichters, die in
dit en liet volgende tijdvak de voornaamste stuk
liet romeinsche treurspel geleverd heb--kenva
ben. Andere treurspeldichters uit dezen tijd waren: C. Titius, L. Julius Caesar Strabo,
M. Attilius, Q. Tullius Cicero, Jul. Caesar, Balbus en Cassius Parmensis. Over
't algemeen begon dit vertalen van grieksche
treurspelen in 't latijn met Euripides en ging verder tot Sophocles en Aeschylus over. Nog blijkt,
dat met betrekking tot de gekozen stof niet veel
minder dan de helft der nog voorkomende trage diën tot den trojaanschen oorlog en de lotgevallen zijner helden, met uitzondering van Ulysses,
behoort. Behalve deze navolgingen der grieksche
treurspelen, die sedert de punische oorlogen te
Rome verschenen, zag men ook soms grieksche
tooneelspelers die hunne nationale stukken voor
Dit gebeurde ook nog onder de keizers-droegn.
(TAC. ANN. 14, 21 . SUET. CAES. 39. AUG. 43.
CALIG . 33. ciC. AD FAM . 7, 1.). Nero nam zelf

in het treurspel rollen op zich (SUET. NEE . 21.).
Sommige Romeinen maakten zelfs grieksche treurspelen, b. v. Titus, Pompejus Macer, Plinius de
jonge

(SUET. TIT. 3. CALIG. 3. PLIN.. EP. 5, 3. 7, 4.).

Over de inrigting van het tragische tooneel weten
wij weinig naauwkeurig; een eigenlijke orchestra in
het romeinsche theater laat zich evenmin aanwijzen, als een koor in de tragedie. Eenige toespelingen op prachtige vertooningen van treurspelen
vinden wij bij cie. AD FAM . 7, 1. PUN . EP. 7, 48.
8, 7. PLUT. POMP. 40, 52. GELL. 10, 1.
Trajanopolis, Tpci avócoAts, aanzienlijke
stad in het hart van Thracië, door Trajanus gesticht aan den regter oever van den Hebrus ; t.
Orichovo.
Trajanus, z. Ul p i i.
Tralies, Tp acres , bloeijende handelstad van
Carië, aan den voet van het Messogisgebergte,
aan twee armen van den Maeander, den Eudon
en Thebaïs. Zij lag in een zeer vruchtbare streek,
vandaar haar vroegere naam '' AvDsta. Later leed

Tranquillitas .-Trebula.
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zij veel door aardbevingen. In een tempel van
Victoria had men het standbeeld van Julius Caesar opgerigt; over een wonder, dat daar gedurende
Caesars verblijf in Azië zou geschied zijn, z. CAES.

B. C. 3, 105 Verg . XEN. ANAB. 1, 4, 8. LIV. 37,
45. — 2) Tralies, -1 i, volkstam van Illyrië
.

(Liv. 31, 35. 33, 4. 37, 40.).

Tranquillitas , I'aX jvrl, personificatie der
stilte en rust, zoowel van de stilte op zee, daarom
met Poseidon afgebeeld, als van de kalmte en
rust der ziel, even als Seeuritas voorgesteld, maar
met nog zachter trekken, een laurierkrans op
het hoofd, met roeiriemen en korenaren in de
handen.

Transfuga, z. p e r d u e l l i o.
Trans^itio ad plebem, de overgang van
een patriciër tot de plebejers (door adoptie), wat
meestal dan plaats had, wanneer een patriciër de
verkiesbaarheid wenschte te verkrijgen tot volkstribuun.

Transveetio equitum, z. e q u i t e s.
T p a 7r s C i tr a t, geldwisselaars, kassiers. In alle
voorname handelsplaatsen van Griekenland vond
men mannen die zich met het overmaken van
gelden belastten, en de verschillende munten tegen
een niet geringe winst verwisselden. Daartoe
namen zij meestal geld van anderen tegan een
matige interest op, dat zij dan niet hoogen woeker
aan derden weder uitzetten of ter leen gaven.
Rijke en aanzienlijke burgers droegen hun ook
wel de administratie hunner kas en het beheer
hunner geldmiddelen op, waardoor zij steeds over
groote sommen konden beschikken en die niet
zelden tot hun eigen voordeel wisten te gebruiken. Zoo kregen zij allengs een monopolie als
geldschieters, hetgeen hen, te Athene althans, in
staat stelde om 36 ten honderd interest te nemen.
Meestal lieten zich menschen van minderen stand,
vooral vrijgelatenen, met dit bedrijf in, zoodat dan
ook de inhaligheid en hebzucht dezer lieden tot
een spreekwoord werden. Z. vooral DEMOSTH. PRO
PHORM . Verg. het art. g µ it o p o;, 3. kol.
Trapezes, Tpaors^o ;, 1) stad in het Z. van
Arcadië, aan den Alpheus, in het landschap Parrhasië, wier inwoners zich eerst bij de bevolking
van Megalopolis aansloten, maar vervolgens naar
Trapezus in Pontus verhuisden. -- 2) Colonie van
Sinope, in het 0. van Pontus op de kust, ten
W. van' Hyssus. Belangrijk werd zij eerst onder
de Romeinen, vooral door den handel. Een zeer
gewigtige rol speelde zij in de kruistogten; t.

Trebisonde of Tarabosan (xEN. ANAB. 4, 8, 22.
5, 5, 10.).

Traslmënus lacus, rl Tapattievr (Tpaa ►iµ.)
Xf1ivi1, vrij aanzienlijk meer in het 0. van Etrurië,
tusschen de steden Cortona, Perusia en Clusium,
t. Lago di Perugia. Hier versloeg Hannibal in 't
jaar 217 den consul Flaminius (LIV. 22, 4, 7, 8.
NEP. HANN. 4. CIC. ROSC. AM. 32.).

Trausi, Tpavaot, een volk in Thracië bij de
oostelijke deelen van het Rhodopegebergte (HDT.
6, 4. LIV. 38, 41.). Volgens anderen dezelfden
als de Agathyrsi.
Trebaii` s, C. Trebatius Testa, uit
Velia in Lucanië, bragt zijne jeugd te Rome door,
waar hij Cicero's bescherming genoot en door hem
aan Caesar in Gallië werd aanbevolen, 54 v. C.
(Cie. AD FAM 7, 5. 7, 20.). Een plaats in het
leger sloeg hij af uit afkeer van de krijgsdienst
(cie. t. a. p. 7, 5. 7, 8.), door zijne regtsgeleer-

de kennis verwierf hij zich echter Caesars gunst
(SUET. CAES . 78.). Later werd hij een vriend van
Horatius (SAT . 2, 1.). Ook Augustus achtte hem
hoog als regtsgeleerde. Hij schreef vele regtsgeleerde werken.
Trebelliënus Rufus, werd in 't jaar
19 n. C. voogd over de kinderen van koning
Cotys van Thracië en bragt zich in 't jaar 35 met
eigen hand om t leven.
Trebellii, 1) Q. T r e b e 11 i u s, onderscheidde
zich in 't jaar 216 v. C., bij de inneming van
Nieuw Carthago (LIV. 26, 4 8.). — 2) L. *T r eb e 11 i u s, in 't jaar 67 volkstribuun, verzette zich lang,
doch vruchteloos, tegen het voorstel van Gabinius
over de opdraging van magt aan Pompejus. —
3) T r e b ei 1. C a 1 c a, gaf zich voor P. Clodius
uit, ten einde zich diens goederen toe te eigenen ;
hij bereikte echter zijn doel niet. -- 4) L. T r eb e l 1 i u s, in 't jaar 47 volkstribuun, bestrijder
van de voorstellen van Dolabella, die hij ondanks
de tegenwerking van den senaat bij voortduring
aanviel, totdat Caesar naar Rome kwam ; toen
werd hij door de aristocraten, die Caesar, als
begunstiger van Dolabella, iets onaangenaams
wilden aandoen, tot aedilis verkozen. Na den
dood van Caesar ging hij tot Antonius over en
wordt deswegens door Cicero bespot (PHIL. 12, 8,
20. 13, 2, 2.). — 5) M. Trebellius, streed in
't jaar 36 n. C. onder Tiberius gelukkig in Azie. —
6) T r e b e 11. M a x i m u s, consul onder Nero, hield
in 't jaar 50 in Gallië den census, werd later stadhouder van Britannië, doch maakte zich daar door
hebzucht en gierigheid zoo gehaat bij het leger,
dat hij om zijne woede te ontgaan de vlugt moest
nemen (TAC. AGE . 16.).
Trebia, bijrivier van den Padus (regts), valt
niet ver van Placentia in den hoof'dstroonz; daar
behaalde Hannibal in 't jaar 218 eene overwinning op de Romeinen ; t. Trebbia (LIV . 21, 48,
„

51, 54, 56. NEP. HANN. 4.).

Trebisnus, vriend van Cicero en aanhanger van Pompejus, werd in 45 door Caesar begenadigd (Cie. AD FAM . 6, 10 en 11.).
Trebii, 1) S t a ti u s T r e b i u s, uit Compsa,
leverde zijn vaderstad in handen van Hannibal over
na de overwinning van dezen bij Cannae (tay. 33,
1. ). — 2) T re b i u s N i g e r, diende onder LuculIns in Spanje, 150 v. C., en schreef een werk over

natuurlijke geschiedenis

Trebonii, 1) P. T r e b o n i u s vermoordde
Lusius en werd daarvoor door Marius beloond,
C. Trebotiius,
100 v. C. (PLUT. MAR. 14).- 2)C.
was in 't jaar 60 v. C. quaestor, in welke bediehing hij een wet voorstelde om het aan Caesar
opgedragen bevel in Gallië te verlengen, in 54
was hij legaat van Caesar in Gallië, vocht in 49
in Hispanië tegen Afranius (CAES. B. G. 6, 33. 8,
46. CIC. AD ATT . 8, 3.) en nam deel aan het beleg van Massilia. In 't jaar 48 ging hij weder
als praetor naar Hispanië, doch werd door de
Pompejanen verdreven. In 't jaar 44 nam hij in
't geheim deel aan de zamenzwering tegen Caesar
(PLUT. CARS. 17. Cie . PHIL . 2, 14, 34.), onder
vond in 43 door Dolabella-steundCai
zijn dood in Azië. Hij was zeer bevriend met
Cicero (AD FAM. 15, 21. 10, 28.). — 3) App.
Tr e b o n. (i a n u s) Gallus, consul onder keizer

Trajanus.
Trebula, Tp ouXa, naam . van 3 sabijnsche
steden, 1) tusschen Suessula en Candium in Cam-

Tremellii---Tribunal.
panië, t. Tregghia (LIV. 23, 39.). -- 2) Treb.
Mutasca, in de nabijheid van Reate. — 3) Treb.
Suffena, ergens in het land der Sabijnen. Op
vele plaatsen waar eenvoudig van Trebula gesproken wordt, is het moeilijk te beslissen, welke stad
bedoeld is, b. v. CIC. AD ATT. 5, 2, 3, 4. DE LEG.
AGR. 2. 25. AD FAM . 11, 27. Liv . 23, 14.

Tremellii , 1) On. Tremellius Flaccus,
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Antonius, Octavianus en Lepidus, en die zich door
dezen, van wege den staat bekrachtigden naam een
schijn van wettigheid trachtten te geven. — Het
verbond van Caesar, Pompejus en Crassus was
slechts een overeenkomst tusschen bijzondere personen en wordt daarom ten onregte III viratus
genoemd.
Tresviri sacris conquirendis donisque per^signandis, benoemd om de res sacrae op te sporen en aan de goden terug te geven.
Trétus, Tp r^ro;, bergpas, waardoor de weg
van Cleonae naar Argos (of van Mycenae naar
Nemea) liep, „ doorboord" geheeten naar de vier
holen, in een waarvan de nemeïsche leeuw zich

ging in 't jaar 205 V. C. naar Azië, om de moe
naar Rome te halen (LIV. 29, 11.). —-dergoin
2) L. Trem. Scrofa, overwon in 't jaar 142
den gewaanden I'hilippus in Macedonië. Later
werd hij praetor. -- 3) On. T r e m e l l i u s Scrofa,
vriend van Cicero en Atticus, voerde het bevel
over een leger in Gallië. Hij was ook een ken- zou opgehouden hebben.
nis van Terentius Varro en schreef over landhuis
Treviri, -êrii, Tprl o►uïpot, dapper volk in
-houdkne.
Verg . CIC. AD ATT. 5, 4.
Gallia Belgica, vooral beroemd door zijne uit
Treres, Tp^pE;, een later verdwenen volk
ruiterij, die voor de beste en dapperste-munted
van Thracië, dikwijls door Strabo genoemd; volgens van geheel Gallië gehouden werd. Zij woonden
Thucydides (2, 96.) woonde het aan de noorde - tusschen de Triboccers en Mediomatricers, de
lijke helling van den Scomius, naast de Triballiërs Nerviërs, Renvers en den Rhenus. Met de Ger en Tilataeërs.
manen leefden zij steeds in oorlog (CAES. B. G.
Tresvirj of triumviri agris dandis 1, 37. 2, 24. 3, 11. 8, 25 en op m. p . TAC. RIST.
en colonise deducendae, Bene commissie 4, 37.). Volgens Tacitus (RIST . 5, 19.) was het
ter verdeeling van den ager publicus enz. Z. c o- bestuur in handen van een senaat van 113 leden
lonia en ager publicus.
en waren zij met de Romeinen verbonden (TAC. ANN.
Tresviri of triumviri capitáles, min- 1, 63.) . -- Hunne naburen de Segni, Coudrusi en
dere ambtenaren door de lex Papiria in 465 v. Eburones stonden onder hunne bescherming (CAES.
C. het eerst ingesteld, en in de comitia tributa B. G. 6, 32. 4, 6.). Hunne hoofdstad was Augekozen. Zij dragen zorg voor de strafoefeningen g u s t a Tr e v i r o r u in, later versterkte romeinsche
(laqueus) in den kerker, hebben het toezigt over colonie en groote handelstad aan de Mosella
de gevangenissen, sporen misdrijven op en ne- (TAC . RIST . 4, 62, 72.) ; t. Trier, met vele oudmen de verdachte personen gevangen. Zij kon heden en overblijfsels.
spreken over slaven en vreemden, die-denrgt
Triarii, z. a c i e s en legio.
op heeter daad betrapt waren, en zelfs ligchaamTriarins, C. was een legaat van Lucullus in
lijke straffen opleggen. Hun regtspraak strekte den mithridatischen oorlog, veroverde in 't jaar
zich niet over burgers uit, behalve dat zij bij 73 Apamea, versloeg in 68 den koning van Ponsommige inhechtenisnemingen een voorloopig ver- tus bij Comaria, doch leed in 't jaar 67 vary hens
hoor konden afnemen. Ook hadden zij het opzigt de nederlaag.
over de policie te Rome, vooral met betrekking
Triball.i, TptÇ3cXXoí, magtig thracische volk tot den brandweer, en namen geheel en al de plaats stam in Beneden -Moesië (het tegeuw. Servië en
in der triumviri nocturni, die na het instellen der een gedeelte van Bulgarië), van hunne oostelijke
triumviri capitales afgeschaft werden. Daarom naburen de Treres door den Oescus (t. Isker) gewerden de triumviri capitales soms ook wel trium- scheiden (THUG. 2, 96.). Zij boden met goed geviri nocturni geheeten.
volg weerstand aan de Odrysen, drongen zelfs op
Tresviri epuliines, z. epulae.
een strooptogt tot aan de kusten door en verv

Tressviri locorum publicorum per-

sequendorum , eene commissie om te onder

er stukken van den ager publicus aan-zoekn,f
den staat of de gemeente ontnomen waren.
Tresviri mensaril, z . in e n s a r i u s.
Tresviri monetales aeri argento
auro flando feriundo, de muntmeesters
van den staat, die voor het slaan van munt zorg
droegen, en over 't algemeen de munten toetsten.
In het begin van het tijdvak der keizers verdwijnt
dit ambt, en later had men procuratores of prae-

positi monetae.

Tresviri nocturni, de opzigters over de

nachtwachten en de brandpolicie in de stad (LIV.
9, 46.). Hun ambt ging op de III viii capitales
over.
Tresviri quinquennáles, censors in de
municipiën.
Tresviri reflciendíis aedibus, eene
commissie ter herstelling van zekere tempels (LIV.
25, 7.1.

Tresviri (triumviri) reipublíieae
constituendae, heetten de drie mannen die
zich te zamen alle magt hadden aangematigd,

woestten Abdera, 376 V. C. (THUG. 4, 101.). Alexander de G. ondernam een togt tegen hen, daar
zij van plan waren een opstand te naken. Later
waren zij onbeduidend en magteloos.
Triboc(c)i, • ces, Tpl^oxxot, gerinaansche
volkstarn op den linker Rijnoever, in de omstreken van liet telt. Straszburg ; zij namen deel aan

den togt van Ariov istus (CAES. B.

G.

1, 51. 4,

10.) .

Tp(Ç3wv, z. kleeding, grieksche, 1. kol. m.
Triboniánus, geboren te Sida, stad van
Paniphylië, een der voornaamste verzamelaars der
wetgeving van Justinianus, schreef zelf verscheiden
werken over verschillende onderwerpen van letterkunde. Hij had den naam van een kruipend vleijer
en een hebzuchtig mensch. Zijn dood valt in

't jaar 546 n. C.

Tribunal, een vierkante verhevenheid van
steen, aarde of hout (suggestus), waarop de overheid die regt sprak gezeten was. Naast de sella
curulis van dezen stonden de subsellia der assessort, misschien ook die der regters; dit is echter
twijfelachtig, want deze kunnen even goed hun
plaats gehad hebben op den platten grond naast
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Tribuni---Tribuni plebis.

de partijen. Te Rome was oorspronklijk maar
één tribunal, op het comitium, welk getal vermeerderd werd, toen verscheiden praetors te gelijk
regtszitting hielden. Zij stonden echter alle op het
forum en onder den blooten hemel, tot dat men
de zittingen bij slecht weder in de basilicen en geregtshoven overbragt.
Tribuni, eigenlijk hoofd der tribus, waarvoor
men later curator tribus zeide. De naam tribunus
werd op andere ambtenaren overgebragt (z. trib.
celerum, militares, plebis), en ten tijde der
keizers op zeer verschillende beambten, b. v. bij
collegiën, tr. fabricaruni, opzigter der keizerlijke
wapenfabrieken, tr. fori suarii, notariorum, stabuli
(opperstalmeester) enz. -- I)e eigenlijke tribushoofden waren behulpzaam bij den census, bij werving voor de krijgsdienst, bij omslagen van de belasting en bij andere administrative maatregelen.
Tribiuni aerarvi heetten van oudsher eenige der bovengenoemde tribushoofden, namelijk zij
die het tributum moesten invorderen, waarvan zij
vervolgens aan de soldaten het stipendium uitbetaalden. In den regel zullen de meestgegoeden
daartoe behoord hebben. Toen de uitbetaling der
soldij van deze civiele ambtenaren op de quaestors
in het leger was overgegaan, bleven de tribuni aerarii nog in stand, doch in een ons niet geheel
duidlijke betrekking. Misschien waren zij aan de
quaestors als intendanten toegevoegd en volgden
het leger. Sedert de lex Aurelia, 71 v. C., tot
aan de lex Julia, 46 V. C. werden uit de tribuni
aerarii de regters voor een derde deel verkozen,
als vertegenwoordigers der plebejers (z. j u d e x).
Na Julius Caesar houden zij op, daar zij van geene
beteekenis meer waren.
Tribiiuns eelérum, de bevelhebber der
ridders, die den koning op dezelfde wijze ter zijde
stond, als later de magister equituni den dictator.
Zijn ambt duurde tot aan den dood des konings,
want ieder koning koos zich zelven een trib. cel.
Met het koningschap werd ook dit ambt afgeschaft en werd eerst door Augustus weder ingesteld voor godsdienstige doeleinden, z. c e l e r e s.
Tribu.nus militum, z. dux.
Tribuni militares consulari potestate. Drie krijgstribunen met de magt van consul (uitgenomen de censuur, die daaraan onttrok ken werd, z. censor) werden op aandrang der
plebs, 444 v. C., in de plaats der consuls verkozen, tot welk ambt ook plebejers benoembaar zou
zijn. Sedert werden tot op de leges Liciniae-den
Sestiae meermalen tribunen gekozen, en wel 3, 4,
6, ja zelfs 8, welk verschil deels hieraan is toe te
schrijven, dat onder 8 de beide censors mede begrepen zijn, deels hieraan, dat men naar gelang
der tijdsomstandigheden het aantal eenige malen
vermeerderde (LIV. 4, 6. 5, 1.). Hunne magt,
verkiezing, de aanvaarding en nederlegging hun
bediening was in alles gelijk aan het consulaat.-ner
Tribu.ni plebis. Ter bescherming der plebejers tegen de verdrukking der patriciërs en der
consuls werd dit ambt in 494 v. C. door de patriciërs aan (le plebejers, na hunne eerste uitwijking,
toegestaan; verg. leges s a c r a t a e. Eerst waren
er 2 of 5 volkstribunen (Liv. 2, 33, 58. cie. DE
REP. 2. 34 ), welk getal door de les Publilia
in 457 v. C. tot 10 vermeerderd werd (LIV. 3,
30.). zooals het ten einde toe bleef. Hoewel de
ambtsbevoegdheid der tribunen in den beginne
slechts onbeduidend was, gelukte het hun weldra

haar uit te breiden en te versterken, bij welk streven de hun geschonken onschendbaarheid (z. leges sacratae en lex .cilia, Liv. 2, 33. 3, 55.
4, 3.) hun niet weinig te stade kwam. 1) Het
oudste en oorspronklijk eenige regt dat zij bezaten, was het auxilium, de bescherming hunner
medeplebejers, later ook der patriciërs, en bepaalde zich in den beginne tot het regt om maatregelen der overheden en van den senaat tegen afzonderlijke burgers te verhinderen (veto, intercedo,
prohibeo). Deze bescherming kwam vooral te pas
a) bij den delectus (Liv. 3, 11. 4, 53) ; b) bij de
bepaling van het tributum (LIV. 4, 60. 5, 12); c)
voor het geregt, waar de tribunen zoowel in civiele als criminele processen, zoowel voor als na
de uitspraak der sententie, konden tusschen beide
komen, b. v. om onregt te verhinderen, of om de
aequitas tegen de strenge letter van de wet in
bescherming te nemen. Echter hadden er meermalen onregtvaardige intercessiën plaats. Overigens was liet veto in regtszaken slechts van kracht
gedurende het ambtsjaar van den tribuun die het
had toegepast, en indien het niet door den opvolger bekrachtigd werd, kon de zaak weder ver
Hij die zulk een hulp verlangde,-volgdwren.
moest de tribunen inroepen (appellare, LIV. en dc.
meermalen), waarop deze bijeenkwamen, de zaak
onderzochten en een besluit namen (decretum),
waarbij zij het auxilium toestonden of weigerden
(LIV. 3, 13. 4, 53. 38, 52 en v. 60. cic. QUINT. 7,
20, 28.). — 2) Uit dit regt van bescherming ontwikkelde zich weldra een algemeen regt van intercessie tegen alle maatregelen van bestuur en
de handelingen der overheden (zoowel tegen de
consuls, censors enz. als tegen hunne eigen ambt
dc. LEGG. 3, 4.), tegen de S. Cons. en-genot,
tegen alle voorstellen, die in de comitiën zouden
gebragt worden. Bij elke soort van comitiën kon
tribunen intercedere, inapedire, moram facere,-den
zoodat zelfs verkiezingen moesten uitgesteld worden (LIV. 6, 35. 7, 21. 27, 6. 32, 7. 34, 5. en op.
m. p.). — 3) Tegenover den senaat hadden de tribunen
in het eerst volstrekt geen regt, doch te gelijk met
de intercessie werden zij bij de zittingen van dit lig
toegelaten. In den beginne zaten zij bij-cham
de deur der curie, en terwijl zij van hier met hun
auxiliunn tegen de uitvoering van het S. Cons (inzonderheid met betrekking tot den delectus en liet
tributum) dreigden, kregen zij allengs een algemeen regt van intereessie (Liv. 4, 6, 36, 43, 50,
57. 9, 8 en v. en op m. p.) en weldra regelmatig zitting in de senaatsvergaderingen en zelfs de
bevoegdheid om die bijeen te roepen en voorstel len er aan te doen, waarschijnlijk kort na de lex
Valerie, die aan de besluiten der comitia tributa
in 't algemeen kracht van wet verleende. Ten
gevolge daarvan werden ook de gewezen tribunen
door de censors bij de eerste lectio als senators
opgenomen. Zeer belangrijk voor de verhouding
der tribunen tot den senaat was het plebiscitum
Atinium, waarvan slechts Gellius (14, 8.) melding
maakt en dat daarom zeer betwist wordt. — 4) Het
regt c o n c i o n e n bijeen te roepen en daarin te praesideren (z. con c i o), hebben de tribunen zeker reeds
van den beginne af gehad; van meer belang was
de bevoegdheid om de corraitia tributa bijeen te
roepen en daarin voor te zitten, inzonderheid sedent de lex Valeria, Publilia en Hortensia. Hier
hadden niet alleen de verkiezingen van verscheiden overheden plaats, maar ook werd er regt ge.

Tribus.
sproken, over de belangrijkste aangelegenheden
beraadslaagd en over de gewigtigste wetten gestemd (b. over de leges agrariae, over de verdeeling der provinciën, het opperbevel enz., z. co?nit i a). -- 5) Het regt om over personen, die wei
waren boete te betalen, te beslissen en-gerachti
prehensio te bevelen (d. i. burgers en overheden
in hechtenis te laten nemen) hebben de tribunen
spoedig verkregen, en dikwijls op ongeoorloofde,
tyrannieke wijze misbruikt, zoodat zij zelfs consuls
gevangen zetten of door bedreiging daarmede tot
toegevendheid dwongen (LIV. 2, 56. 4, 26. 5, 9.
29, 20 en op m. p.). --- Ook vaardigden de
tribunen jaarlijks edicten uit, waarin zij waarschijnlij k opgaven, in welke gevallen zij hun auxiliurn zouden verleenen enz. Auspiciën mogten
zij aanvanklijk volstrekt niet houden, later kregen
zij hiertoe verlof, doch natuurlijk slechts tot minder plegtige auspiciën. Over de hun toegestane
spectio de coelo en obnuntiatio z. d i v i n a t i o, obnuntiatio en lex Aelia en Fufia. -- De raagt
der tribunen was oorspronklijk niet dan heilzaam,
om de magt der consuls, van den senaat en der
patriciërs in evenwigt te houden; doch toen de
tribunen de gematigdheid uit het oog verloren en
zich in lateren tijd dikwijls als onstuimige demagogen gedroegen, kwam de staat door hen in het
grootste gevaar (CIC. LEGG. 3. 8 en v. pestif era sc.
potestas trib.). `Vetlijke beperkingen van de magt
der tribunen, met name het voorschrift van overeenstemming in het collegie der tribunen, zoodat
een besluit met algemeene stemmen moest worden
genomen (LIV. 2, 43, 44, unurn adversus oornes satis
esse. 56. 3, 59. 4, 58 en v.), waardoor één voldoende
was om een maatregel tegen te houden, baatten niet;
ook de keuze van een dictator hielp niet meer,
sedert de provocatie tegen deze overheid was ingevoerd. Sulla hervormde daarom de magt der
tribunen in den geest der optimaten, door het regt
van intercessie aanmerklijk te beperken enz , doch
Pompejus gaf in 70 v. C. aan het tribunaat al de
vroegere regten terug, en zoo bleef het tot aan
de invoering der monarchie. — Onder de keizers
was de magt van tribuun het middelpunt der kei
(z. p r in c e p s), en de volkstribu--zerlijkpotsa
nen, hoewel zij nog bestonden, hadden hunne vorige
beteekenis geheel en al verloren. Het regt om
bijstand bij processen te verleenen bezaten zij nog,
doch zeer verzwakt door de keizerlijke instantie.
Zitting in den senaat en de intercessie was hun
nog vergund, maar het regt om boeten op te leggen was zeer verminderd (TAC. ANN. 13, 28.).
Daarentegen werd hun de zorg opgedragen voor
de Augustaliën onder Augustus en Tiberius. —
Vereischten voor dit ambt en wijze van verkiezing. Dit ambt was slechts toeganklijk voor
plebejers en vrij geborenen, wat onder de keizers
niet meer zoo streng werd in acht genomen. Er
was geen vaste ouderdom voor bepaald, gewoonlijk was men eerst quaestor en aedilis plebejus
geweest. De keuze der eerste tribunen had plaats
gehad op den heiligen berg; sedert de lex Publilia
471 v. C. gebeurde het in de comitia tributa; hoe
het gedurende dien korten tusschentijd geschiedde
is niet zeker. De dag van aanvaarding was de
10. December en kort van te voren werden de
kiescomitia gehouden. Bijzondere onderscheidingsteekenen hadden de tribunen niet, hunne dienaren
waren viatores, scr,bae en praecones, dat ook onder de keizers zoo bleef.
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Tribus, een onderdeel van den gezamerlijken
staat. Oorspronklijk waren er te Home 3 patricische tribus, Rainnes, Tities, Luceres (z. die artt.).
Belangrijker waren de door Servius Tullius ingevoerde plaatslijke tribus, deels stedelijke, urbanae,
deels landlijke, r u s ti c a e. De vier stedelijke heetten: Suburana of Sucusana, Esquilina, Collina en
Palatina. Het gebied van de stad was verdeeld
in 26 tribus rusticae of regiones (volgens sommigen
pagi geheeten); doch in 495 v. C. werden er 21
tribus gemaakt (Liv. 2, 21.), waarbij in 387 v. C.
4 nieuwe kwamen, in 385 v. C. 2, in 332 v. C. 2,
in 318 v. C. 2, in 299 v. C. 2 en eindelijk in
241 v. C. nog 2, te zamen alzoo 45 tribus, welk
getal zoo gebleven is. I)e namen der 21 tribus
zijn : tr. urbanae : Suburana, Esquilina, Collina,
Palatina, benevens de rusticae: Aeinilia, Carnilia,
Claudia, Cornel(a, Crustumina, Fabia, Galeria, Horatia, Lernonia, illenenia, Papiria, Pollia, Pupinia,
Rornilia, Sergia, Veturia, Voltinia. Bij deze 21 oude
tribus kwamen nog, gelijk gezegd is, 14 nieuwe:
Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, Painptinia, Poblilia of Publilia, Maecia, Scaptia, Onfentina, Falerina, Aniensis, Terentina, Velina en Quirina. Oorspronklijk waren de tribus urbanae en
rusticae gelijk van rang, doch daar de laatste meestal
uit grondeigenaars, de eerste voornamelijk uit
kooplieden, handwerkers en daglooneis bestonden,
kregen de rusticae weldra ineerder aanzien, zoodat
de vrijgelatenen alleen in de urbanae mogten worden opgenomen, z. l i b e r t i n u s. Ieder tribus had
weder onderdoelen, namelijk decuriën, daarenboven
waren de urbanae verdeeld in vici en compita, de
rusticae in pagi. Na de hervorming der conaitia
centuriata, waarbij de vlassen en tribus ineensmolten,
had ieder tribus 5 centuriën seniorurn en 5 junioruin. Ieder burger, patriciër of plebejer, moest in
de tribus opgeschreven zijn, want anders kon hij
ook tot geene centurie behooren. De Aerarii
waren echter niet opgeschreven, maar stonden in
de tabulae Caerituin, z. a e r a r i i en merites.
I)e tribus bepaalde het grondbezit en wees de
woonplaats aan, later behield men zijn oude tri
ook wanneer men naar Bene andere verhuis--bus,
de. Van oudsher waren de tribus van veol gewigt
met betrekking tot aIministrative, politieke en
gemeenternaatregelen. Zij maakten den grondslag uit van den census, de oorlogsbelasting (tri
en de ligting van krijgsvolk (delectus), en-butrn)
als ligchaam vertegenwoordigen zij Bene alvermogende nationale vergadering, z. c o in i t i a t r i b u t a.
Met de sacra hadden de tribus niets te maken, maar
als gemeenteinrigting waren zij van groot belang.
Alle leden eener tribus (tribules) waren naauw ver
beschouwden elkander als deelgenooten,-bonde
als ainici, vicini. Deze hand werd in stand gehouden, doordat de trihnlen hun hoofd kozen, gezamenlijk uit hun midden de krijgssoldij opbragten, en
vele andere dingen gemeenschaplijk verrigtten ; b. v.
feestvieringen. Daarorn zochten de candidates ook
tribusgewijze stemmen te verwerven; verg. sodalic IC m. Onder de keizers verdween de staatsregtlijke
heteekenis der tribus geheel en al; doch als ge
bleven zij in stand. Ook bleven-mentvrig
de tribus (doch slechts te Rome, niet meer als
Bene verdeeling van alle Rorneinsche burgers)
wegens den delectus en de belastingen nog in stand,
doch de beteekenis van de tribus is in een ander
opzigt veel belangrijker geworden, namelijk voor
de stedelijke armen, die tot de 35 tribus behoor-
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den, die bij de geregelde uitdeelingen het graan
voor niet ontvingen. Deze maakten in elke tribus een soort van corporatie uit en noemden zich
naar hunne tribus, z. l a r g i t i o.
Tributum is een opbrengst van den burger
aan den staat. Oorspronklijk werd het tributum
v i ri ti m, d. i. bij hoofden, betaald, niet naar het
vermogen, tot dat Servius Tellius het tributum ex
c e n s u invoerde. Deze naar het vermogen te betalen belasting (meestal 1 pro mille, ook wel 2, en
zelfs 3 pro mille) werd steeds naar de behoefte
geregeld en uitgeschreven (indicere, iniperare), en
was slechts bestemd voor den oorlog, hoofdzaaklijk
voor de soldij. Na een gelukkig geëindigden krijg
moest de vijand de oorlogskosten betalen, waaruit
de burgers hun tributum terugkregen, zoodat het
tributum meer of min een gedwongen leening kon
genoemd worden. Was de schatkist zelf genoegzaam voorzien, dan werd geen tributum uitgeschreven, vandaar dat het, sedert de ontzettende
oorlogsbuit uit Macedonië in 168 v. C., in 't geheel
niet meer gevorderd werd. Daarentegen moest
Italië onder de keizers leveringen in natura doen
voor het hof en het leger, waarvan slechts Rome
en de naaste omstreken vrijgesteld waren. Van
daar de tegenstelling van Italia annonaria en
urbicaria. Het tributum in capita dat slechts eenmaal genoemd wordt, zal zeker de opbrengst der
aerarii geweest zijn, dat echter niet teruggegeven werd. -- Tegen het einde der republiek
kreeg de opbrengst der bevolking uit de provinciën, die eigenlijk stipendium heette, den naam
tributum, toen het oude eigenlijke tributum der
burgers afgeschaft was. Deze belasting, die door
de inlandsche ambtenaren ingevorderd werd, in
tegenstelling van de aan de publicani verpachte
vectigalia, bestond óf in eene bepaalde som, die
jaarlijks door de provincie moest betaald worden
(zoo als in Gallië, Britannië en andere provinciën),
of in een opbrengst volgens den census, die riatuurlijk verschillend was. Onder de keizers werd
de door Augustus begonnen splitsing van het tributum in grondbelasting en hoofdgeld, tot algemeenen regel gemaakt : a) Trib. soli of a g r i,
later ook capitatio of jugatio geheeten (van jugurn
of caput, d. i. de verdeeling van de akkers, vol
welke de belasting werd omgeslagen, waar -gens
1 pro CO.), berustte op den algemeenen-schijnlk
rijkscensus, door Augustus ingevoerd, en vloeide
uit de volksprovinciën in het aerariurn populi
Romani, uit de keizerlijke provinciën in het aerarium militare. De uitschrijving heette indictio,
de ambtenaren onder den stadhouder geplaatst,
numerarii, tabularii, chartularii, droegen voor al het
overige zorg, en de inning geschiedde door de stedelijke susceptores en exactores. Overigens werden
de provinciën niet gelijkmatig behandeld, want
behalve hoofdgeld en grondbelasting, moesten vele
nog bijzondere vectigalia opbrengen, koren leveren
enz. h) Trib. capitis, hoofdgeld, vandaar later
ook capitatio geheeten, was deels een belasting
van het vermogen, die allengs den aard van een
inkomstenbelasting verkreeg, deels een hoofdgeld,
geheel onafhanklijk van den census, dat namelijk
door de armen moest betaald worden ; want zij,
die tributum soli betaalden, waren geheel vrij van
het hoofdgeld. Met Maximianus kwam er een
groote verandering, doordat hij het tributum soli
en capitis, dat vroeger slechts een provinciale belasting was, ook voor Italië invoerde, dat tot nu

toe slechts natuurlijke voortbrengselen had behoeven te leveren, z. boven. Het tributuin werd nu
een algemeene rijksbelasting, waarvan slechts de
steden, die het voorregt van jus Italicum genoten,
vrijgesteld waren ; z. jus it a l i c u m.
Triiraránum, Tptx^cpuvov, een in drie stompe
punten uitloopende berg, in het O. van het landschap Phliasië, met een gelijknamig kasteel, twistappel tusschen Argos en Phlius (XEN. HELL. 2,
1, 5.).

Trieastini, '1'pt-i.c rcw C, volkstam in Gallia
Narbonensis, in een smalle landstreek, tusschen
de Drome en Isère, met de hoofdstad Augusta
Tr icastinorum, t. Aouste.
Tricca, Tp(xxn., oude stad in Thessalië, in
het district Hestiaeotis, op de grenzen van Illyrië,
ten N. van den Peneus aan den Lethaeus. Aan
den voet van den Pindus lag in hare nabijheid
de oudste en beroemdste tempel van Aesculapius;
t. Trikkala.
Trichonium, Tptywvtov, stad in Aetolië,
ten 0. van Lysimachia, niet ver van liet meer
T ni c h o n is (Tptywvls Aiv).
Triclinlareha is de slaaf die het triclinium
bediende ; zijne helpers heetten tricliniares of tri
-clinar.
Triclinium, 1) de plaatsing van 3 lecti om de
eettafel, of een voor 3 personen ingerigte eettafel,
waaraan men in den regel lag (accumbere), maar alleen in de oudste tijden zat. De vierde zijde der tafel
bleef steeds open, daar men van deze zijde bediende. Men had ook steenen triclinia in de open
lucht, met een steenen tafel, vooral bij tempels,
bronnen en graven. 2) De kamer met het triclinium,
alzoo de eetkamer zelve. De aanzienlijke Romeinen van lateren tijd hadden voor hunne weelderige maaltijden, in de verschillende jaargetijden,
afzonderlijke triclinia, terwijl men in de oudste
tijden zeer eenvoudig in het atrium spijzigde.
Triicorii, volkstam in Gallia Narbonensis, ten
O. van de Vocontii, in een boschrijke streek tot
aan de Alpen.
Tridentum , hoofdstad der Tridentini in Raetin, aan den weg van Verona naar Veldidena.
Haar naam zou ontleend zijn van den drietand
van Neptunus, dien men teg. nog zien kan op een
steen, die gemetseld is in een muur van de St.
Vigilskerk ; t. Trient.
Trien, a) als gewigt en munt, 4 oncen of 1/
as ; b) als maat voor natte waar, 4 cyathi of 1%
sextarius, insgelijks een beker van dien inhoud;
c) in 't algemeen %, b. v. heres ex triente.
Tpti pc py(a, z. AstroupYiu, 2. kol. o.
Tpte ,rv^pis, z. ennaëteris.
Triginta tyranni te Athene. In den Herfst
van 405 v. C. was de slag bij Aegos Potamos
geleverd, z. p e 1 o p o n n. oorlog. Terstond daarna
organiseerde zich de oligarchische partij onder 5
ephoren, en het verraderlijk gezantschap van Theramenes dwong de stad tot de overgaaf op den
16. Munychion (Maart 404). Daarop wendde Lysander zich tegen Samos, aan de oligarchen het
regelen der binnenlandsche aangelegenheden overlatende. Intusschen werd hiermede eenige maanden
gedraald, ten gevolge van gerekte beraadslagingen
over de verandering in den regeringsvorm en eene
poging der democraten, ter omverwerping van het
bestuur, zoodat Theramenes Lysander terugriep,
om door vertoon van zijne magt den weerspannigen schrik in te boezemen. Nadat deze onder
;

;

Trigon—Trinobantes.
fluitspel de muren had laten slechten, bragt Dracontidas, een nietswaardig mensch, een voorstel in de
volksvergadering, om de regering aan 30 mannen
op te dragen. Tegen de ondersteuning van dit voorstel door Theramenes en de bedreigingen van
Lysander, kon de tegenstand der democraten niets
baten. Door de ephoren werden 10, door Theramenes 10, en uit de aanwezige menigte, waarschijnlijk door het volk, ook 10 gekozen, en aan deze
30 mannen (bij de ouden ot tptaíxov ra, eerst in
lateren tijd of T1tc xovrz TJpuv`lot) werd de regering
opgedragen, Aug. 404. De meesten waren vroeger leden van den raad van 400 geweest. Aan
de zijde van den gematigden en besluiteloozen
Theramenes met zijnen aanhang, stonden de niets
ontziende ultra- oligarchen : Charicles, vroeger het
hoofd eener hetaerie, en vooral Critias, een man
van eene veelzijdige ontwikkeling, leerling van
Socrates, wijsgeer, dichter en redenaar, wiens wreedheid geen indruk van het oogenblik was, maar
het gevolg eener streng doorgevoerde, op philosophische bespiegelingen berustende overtuiging. —
De 30 zouden geenszins de geheele magt in han
hebben, maar den nieuwen regeringsvorm-den
vaststellen, terwijl de overige ambten zouden blijven bestaan. Zij verschoven echter de herziening
der wetten, vormden een nieuwen senaat uit hunne
partij, bezetten de ambten met hunne vrienden,
en zoo maakten zij zich van het geheele staatsbestuur meester. De regtspraak werd aan den
senaat opgedragen, doch onder voorzitting der 30,
die de beslissing in zaken van hoogverraad aan
zich hielden. In den Piraeeus werd eene policie
van 10 mannen aangesteld, de elfmannen, belast
met de strafoefeningen in criminele gevallen, werden zamengesteld uit gedienstige handlangers, die
zich steeds als werktuigen van 't geweld lieten
gebruiken. Tot zekerheid en versterking stond
Sparta 700 man toe, die onder den harmost Callibius den burg bezetten, daarenboven hadden de
geweldenaars een atheensche ruiterij van bezoldigde manschappen in dienst. De magt van het
volk werd vernietigd, doordien er slechts 3000, in
een register opgeschreven, het volle burgerregt
behielden, van welke geen zonder toestemming
van den senaat mogt gedood worden; de overigen
(oi ébw xuraXoyou) werden ontwapend, en de wapens op den burg bijeen gebragt. Om eindelijk
ook de grondslagen der vroegere volksvrijheid te
vernielen, werd door eene wet het onderwijs in
de welsprekendheid verboden, het spreekgestoelte
dat het uitzigt naar zee had, naar land toegekeerd, en de scheepswerven voor drie talenten voor
afbraak verkocht. De tegenkanting van Theramenes, die zich reeds tegen de laatstgenoemde
maatregelen verzet had, werd nog heviger, toen
onder voorwendsel, van de stad van boosdoeners
en sycophanten te zuiveren en de overige burgers
tot deugd en geregtigheid op te wekken, het geweld zijne aanvallen meer en meer tegen afzonderlijke personen rigtte. Doch het beginsel van
menschlijkheid en regtvaardigheid werd verdrongen door gestrenge doorvoering van wreedheid en
geweldenarij ; Critias liet, na eene vergeefsche
poging om Theramenes tot zijne plannen over te
halen, hem als verrader ter dood brengen; en het
terrorisme kende nu paal noch perk. Hebzucht dreef
de tyrannen het eerst tegen de metoecen, die nu uit
hunne huizen gesleept en ter dood gebragt werden,
terwijl men hunne goederen verbeurd verklaarde. Een
-
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eerste slagtoffer was Polemarchus, de broeder van
den redenaar Lysias. Pison en Theognis waren
hierbij de ijverigste vervolgers. Hierna kwam de
beurt ook aan de burgers zelve : aanhangers der
democratie, politieke tegenstanders, rijken en aan
zagen zich zeer bedreigd. Velen werden-zienljk
onveroordeeld (dtptrot ) ter dood gebragt, anderen
na een zoogenaamd regterlijk onderzoek ; in 't
geheel 13--1500 (Leon, Niceratus van Salamis,
zoon van Nicias, Lycophron, vader van den rede
dan 5000 werden uit-narLycugs,ez.)M
de stad, uit den Piraeeus en uit het land verdreven. Doch eindelijk was de maat vol, de val van
het schrikbewind was van binnen en van buiten
reeds voorbereid. 'Tegen de steeds verder om zich
grijpende tyrannie van Charicles en Critias ver
waarschijnlijk ook Eratosthenes-hievnPdo
hunne meer gematigde stemmen ; op de grenzen
verzamelden zich de verbannenen, vooral te Thebe
onder Thrasybulus, Archinus, Anytus en a. Thrasybulus bezette in den winter, met een kleine bende,
de grensvesting Phyle, zijne magt groeide weldra
tot 700 man aan ; te vergeefs zochten de tyran-.
nen Thrasybulus op hunne zijde te brengen, een
afgezonden leger werd bij Acharnae geslagen, en
het gevaar inziende, verzekerden zij zich spoedig
een veiligen aftogt naar Eleusis. Vijf dagen na
het gevecht bij Acharnae, bezette Thrasybulus
den Piraeeus, de dertig rukten met al hun magt
tegen hem op, in den demos Munychium kwam
het tot een bloedigen strijd, waarin Critias zelf
gedood en het leger der tyrannen verslagen werd.
Nu volgden ook te Athene scheuringen ; de meer
weigerden gehoorzaamheid aan-derhi30
de tyrannen, en deze namen nu, na eene regering
van 8 maanden, de wijk naar Eleusis, behalve
Phidon en Eratosthenes ; 10 mannen (Asace ouyot),
meest gematigde oligarchen, vervingen hunne plaats.
Intusschen zetten deze den strijd tegen de democraten in den Piraeeus voort. Voor deze laatsten
begon de kans hachlijk te staan, toen Lysander
met een nieuw geworven leger in aantogt was.
Doch weldra kwam ook de spartaansche koning
Pausanias als opperbevelhebber aanrukken, met
het doel om aan den onzaligen oorlog een einde
te maken. Na eenige onbeduidende schermutselingen, knoopte hij onderhandelingen aan, en er
kwam een vrede tot stand onder voorwaarde dat
ieder in het ongestoorde bezit van zijn eigendom
zou terugkeeren, uitgezonderd de dertig, de elfmannen en de tien politiemannen in den Piraeeus.
Op den 12. Boëdromion (Aug. of Sept. 403) trok
Thrasybulus met de zijnen de stad weder binnen
en bragt aan Athene een offer op den burg ; een
algemeene amnestie werd bezworen en Euclides
werd waarschijnlijk terstond tot archont benoemd.
Zij van de dertig die naar Eleusis waren getrokken, gaven hunne zaak nog niet dadelijk op, doch
het volk trok in massa tegen hen uit, hunne aanvoerders werden tot een mondgesprek uitgenoodigd en verraderlijk omgebragt ; anderen vielen
later, daar zij uit de grieksche steden geweerd
werden, den Atheners in handen.
Trilton, z. p i l a.
Trilogie, z. tetralogia.
Trinacria, z. Sicilia.
Trinobantes, volkstarn op de O. kust van
Britannië, ten N. van den mond van de Tamesa,
met de hoofdstad C a m a 1 o d u n u m. Bij Caesars
landing onderwierpen zij zich vrijwillig.
;
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TrinundYnum, de tijd tusschen 3 nundznae, voor de comitia van belang; z. lex en nundinae.
Tptw3oXo„ z. `Hl^tafa.
Trioeála, sterke bergvesting in 't hart van
Sicilié, niet ver van den Crimissus; in den slaven oorlog een schuilplaats der slaven en het verblijf
van Typhon. Later wordt het niet aleer ge
-noemd.
Triópas, 'I'ptónac , ook Tp(ov, 1) zoon van
Poseidon en Canace, eene dochter 'van Aeolus, of
van Helius en Rhodos, vader van Iphimedia, van
Erysichthon (z. E4rysíchthon en Mestra) en
Pelasgus Hij verdreef de Pelasgen uit zijn land,
verhuisde later naar Carië en stichtte Cnidus op
het triopische voorgebergte (HDT. 1, 174.).2) Zoon van Phorbas, vader van Iasus, Agenor
en van Messene, uit Argos.
Triphylia, z. E 1 is.
TrIpolIs, TpEitoXt,. Onder de steden van dezen naam verdient, behalve eene in Phrygië aan
den Maeander en een kasteel in Pontus aan een
gelijknamige rivier, vooral melding de aanzienlijke
zeestad in Phoenicië, t. Tarabulus ; zij bestond uit
3 deden, die een stadium van elkander verwijderd
waren en elk zijn eigen muren had (Arlo . 2, 13,
2.). Livius noemt een district Tripolis in Thessalië, met de 3 steden Azorus, Pythium en l )oliclle, ook TptrroAïtt IIsa.aYovk( geheeten.
Triptolémus^, Tptz roXeu o5, z. Demeter.
Triptyeha, een aanteekeningboek uit drie
tafeltjes bestaande, z. d i p t y c h a en p u q i l l a r e s.
TrIpudium, z. d i v i n a t i o, 10. kol. III.
Tritaea, Tp(ratrc, 1) stad in Phocis aan den
linker oever van den Cephissus op de grenzen van
Locris. — 2) Een der 12 achaeïsche bondsteden,
op de grenzen van Arcadië bij den berg Scollis.
Trito, Tritogenia, Tpt'rtu, Tpero l &vota, z.
Pallas Athene, 2. kol. o.
Triton, Tri rwv, een zeegod, zoon van Poseidon en Amphitrite, die bij zijn vader en moeder
in de diepte der zee in een gouden paleis woont.
In de fabel der Argonauten verschijnt hij als de
god van het meer Tritonis in Libye (HDT. 4, 179 ).
Verder geldt hij voor een daemon der middellandsche Zee. Ook werden de Tritons in het meer
voorgesteld als dienende wezens der overige-voud
zeegodheden bij het rijden en varen. Zij worden
afgebeeld in de gedaante van half mensch, half
visch. Pausanias schildert hen aldus (9, 21, 1.) :
groen hoofdhaar, schubben, kieuwen onder de ooren,
menschlijke neus, breede mond met de tanden van
een dier, zeegroene oogen, handen, vingers met
nagels, ruw als de oppervlakte van mosselen en
schelpen, terwijl hun ligchaam uitloopt in den staart
van een dolphyn. Zij dragen een kinkhoren als
trompet, waarmede zij op bevel van Poseidon
de golven der zee bedaren (ovID. MET. 1, 333.).
Soms geeft men hun bij het bovenligcllaam van
een mensch en den staart van een dolphyn, van
voren nog twee paardepooten, zij heeten dan Centaurotritons of Ichthyocentauren.
Triton, z. Pallas Athene, 2. kol. o.
T p t T o Tt C T 0 p s c, (drievaders, daemons der attische trittyen), oudste Dioscuren te Athene, zoons
van Zeus en Persephone, wier namen verschillend
worden opgegeven (Zagreus, Enbuleus en Dionysus, of Britomarte, Hyes en Eubuleus enz.) Ook
gaf men hun eene zeer verschillende beteekenis:
men hield hen voor daemons van den levenwek;

kenden wind, voor huwelijks en geboortegodheden, voor de eerstgeschapen wezens der schep
-ping.
Tptrru of rpt' rua, 1) z. offer, 3. kol. m. -2) z. cppa rpfu en cpvXl, 2. kol. b.
Triu.mphus, de feestlijke optogt van den
terugkeerenden zegevierenden veldheer niet zijn
leger, van de poort der stad tot aan het capitolium. Slechts aan opperbevelhebbers kon deze
eer worden toegestaan, die suis auspiciis een groote
overwinning behaald hadden. Veldheeren van ondergeschikten rang of legaten mogten niet zegepralen, en een onbeduidende oorlog gaf geene
aanspraak op deze onderscheiding, verg. lex Maria Po r c i a. Zie over den triumphus uitvoeriger

onder dona militaria.
Triumviri, z. t r e s v i r i.
Trivia, z. Hecate.
Trivieum, een vlek der Hirpini aan de Via
Appia, bij Horatius vermeld.
Troas, Tpcoc , ook Tpo(a (XEN. ANAB. 7, 8,

7. HDT . 5, 122.) of ' IXt het gebied van de
oude stad Troje, dat later een gedeelte van Mysie uitmaakte, doch zijn naam bleef behouden,
strekte zich uit langs de kust van Abydos tot aan
het voorgebergte Lectum en vandaar oostwaarts
tot aan .kntander, in het binnenland tot den Ida.
Homerus duidt de grenzen nergens naauwkeurig
aan. De landstreek bestond uit eene golvende
vlakte, doorsneden door de noordwestelijke uit
rivieren S a t--lopersvanhtIdgb,me
niois, Siinoïs, Scamander en Thymbrius.
I)e bewoners van dit landschap waren de Tpti s;
(HOM.

IL. 2, 123, 809 en op m. p.), Troes, door

de romeinsche prozaschrijvers meest Trojani geheeten (LIV . 1, 1. CIC. DIV . 2, 39.), die waarschijnlijk ontstaan waren uit eene vermenging van de oor
bevolking met de uit Thracie-spronklijehygc
verhuisde T e u c r i ër s (TEuxpol. IInT. 5, 122, 7,
43 . VIRG . AEN. 1, 38, 248.). Behalve de overige
steden, oudtijds allen van minder belang, die onder M j s i a genoemd zijn (verg. HOM. IL. 9, 328.),
was de eenige belangrijke, de hoofdstad Ilium of
T r o j a (TÓ "IXtov, Tpotrl), 42 stadiën van de kust
van den Hellespont in de vlakte aan de helling
van den Ida (ir.. 20, 216.), tusschen de rivieren
Simoïs en Scarnander; een ten Z. O. van de stad
gelegen heuvel droeg den burg P e r g a m u m of
P e rg a m a (ró H p'aµov, roc H p-cqi u, ook „j Iltpyauos), met den tempel van Pallas Athene en
andere heiligdommen (iL. 6, 88 enz. 4, 508. 5,
447.), benevens de paleizen van Priamus, Hector
en Paris (rioM . IL. 6, 317, 370, 512.). Van de

poorten wordt er maar een met name opgegeven,
de S c a ei s c h e (Yzxtai cóXut), die l i n k s naar de
vlakte voerde. De muren, met torens voorzien,
waren door Poseidon en Apollo zelve gebouwd.
Ilium werd volgens algemeen gevoelen in 1184
v. C. door de Grieken verwoest. Het is zeker dat
later weder een Ilium bestond, door Strabo N i e u w
Ilium geheeten (Verg HDT. 2, 10. 7, 42.). Deze
latere stad lag 12 stadiën van den Hellespont, in den
driehoek thans besloten door de dorpen Koem-koi,
Kalifatli en Tsjiblak, ten W. van dit laatste. Of
het oude Ilium op dezelfde plaats gelegen heeft
(volgens de algemeene meening der oudheid), of
(volgens Straho) meer landwaarts, daarover loopen ook in den nieuweren tijd de gevoelens uit
laatste schijnt echter het ware te zijn-en;ht
(verg. de kaart van Kiepert). Nieuw Ilium

Trochus—Trojaansche oorlog.
werd inzonderheid door Alexander, Lysimachus
en Jul. Caesar vergroot en verfraaid ; zelfs zou
de laatste. (even als later Constantijn de (ii.) het
plan gehad hebben, den zetel van het rom. gebied
derwaarts over te brengen. Verg. Hon. OD. 3, 3,
37. en de uitleggers.
Trochus, z. spelen.
Troezen, Tppotv, z. A r g o s, 4. kol.
Troglodytae, Tpw'Xo^utat, d. i. „ grotbewoners," naam dien men aan verscheiden woeste
volkstammen in verschillende landstreken gaf, b.
v. in het hart van Libye, aan den Caucasus, in
Moesië. In 't bijzonder gaf men dezen naam aan
de bewoners langs de kust der arabische golf in
Aethiopië, wier land ook Tpw7XoSuTtx heette.
Even als thans nog de Sjangallas in deze streken,
leefden deze ruwe menschen (ook Ichthyophagen
geheeten) in gemeenschap van vrouwen en kinderen.
Trogus , z. P o m p ej i, op het einde.
Troiilus, z. P r i a m u s.

Trojs., z. Troas.
Troj aan8che oorlog. De legenden van
den trojaansehen oorlog werden door de verhuizing
van verscheiden grieksche stammen, na de terug
uit het-komstderHaclinPopesu,
moederland naar de kusten van Klein-Azië overgebragt. Bij deze landverhuizers bevonden zich
verscheiden wier voorouders eens den togt naar
Troje hadden meegemaakt : Achaeërs onder vorsten uit het geslacht der Pelopiden, Ioniërs onder
aanvoerders uit het geslacht van Nestor, scharen
uit Thessalië, Boeotië, Euboea, Locris enz. In
het nieuwe vaderland, dat tevens het tooneel van
den roem hunner voorvaderen geweest was, verden de door hen medegebragte sagen verder uit
Vooral werd dit door de (lichters ge--gespon.
daan; zij bezongen enkele voorvallen en avonturen
van den trojaanschen oorlog, totdat eindelijk Homerus optrad er: in de Ilias en Odyssea, de groote
menigte van trojaansche sagen zoo behandelde,
dat wij floor hem een overzigt hebben van het
geheel dier sagen, hoewel hij het eigenlijk onder
dier gedichten in een beperkt tijdvak van-werp
eenige dagen te zangen drong, en hij er geenszins
den gebeden voorraad van trojaansche sagen in

kan opgenomen hebben. Zulke gedeelten die Homerus onaangeroerd gelaten of slechts in 't voor
aangestipt heeft, hebben later de cyclische-bijgan
dichters opgevat en bezongen, en zeker ging de
nog steeds werkzame volkssage verder en ontwikkelde de overlevering op zelfstandige wijze. Doch
de trojaansche helden hebben hunnen roem en
glans voornamelijk aan Homerus te danken. Als
aanleiding tot den oorlog noemt de sage het schaken van Helena door Paris, z. Paris. Doch
hierbij blijft de sage niet staan, zij gaat verder en
zoekt de eerste oorzaak van den oorlog in de
bruiloft van Thetis en Peleus, de ouders van
Achilles, den held die boven allen voor Troje uit
godin der tweedragt, alleen niet-munte.Eris,d
ter bruiloft genoodigd, wierp midden onder de verzamelde gasten een appel met het opschrift: aan de
schoonste. Flierover ontstond een twist tusschen
drie godinnen, die door Paris beslist werd, z. Pari s. Homerus maakt geen melding van den appel
van Eris, hoewel wij bij hem een zinspeling vinden (IL. 24, 25.) op het vonnis van Paris. Toen
Helena niet weder uitgeleverd werd aan Menelaus
en Ulysses, die naar Troje gezonden werden, om
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haar terug te vorderen (iL. 3, 206. 11, 139 en
v.), besluit Menelaus tot een togt met de helden
van Griekenland om zich te wreken. Met zijn
broeder Agamemnon reist hij rond en roept de
vorsten tot deelneming op (on. 24, 115.). Vol.
gens een latere sage waren de vorsten door een
eed aan Tyndareus gedaan, daartoe verpligt (z.
Tyndareus). Agamemnon wordt in den tempel
der argivische Hera door de vergaderde heiden
tot opperbevelhebber verkozen, of om zijne meerdere waardigheid aan het hoofd gesteld (THUG.
1, 9 ). Na eene krijgsuitrusting van twee jaren ver
zich in de haven van Aulis (HOM. IL,-zameltn
2, 303.). Het leger is 100000 man sterk, de vloot
bestaat uit 1186 schepen (ML. 2, 493 en v. verg.
THUC . 1, 10.). 1'áe voornaamste helden zijn: Agamemnon, Menelaus, Achilles met Patroclus, Ajax
van Salamis en Ajax van Loeris, Teucer, Nestor
en zijn zoon Antilochus, Diomedes, Ulysses, Idomenens (z. de afzonderlijke artt.). Vóór de afvaart had Agamemnon te Delphi het orakel ontvangen, dat Troje zou bezwijken, wanneer de voor
zouden krijgen (HOM. on,-namstedrAchëwi
8, 77.), doch te Aulis voorspelde de wigchelaar
Calchas uit een teeken, dat Zeus in de verschijning van
een slang gezonden had, dat men eerst in het 10.
jaar van den oorlog de stad zou innemen (IL. 2,
300 en v.). Over het offeren van Iphigenia te
Aulis, waarvan Homerus niet gewaagt, z. I p h ig e n i a. Op weg wordt Philoctetes (z a.) achtergelaten. I'rotesilaus (z. a.) is de eerste der Grieken die bij het landen sneuvelt. I)e Achaeërs
sloegen een legerplaats voor Troje op, doch daar
zij uit gebrek aan levensmiddelen strooptogten met
troepenafdeelingen in de omstreken doen moesten
(en zelfs op den tegenoverliggenden Chersonesus
het land bebouwen, om zich koren te verschaffen,
TaUC. 1, I1.), konden zij hunne magt ter belegering van de zeer sterke stad niet vereeriigd hou
waren genoodzaakt er 9 jaren lang voor-den
te blijven liggen. Ook op de zijde der Trojanen
zijn dappere strijders, voor allen Hector, de aan
liet geheele leger, en onder de bond--voerdan
genooten Aeneas, Sarpedon, Glaucus en a. Agamemnon ziet de reden, waarom zij zoo lang te ver
voor Troje liggen moeten (HOM. IL. 2, 110-gefs
en v.), minder in het aantal der Trojanen, want
deze maken niet eens het 10. deel van het grieksche leger uit, dan in de groote menigte bondgenooten. Eerst in het 10. jaar gelukt de verovering. Een gedeelte van de gebeurtenissen van dat
jaar zijn in de Ilias vervat. Chryses, de priester
van Apollo te Chryse (zoon van Ardys, broeder
van Irises), kwam in liet grieksche leger en ver
tegen een aanzienlijken losprijs zijne dochter-zocht
Chryseïs (Astynorne) terug, die Agamemnon als
slavin in bezit had, deze echter wees den priester,
die in zijn priesterlijk gewaad onder bescherming
van Apollo gekomen was, bits terug. Apollo
zendt daarop een pest in 't leger, en nadat deze
eenigen tijd gewoed had, belegt Achilles een volksvergadering, waarin Calchas de oorzaak van die
ramp opgeeft en verklaart dat Chryseïs zonder
losprijs teruggegeven moet worden. Agamemnon
die zijne slavin noode afstaat en Achilles voor
den bewerker van de geheele zaak houdt, geraakt
nu in een hevigen twist met Achilles en verklaart,
dat hij wel Chryseïs zal terugzenden (dit gebeurt
ook, IL . 1, 304 en v.), maar zich daarvoor schadeloos zal stellen, door Achilles zijne geliefde sla-
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vin Brisels (z. Achilles) te ontnemen. Toen hij
deze bedreiging werklijk vervulde, trok Achilles
zich in woede van den strijd terug, en Zeus beloofde aan Thetis, moeder van Achilles, haren
zoon te zullen wreken, en de Achaeërs zoo lang
rampen en nederlagen te zullen doen toekomen, totdat Achilles van Agamemnon volkomen voldoening zou hebben gekregen (IL. 1.).
Van dezen tijd af wagen de Trojanen, die zich,
zoo lang Achilles aan den strijd deel nam, binnen hunne muren gehouden hadden, weder in
het open veld. Door een bedrieglijken droom
wordt Agamemnon door Jupiter verleid om op
den volgenden dag een slag te wagen (IL. 2.).
In plaats van te strijden sluiten Achaeërs en
Trojanen een overeenkomst, waarbij bepaald wordt
dat er vrede tusschen beide volken zijn zal, maar
dat Paris en Menelaus om Helena en de geroofde
schatten in een tweegevecht strijden zullen. Paris
delft hierin het onderspit, doch wordt door Aphrodite aan het doodsgevaar ontrukt (IL. 3.). Terwijl Agamemnon op de vervulling der overeen
aandringt, verbreekt Pandarus door een-komst
verraderlijk pijlschot op Menelaus trouweloos het
verdrag en de strijd ontbrandt op nieuw, waarin
Diomedes zich boven allen onderscheidt (rL. 4 en 5.).
Op de volgende dagen vechten de Grieken ongelukkig, en Agamemnon geeft den raad om terug
te keeren, Nestor daarentegen om zich met Achilles te verzoenen, doch het daartoe afgezonden gezantschap keert onverrigter zake terug (ir. 6-9.).
Den volgenden dag worden de voornaamste helden der Grieken (Agamemnon, Ulysses, Diomedes) in den strijd gewond, en de Grieken tot in
hunne verschansing door Hector teruggedreven
(dit bolwerk laat Homerus in strijd met geschied
waarschijnlijkheid eerst in deze laatste-kundige
tijden door de Grieken oprigten; IL. 7, 436 en
V., verg. THUC. 1, 11.). De poort wordt door
Hector met een ontzettenden rotsklomp ingeworpen, en zoo den Trojanen de weg naar de schepen geopend (iL. 11 en 12.). Nadat de kans des
oorlogs een korten tijd door den bijstand van
Poseidon gekeerd is, drijft Hector de Grieken
weder terug en is reeds op het punt om de schepen in brand te steken, als Patroclus in dezen
uitersten nood, met verlof van Achilles en in
diens wapenrusting, de in het naauw gebragte
Grieken te hulp ijlt, de Trojanen overhoop werpt,
Sarpedon velt en na nog vele anderen verslagen
te hebben eindelijk zelf sneuvelt door de vuist
van Hector (IL. 14-16.). Opmerklijk is het dat
in deze voor de Grieken ongunstige gevechten,
toch meer Trojanen dan Grieken sneuvelen, iets
dat aan een zeker gevoel van vaderlandsliefde
des dichters moet worden toegeschreven. De ver
gebeurtenissen tot aan den dood van Hector-der
(het einde der Ilias) z. onder Achilles. Kort
na Hector sneuvelt ook Achilles (z. a.) en nog
menig ander held. Ajax van Salamis stort zich
in zijn zwaard uit spijt over het gemis van de
wapens van Achilles, z. Ajax. De cyclische
dichter Arctinus laat terstond na den dood van
Hector de Amazonen als bondgenooten der Trojanen verschijnen, wier koningin Penthesilea door
Achilles geveld wordt; daarop rukt Memnon met
de Aethiopiërs aan, die Antilochus verslaat, doch
door Achilles sneuvelt; doch deze wordt gedood
door een pijl van Paris. De cyclici verhalen de
verdere gebeurtenissen na den dood van Achilles,
-

die den val van Troje voorbereiden. Troje kan
niet genomen worden, zoo lang zij het Palladium
binnen hare muren heeft; daarom wordt het door
Diomedes en Ulysses geroofd (z. Palladium).
Ook werd ter verovering van Troje de tegenwoordigheid vereischt van Philoctetes met zijne pijlen
van Hercules en van Neoptolemus, den zoon van
Achilles; beiden worden gehaald (z. die artt.), en
Neoptolemus treedt in de voetstappen zijns vaders
(zijne voornaamste heldendaad is liet verslaan van
den Heraclide Eurypylus) ; Philoctetes doodt met
een pijl Paris. Doch de muren van Troje konden met geweld niet genomen worden, men moest
list te baat nemen. Epees bouwt op raad van
Athene een groot houten paard (houten paarden
der zee, d. i. schepen, hebben Troje veroverd,
waaruit de sage één groot paard maakte), in welks
buik Ulysses met de dapperste der Grieken zich
verborg. Dit paard lieten de Grieken in hunne
legerplaats achter, terwijl zij in schijn den terugtogt
aannamen. Hoewel eenige Trojanen den raad gaven
het paard te verbrijzelen, werd het toch binnen de
stad gehaald, om aan de goden gewijd te worden.
Gedurende den nacht verlieten nu de helden hun
schuilplaats, het overige leger, dat zich achter
Tenedos verborgen had gehouden, keerde terug,
en nu was Troje verloren. De stad werd ver
grootste gedeelte der inwoners jam--woest,h
merlijk vermoord en de overige als slaven wegge voerd (on. 8, 492 en v. 11, 528 en v.). Vergilius
heeft op het voetspoor der cyclici de inneming
der stad uitvoerig beschreven (AEN. 2.). In deze
voorstelling der nahomerische sage speelt S i n o n,
de zoon van Aesimus (of van Sisyphus), een bloed
een voorname rol. Hij liet-verwantUlys,
zich, na den aftogt der Grieken, vrijwillig door
de Trojanen gevangen nemen en bedroog hen
door het verdicht verhaal dat hij gevlugt was
voor de vervolgingen van Ulysses, die hem tot
een offer bestemd had. Op de vraag der Trojanen wat dat houten paard beduidde, gaf hij te
kennen, dat het paard gebouwd was als eene ver
voor het rooven van het palladium en-zoenig
dat het schenden er van den Trojanen onheil zou
aanbrengen ; haalden zij het daarentegen in hunne
stad, dan zou Azië over Europa heerschen. Hierdoor misleid trekken de Trojanen het paard in
de stad, en Sinon opent des nachts de deuren in
den buik van het gedrocht en geeft door het opsteken van een fakkel aan het grieksche leger het
sein tot den terugtogt, z. ook L a o c o d n. Over
het rampzalig lot van de koninklijke familie van
Troje, z. P ri a m u s. Over de overblijfsels van
het trojaansche volk, z. Aeneas. Na de verovering der stad hielden de Atriden nog dien
zelfden avond tegen gewoonte een volksvergadering. De Achaeërs kwamen er door den wijn bevangen, de beide Atriden kregen twist, daar Menelaus terstond wilde afvaren, terwijl Agamemnon
het volk vermaande om nog te blijven, totdat men
den toorn van Athene, die bij de inneming der
stad beleedigd was (z. Ajax), door offers verzoend had. l)aardoor scheidde zich het leger van
een ; een gedeelte bleef met Agamemnon achter,
het andere met Menelaus, Ulysses, Nestor en anderen zeilde den volgenden morgen weg. Nestor
kwam behouden in zijn land terug, insgelijks
Diomedes, Neoptolemus, Philoctetes, Idomeneus
(Hom. OD. 3, 130 en v.). Ajax van Locris (z. a.)
vond op de terugreis den dood, Agamemnon (z

Tropaeum^---Tullia geus.
a.) werd bij zijne tehuiskomst vermoord. Menelans en Ulysses bereikten eerst na jarenlange
omzwervingen den vaderlandschen grond.
Tropaeum., Tpó7tatov, eingelijk „ gedenk
een teeken ter aanwijzing-teknvadlug,"
van de plaats eener nederlaag en alzoo ook van
overwinning, waarbij men volgens algemeen grieksch
(niet macedonisch) gebruik, een gedeelte der buit
wapens, of na eene overwinning ter zee-gemakt
de afgehouwen scheepsnebben (rostra), aan een
paal of een boom ophing. Later rigtte men zulke
zegeteekens uit steen en metaal op. Cn. Domitius
Ahenobarbus rigtte het eerst te Rome zulk een
gedenkteeken op voor zijne overwinning op de
Allobrogers ; later kwamen er verscheiden bij ;
vooral werden zij ook geplaatst op de grenzen
der gemaakte veroveringen. De meeste stonden
op het capitool; op munten vindt men ze ook in
verbinding met andere zegeteekenen.
Trophonius, Tpopwvcoc, 1) bijnaam van
Zeus, z. a. — 2) Z. Agamedes.
Trom, Tp M, 1) zoon van Erichthonius en
Astyoche, kleinzoon van Dardanus, vader van
Ilus, Assaracus en Ganymedes, naar wien de Trojanen genoemd waren (HOM. IL. 20, 230.). — 2)
Zoon van Alastor, Trojaan, door Achilles gedood
(HOM. IL. 20, 462.).
Trosmis, niet onaanzienlijke stad in Beneden
-Moesië,
aan den Donau.
Trossuli, een naam die gebruikt werd voor
equites, waarvan de verklaring onzeker is, even
als flexumines.
Trotilum, 'I ptutrtkov, plaatsje op Sicilië, ten

0. van Megara Hybla, t. Trontello.
Trull of trulla, een groote lepel of schepkom, ook drinknap; z. nasa en drinkgereed-
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Tubantes of Tubauffi, een met de Cheruscers verbonden germaansche volkstarn, die vroeger waarschijnlijk tusschen den Rijn en IJssel
woonden, doch ten tijde van Germanicus ten Z.
van de Lippe in het vroeger gebied der Sygambrers, en eindelijk nog verder Z. O. waarts opdrongen en in het groote Frankenverbond werden
opgenomen.

Tubéro, z. A e l i i.
Tubiilustrium,z. Pallas Athene,4.kol.m.
Tubus, lijp of buis van metaal of gebakken
aarde, a) ter verwarming van de lucht, z. do na us,
4. kol. b. en s u s p e n s u r a; b) voor de waterleidingen, z. aquae ductus.

Tueca, z. Plo til.
TuCeius, M., aedilis in 't jaar 19-2 v. C.,
wijdde aan Jupiter een geschenk uit de boeten, die
hij de woekeraars had laten betalen. Twee jaren
later bestuurde hij als praetor de provincie Bruttium, welk ambt hij de beide volgende jaren nog
behield (r,iv. 37, 2 . 43, 36.),
Tuder, Tov^Ep, T u d i t a n a u r b s, oude stad
van Umbrië, op een heuvel, later romeinsche colonie ; t. Todi.
Tudltãnus , z. Se nip r o n ii.
Tullia Bens, 1) M. Tullius, werd op
bevel van Tarquinius Superbus, wegens het ver
geheimen verdronken. -- 2) M'. T u 1--radenv
1 i u s L o n g u s, in 't jaar 500 v. C. consul, voerde
oorlog tegen Fidenae, en nam daarna deel aan de
bestraffing der zaamgezworenen, die Tarquinius in de
regering hadden willen herstellen. -3) M. Tullius
C i c e r o (van citer, wegens het verbouwen van
erwten), grootvader van den redenaar, schijnt een
man van ouderwetsche, strenge zeden geweest te
zijn (cie. DE OR. 2, 66, 265.), stierf kort na de
geboorte van zijn beroemden kleinzoon, 106 v. C.

schap.
Truentum, stad in Picenum aan de rivier (cie LEGG . 2, 1, 3.). -- 4) M . Tullius Cicero,
Truentus (t. Tronto), waarbij het havenkasteel. vader van den redenaar, hield zich nu eens te
castrum Truentinum (cIC. AD AT T. 8, 12.) be- Rome, dan te Arpinum op (cie. LEGG. 2, 1, 3.
.

hoorde; t. Civitella del Tronto.
Trulléum, een waschkom, kleiner dan

pelvis.
Trutulensla portos, haven van Britannië,
waaruit Agricola stevende, toen hij zijn vaart
ondernam om het eiland om te zeilen (TAC. AGR.
38.).

Tryphiodórus. z. epos.
Irryphon, Tp6pwv, 1) syrisch veldheer en
mededinger naar de kroon, die een onmatig leven
leidde (van daar misschien de naam). Na den
moord van Antiochus, dien hij zelf op den troon
verheven had, wierp hij zich zelf tot koning van
Syrië op, hetgeen de Romeinen, door zijne rijke
geschenken omgekocht, eerst oogluikend toestonden. Doch toen later een ander troonpretendent
door de Romeinen begunstigd werd, leed hij een
nederlaag en moest naar Armenië vlugten, waar
hij weldra (134 v. C.) den dood vond. — 2) Uit
taalkundige, ten tijde van Au--stekndgrich
gustus, zoon van Ammonius uit Alexandrië, schrij ver van een tal van werken, waarvan nog 2 over
zijn : xci h X wb en 7cspl rp67ccuv.
Tuba, een dof klinkend metalen blaasinstrument, regt van vorm, terwijl de schelklinkende
lituus gebogen was. Het meest werd de tuba in
het leger gebruikt, bij offers, feestlijke spelen en
begrafenissen. De t u b i c i n e s en cornicines maakten
in de staatsregeling van Servius Tullius 2 afzonderlijke centuriën uit, z. c e n t u r i a.

AD QU. FR. 2, 3, 7.), en vond zijne bezigheid in de
opvoeding zijner zonen en in de studie der wetenschappen (cie. DE OR. 2, 1, 1. OFF. 3, 19, 77.).
5) Zijn broeder L. Tull. Cicero, ging met
den redenaar Antonius naar Azië, en woonde op
reis derwaarts, te Athene en Rhodus (103 v. C.),
de voordragt van beroemde rhetors bij. — 6) L.
T u 11. C i c e r o, zoon van den vorigen, wijdde zich
te Athene aan de wetenschappen, hield zich ver
te Syracuse op en stierf reeds in 't jaar-volgens

—

68 (CIC. AD ATT. 1, 5, 1. VERB. 4, 65.). - 7) M.

Tull. Cicero, de redenaar, werd geboren den
3 Jan. 106 v. C., op een landgoed bij Arpinum;
zijne familie behoorde tot den ridderstand ; geen
der leden had echter tot nu toe eene curulische
waardigheid bekleed. Weldra begaf de vader zich
met hem en zijn jongeren broeder Quintus naar
Rome, waar zij onder het opzigt van den redenaar L. Crassus, door grieksche leermeesters on
derwezen werden (CC. DE OR. 2, 1.). Onder hen,
die een bijzonderen invloed op hem hadden, wordt
de dichter Archias genoemd, die hem bij zijne
eerste dichterlijke proeven behulpzaam was en hem
in 't algemeen bij zijne studiën den weg wees.
Vroeg ontwikkelde zich zijn gelukkige aanleg
vooral werd de lust voor de welsprekendheid in
hem gewekt, door het hooren van de voornaamste
redenaars van zijnen tijd, Crassus, Antonius, Sulpicius, Cotta en a. Zoodra hij de toga virilis (90)
had aangenomen, wijdde hij zich, te gelijk met
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Tullia gens,

liet houden van rhetorische oefeningen, ter voor
voor de welsprekendheid, met den mees--beridng
ten ijver aan de studie der regtsgeleerdheid, onder de leiding van de grootste juristen van dien
tijd, de beide Scaevola's (augur en pontifex, BRUT.
89.), terwijl hij tevens de wijsbegeerte niet verwaarloosde. Ilierin genoot hij eerst onderwijs van
den epicurist Phaedrus, dien hij echter spoedig
verliet, om het hoofd der Academie, Philo van
Larissa, die in 88 naar Rome gevlugt was, te
hooren en tevens den stoïcijn Diodotus, die hem
hoofdzaaklijk in de geheimen der dialectica inwijdde. Slechts korten tijd werden zijne onvermoeide studiën afgebroken, door de krijgsdienst
onder Pompejus Strabo, in den marsischen oorlog,
89 (DIV. 1, 33.). Veelzijdig ontwikkeld, in de kunsten der rhetorica bedreven, wijdde hij zich nu op
manlijken leeftijd, onder de dictatuur van Sulla, aan
liet openbare leven toe (ad caussas et privatas et
publicas adire coepimus, BRUT. 90.). Regt en wet
waren daarbij zijne gidsen. Hoe zeer hij deze
voor oogen hield, toonde hij, nadat bij zich reeds
als zeer geschikt voor het openbare spreekgestoelte
had doen kennen, door verscheiden redevoeringen,
waarvan die voor Quinctius, in 't jaar 81 gehouden, als eerste in de door hem bezorgde verzameling van redevoeringen werd opgenomen, door
zijne eerste caussa pub/lea in 't jaar 80, waarbij
hij niet zonder persoonlijk gevaar de verdediging
op zich nam van S. Roscius uit Ameria, tegen
Chrysagonus, een vrijgelaten en gunsteling van
Sulla. Zorg voor zijne verzwakte gezondheid, geen
vrees voor Sulla, deed hem besluiten, voor een
tijdlang wat rust te nemen en Rome te verlaten.
Gedurende Bene tweejarige afwezigheid, van 79-77,
sloot hij te Athene een onverbreekbaren vriendschapsband met Atticus en hoorde daar den academicus Antiochus van Ascalon, den epicurist
Zeno en den rhetor Demetrius ; reisde vervolgens
in Azië en hield zich vooral te Rhodus op, waar
hij den omgang genoot van den stoïcijn Posidonius en vooral het onderwijs van den redenaar
Apollonius Molon op grooten prijs stelde, dien hij
reeds vroeger te Rome had leeren kennen. Gesterkt naar ligchaam en geest, keerde hij naar
Rome terug, en bevestigde op nieuw zijnen roem
van meesterschap in de kunst van welsprekendheid,
waardoor hij in 75 zich reeds met algemeene stemmen
Bene benoeming van quaestor kon verwerven. Zijn
ijver en trouw in dit bestuur te Lilybaeum waren
voorbeeldig; hij maakte zich hierin ook verdienstelijk jegens Rome, door het zenden van koren, bij
gelegenheid van duurte en gebrek, doch moest
bij zijne terugkomst tevens ondervinden, dat, om
naar verdienste gewaardeerd te worden, men zich
niet te ver uit de oogen des volks moet verwijderen (PL,ANe. 26.). Hij kreeg nu toegang tot den
senaat, waar hij zich geheel aan de senaatspartij
aansloot en werd door een vasten wil, door strenge
regtvaardigheid en krachtige welsprekendheid, haar
hoofd en leider. Door geene lage vleijerU zocht
hij de gunst des volks, maar door de onbaatzuchtige uitoefening van zijne uitstekende talenten ;
door zijne voortdurende regtspractijk wist hij de
opmerkzaamheid op zich gevestigd te houden, zoo
dat het volk hem voor het jaar 69 boven al zijne
mededingers tot aedilis curulis verkoos (oFF. 2, 17.).
In 't jaar 70) aanvaardde hij op verzoek der Siciliërs, ten gevolge van een hun bij zijn afscheid
gedane belofte, het regtsgeding tegen Verres, die

3 jaren lang die provincie had uitgemergeld. Ondanks alle bezwaren en tegenkanting, bragt Cicero
het door rustelooze werkzaamheid in het verzainelen van • bescheiden en getuigen, door behendige en heldere uiteenzetting der aanklagt zoo
ver, dat Verres reeds in den aanvang van het
proces zijne zaak voor verloren hield en Rome
verliet. De rijke stof werkte Cicero later om, tot
de 5 boeken der Actio H. in, Verrem. Als aedilis
gaf hij weinig volksfeesten en spelen, en verdedigde ge turende dat ambt Fontejus, Caecina en
waarschijnlijk in 't volgende jaar den tooneelspeler Roscius. Als praetor in 't jaar 66 verkreeg
hij de quaestio repetundaruin en veroordeelde Licinius Macer. Zeker niet geheel zonder zelfzuchtige
bedoelingen en stellig op hoop van medewerking
bij het dingen naar het consulaat, bewees hij Pompejus zijn veelvermogende hulp, door de verdediging van het voorstel van Manilius, om Pompejus
het imperium in den Mithridatischen oorlog op te
dragen, in zijne eerste staatkundige redevoering
pro lege Manilia. In de verdediging van Cluentius toonde hij meer gevatheid en advocatenslimheid, dan opregtheid en waarheid. Eindelijk gelukte het hem, ondanks de schaamtelooze kuiperijen en omkoopingen zijner mededingers, om,
evenwel met • de grootste inspanningen (petendi
naolestia, MUR. 22.), tot consul gekozen te worden
voor het jaar 63, en wel even als bij alle vorige
eerambten, suo anno. Uit hoofde van het dreigend
gevaar van de oproerige plannen der zamenzwering van Catilina, schaarde de Nobilitas zich, haar
trots ter zijde stellende, om den homo novus. Nadat hij zijn ambtgenoot Antonius gewonnen had,
door hem de provincie Macedonië af te staan,
bestreed hij met kracht de voorstellen van akkerwetten van Servius Rullus. Ook toonde hij zijn
vasten wil en zijne behoudende beginsels door de
verdediging van den grijzen Rabirius. Doch vooral
schitterde zijne wijsheid en waakzaamheid in het
opsporen van de geheime draden der zamenzwering van Catilina (z. C a t i 1 i n a), en zijn moed
en vaderlandsliefde in het bestrijden en onderdrukken van dien gevaarlijken aanslag. Dit was het
lichtpunt zijns levens, zijn eerzucht vond rijke
bevrediging in het dankfeest, dat ter zijner eere bepaald werd, en als redder van den staat werd hij
door de welgezinden als pater patriae, begroet
(verg. het schoonc gezegde van Juvenalis : Roma
patre7n patriae Ciceronenn libera dixit). Doch te
gelijk vertoonden zich ook reeds de voorteekens van
den dreigenden storm, toen op den laatsten dag
van zijn consulaat de tribuun Q. Metellus hem in
de lofrede zijner zegepralende welsprekendheid
verhinderde en hem slechts toestond den gewonen
eed van de aftredende consuls af te leggen. In
de volgende jaren, waarin hij P. Sulla en den
dichter Archias verdedigde, duurden (le verwijtingen en beschimpingen van Catilinas vrienden steeds
voort ; een nieuwen, bitteren vijand kreeg hij in
Clodius ; grooter werd het gevaar, toen Pompejus
de aristocratische senaatspartij verliet, om zich bij
Crassus en Caesar aan te sluiten. Zijne pogingen
om, in het vertrouwen op den invloed van Pompejus, eene bemiddeling en verzoening met hen tot
stand te brengen, waren even vruchteloos, als die van
liet driemanschap, om den invloedrijken redenaar
op hunne zijde te brengen (cie. AD ATT. 2, 1, 18
en v.). En zoo lieten zij hem aan zijn lot over,
toen Clodius hem bepaaldelijk aanviel met zijn
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voorstel van wet : si quis civem Romanurn indemnatum
interemisset, ei aqua et igni interdiceretur, uit
kracht waarvan Cicero wegens de teregtstelling der
zaamgezworenen van Catilina vervolgd zou warden. Door een vrijwillige ballingschap onttrok hij
zich aan het dreigend gevaar, April 58: hij begaf
zich naar Macedonië, tot Cn. Plancius, die hem
gastvrij opnam. Afwezig werd hij vogelvrij, zijne
goederen verbeurd verklaard. Zijn huis werd geslecht. Niet altijd gedroeg hij zich in dit ongeluk
niet gelatenheid en manlijken moed, dikwijls stort
hij in de brieven aan zijne vrienden zijn hart in
droevige klagten uit. Doch reeds in 't volgende
jaar wordt hij op voorstel van den volkstribuun
Annius Milo, met medewerking van Pompejus,
teruggeroepen ; zijn terugkomst was een zegetogt,
het volk ontving hem met gejuich en gejubel,
Sept. 57. Doch na dien tijd schijnt zijn kracht
gebroken, zijn karakter wankelrrnoedig geworden
te zijn ; besluiteloos en weifelend stond hij tusschen de partijen in, met den gang der staats
aangelegenheden bemoeide hij zich niet meer, vrees
voor Clodius en de overtuiging van de onrnagt
van den senaat, dreven hem in de armen der
driemannen ; uit dankbaarheid werkte hij mede
om Pompejus de praefectura annonae voor 5 jaren
te bezorgen, maar ook bij verscheiden gelegen
zocht hij Caesars gunst te winnen (cie. AD-hedn
ATT. 4, 5.). Met des te meer ijver was hij in
deze jaren als redenaar werkzaam (pro Sestio, in
Vatiniurn, pro Coelio, de pr ovinciis consularibus,
pro Balbo, in Pisonein, pro Plancio, pro Milone,
pro Rabirio Posthuino) en wijdde zich geheel aan
zijne geliefkoosde studiën. Ook had hij het geluk nog krijgsroem te verwerven, daar hij als stad
(Mei 51—Julij 50, ten gevolge-houdervanCilcë
eener wet van Pompejus, dat niemand eerder dan '1
5 jaren, na het bekleeden van een ambt, eene
provincie mogt aanvaarden, weshalve men nu op
oudere ambtenaren moest terugtasten) een toga
deed tegen de rooverstammen van den Amanus
en door zijn leger tot imperator werd uitgeroepen.
Bij zijne terugkomst verkreeg hij de treurige overtuiging, dat de vrijheid verloren was, en dat de
kamp der partijen slechts door het zwaard zou
kunnen beslist worden. Na lang besluiteloos dra len, sloot hij zich eindelijk bij Pompejus aan,
kreeg zijn post te Capua, volgde daarna het leger
naar Griekenland, nam wegens ongesteldheid geen
deel aan den slag van Pharsalus, weigerde de
uitnoodiging om het opperbevel van liet leger op
zich te nemen, en keerde naar Italië terug, waar
hij wel door Antonins met minachting behandeld,
doch door Caesar bij diens terugkomst met vriend
schap en voorkomendheid ontvangen werd, Oct. 47.
Van nu af onttrok hij zich geheel en al aan de
staatsaangelegenheden en leefde meestal op zijne
landgoederen, van Rome verwijderd. Zijne gemoedstemming was diep geschokt door de vele
ondervonden teleurstellingen, daarenboven ging hij
gebukt onder huislijke rampen en grievend zelf
Hij zocht zijn troost in de beoefening der-verwijt.
wijsbegeerte ; gevoel van pligt om vorige partij
te helpen en hun genade te bewerken,-genot
riep hem nu en dan nog op het spreekgestoelte
terug (pro Marcello, pro Ligario, pro rege Dejotaro). Doch toen Caesar (15. Maart 44) onder de
dolken van zaamgezworenen getallen was, in wier
geheimen hij zich niet gemengd had, geloofde hij
aan den terugkeer van een beteren tijd en zijne
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vaderlandsliefde spoorde hein weder aan, op het
staatstooneel te verschijnen. Op zijn voorstel werd
tot eene algemeene amnestie besloten ; doch de
invloed, dien Antonius zich weldra wist te verschaffen, en de bedreigingen der Caesarianen, (Ireven hem uit Rome. Besluiteloos heen en weer
geslingerd, keerde hij na 5 maanden (Sept.) terug en
wendde nu al de kracht zijner welsprekendheid tegen Antonius aan in zijne, van Sept. 44 tot April
43, gehouden philippische redevoeringen. Eindelijk werd tot den oorlog tegen Antonius besloten,
doch Cicero's blik schijnt beneveld geweest te
zijn, toen hij hoopte, door zich bij ()etavianus aan
te sluiten, in dezen werklijk een steun der vrijheid
te zullen vinden ; maar al te spoedig werd hij uit
dien waan wakker geschud en leerde diens ware
bedoelingen kennen, toen Octavianus, na den slag
bij Mutina, voor zich liet consulaat verlangde en
zich daarop met Antonius en Lepidus verbond
(Oct. 43). Nu was het lot van den leider der
tegenpartij beslist, hoewel zeker niet zonder pogingen van Octavianus om hem te redden. Bij liet
sluiten der overeenkomst werd hij terstond met t 6
andere der voornaamste republikeinen vogelvrij
verklaard ; hij ontving hiervan het berigt op zijn
landgoed Tuseulum. Onzeker wat te doen en
waarheen zich te wenden, half tegen zijn zin door
zijne getrouwen vervoerd, werd hij bij Cajeta door
den krijgstribuun Popilius Laenas achterhaald, en
toen hij het hoofd buiten den draagstoel stak,
door den centurio Hererinius vermoord (7. Dec.
43 v. C.). Hoofd en hand werden hem afgehouwein en als zegeteekenen aan zijn aartsvijand Antonius gebragt, die ze aan de rostra liet nagelen. -- Cicero was bij zijn optreden geen man
van vermogen, doch verwierf zich in zijne loopbaan, evenwel niet door onwettige middelen, aanzienlijke rijkdommen ; daar hij echter in hooge :hate
bouw- en kooplustig was, bevond hij zich dikwijls
in geldverlegenheid. Behalve een fraai paleis te
Rome, dat hij van Crassus gekocht had, bezat hij
landgoederen (Tusculanurn, Porinianum en a.), benevens kleinere grondbezittingen in verscheiden
streken van Italië. -- Hij trouwde, waarschijnlijk
in 't jaar 77 met Terentia, die hem 2 kinderen
schonk, doch olie hij in 46 nog verstiet om haar ongemaklijk, eigenzinnig karakter. Een nieuw huwelijk
met de jonge Publilia bragt hem ook geen huislijk geluk aan en werd spoedig ontbonden. Zijn
zoon Marcus, geb. 65, dien hij eene zorgvuldige
opvoeding liet geven, veroorzaakte hem echter,
door zijn ongebonden leven, veel verdriet ; toch
werd deze later door Octavianus in hooge betrekkingen geplaatst. Met « hartlijke liefde hing hij
aan zijne dochter Tullia, geb. 7 6, die eerst met
Piso Frugi, later met Dolabella gehuwd was en
wier dood in 45 hein bitter griefde. -- Hoofd
zijn leven en lotgevallen zijn FLUT.-bronev
cie. e- n crc. BRUT., en voor zijn later leven zijn
eigen brieven, vooral die aan ATTicUS. --- Cicero
bezat in zijn bijzonder leven vele deugden, die
hem de genegenheid en liefde zijner vrienden moes ten vjrwerven ; reinheid van zeden, lust en ijver
voor hooge, edele beschaving, een onvermoeide
werkzaamheid en belanglooze dienstvaardigheid; hij
was daarentegen niet vrij van ijdelheid en eigen
wat hij meermalen zelf bekent. 1De lotwis--Iiefd,
seling zijns levens is de trouwe afspiegeling van
zijn karakter als staatsman. Zijne groote vader
ingenomenheid met voorvaderlijke-landsief
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deugden, bezielden hem voor regt en vrijheid, en
wekten voor 't oogenblik eenen moed in hem op,
om gevaren, die den staat of bijzondere personen
bedreigden, met kracht te bestrijden; doch het
ontbrak hem aan vastheid van karakter, om onverwrikt vast te houden aan eenmaal aangenomen
en voor goed erkende beginsels, en dit maakte
hem in moeilijke omstandigheden besluiteloos en
wankelend en benam hem de noodige volharding
en waardigheid (gravitas). In het begin van zijn
loopbaan behoorde hij tot de volkspartij, was vervolgens de leider der conservative senaatspartij, sloot
zich bij Pompejus aan en diende Caesar. Bij
deze zwakheid openbaart zich toch eene bijzondere
zachtmoedigheid, die steeds bereid is het beste te
hopen en nooit het geloof aan deugd en opregtheld verliest. Zelf geen streng, koud partijman,
hield hij verzoening tusschen de strijdige partijen
voor de meest wenschlijke uitkomst en rigtte daarheen zijn streven. Hoewel hij gewis niet best berekend was voor de partijtwisten die in zijn tijd
alles beheerschten, is toch het beeld dat V. L.
B r o u w e r van hem schetst, wat al te zwart gekleurd. Men mag in geen geval de ondeugden
van dien tijd en de gebreken der redekunst,
hem als een persoonlijk gebrek aanrekenen ; onder alle wederwaardigheden en tegenspoed bleef
de liefde tot zijn vaderland onwankelbaar; zijn
geloof en vertrouwen op eene staatkundige hervorming daarvan was veel grooter, dan zijn inzigt
in de mooglijkheid der verwezenlijking, en overtrof
zijn vermogen om zelf daartoe naar wensch, steeds
en overal mede te werken; in een woord zijne
krachten waren niet geëvenredigd aan zijn wil. —
Van zijn 16. jaar af was Cicero onafgebroken in
de beoefening van letteren en wetenschap werk
zijn 26. voornamelijk met rhetorische-zam,vn
en philosophische stadiën te midden der beslommeringen van een rusteloos openbaar leven, en op
vergevorderden leeftijd hield hij zich niet een
voorbeeldeloozen ijver bezig met het bewerken der
verzamelde stof. Tot zijne schriften behooren: A)
de redevoeringen, te weten ten minste 56
meestal uitgesproken (gedeeltelijk reeds genoemd),
waarvan sommige (post reditum ad quirites en ad
senatum, pro domo sua, de haruspicum responsis, pro
Marcello en eenige andere) te regt of te onregt
voor onecht worden gehouden ; daarenboven fragmenten van 18--20 redevoeringen, benevens de
titels van nog 35. Eenige zijn na het uitspreken
opgeschreven: in Catil. I., andere later omgewerkt:
pro Milone, andere eindelijk in 't geheel niet gehouden, maar naar de daarop betrekking hebbende
omstandigheden omgewerkt (IN VERB. ACT. 2.
PHIL. 2.). De redevoeringen zijn of staatkundig
of geregtlljk, deze laatste meestal ter verdediging;
slechts zelden en als tegen zijn zin trad Cicero
als beschuldiger op. Als redenaar stond hij tusschen de oude en nieuwe school in. Den grond
Antonius gelegd, ontwikkelt-slagdorCuen
hij, niet Cotta en Hortensius wedijverende, verder.
Een gelukkigen aanleg, ijverige studie van grieksche redenaars en modellen, een uitgebreide kennis vereenigde hij met strenge inachtneming van
romeinsche nationaliteit en de behoeften van het
standpunt zijner toehoorders. Zoo bereikte hij wel
niet den zedelijken ernst en de vernietigende kracht
van Demosthenes; doch hij heeft toch als redenaar
onder de Romeinen zijns gelijken niet; tot zijne
hoofddeugden kunnen wij rekenen eene fijne scherp-

zinnigheid, waarmede hij van te voren het onder
af bakent, helderheid en aanschouwlijkheid-werp
van voorstelling, kunst om het dorre aangenaam
voor te stellen, daarbij rijkdom van kernachtige
spreuken, bijtende scherts, en vooral veelzijdigheid
en overvloed (ubertas), geput uit eene veel omvat
geleerdheid; meesterschap over de taal is-tend
echter het lichtpunt zijner rede (verg. onder). —
B) Niet gering zijn de verdiensten van Cicero ten
opzigte van de theorie der welsprekendh e i d, doordien hij de leer der grieksche kunst met
een vrijen en zelfstandigen geest in een rom, gewaad kleedde en zoo de rhetorica als wetenschap
op romeinschen bodem overplantte. Het schijnt
dat van deze schriften geen is verloren. 1) Rhetorica, een arbeid van zijn jeugd, begonnen omstreeks 83 v. C. waarvan slechts 2 boeken, over de
vinding, de inventione, behoorlijk uitgewerkt zijn.
Zij stemmen in vele opzigten overeen met de rhetorica
ad Herennium in 4 boeken, een werk dat vroeger
aan Cicero toegeschreven nu algemeen voor onecht
wordt gehouden. De schrijver is evenwel evenzeer
onbekend (Q. Cornificius?), als het onderling ver
beide werken. Het is meer waarschijnlijk-bandv
dat Cicero den laatste heeft geraadpleegd dan omgekeerd; -- 2) de oratore, 3 boeken van het jaar 55
in den vorm van een gesprek, waardoor de behandeling in gemaklijkheid en levendigheid gewonnen
heeft; evenwel gaat de zamenspraak nu en dan
in den' droogen leertoon over. Het is een rijke
bron van leerzame opmerkingen, en een model
van stijl. Het eerste boek behandelt de opleiding
van den redenaar, het tweede de bewerking der
stof, het derde den vorm en de voordragt; — 3)
Brutus sive de claris oratoribus (uit het jaar 46),
geschiedenis der romeinsche redenaars, levert een
levendige schildering van het streven der Romeinen
naar den roem van welsprekendheid, benevens ver
aanwijzingen over de eigenlijke vorming-scheidn
van den redenaar; — 4) orator, een treffend beeld
van het ideaal eens redenaars, door schoonen vorm
en keurigen inhoud het best gelukte der rhetorische schriften ;— 5) partitiones oratoriae, een soort
van kort begrip, in vragen en antwoord, over de
hoofdpunten der rhetorica; -- 6) topica ad Trebatium
(van het jaar 44), verklaring van de topica van
Aristoteles ; — )) de optimo genere oratoruna, eene
inleiding op eene vertaling van de redevoeringen
van Aeschines en .Demosthenes, tegen en voor Ctesiphon. -- C) Oorspronklijk hield Cicero zich slechts in
zoo ver met de philosophic bezig, als zij tot betere
vorming moest dienen van den redenaar en staatsman; later beschouwde hij haar als een toevlugt
in de wederwaardigheden des levens, als een rustpunt in tijden van onttrekking aan het openbare
leven, als een troost in het ongeluk. Echter bekent hij zelf dat de troost der wijsbegeerte niets
baat, dat hij slechts van den loop der gebeurtenissen
zelve rust te wachten heeft. Hij was niet geheel
en al met den geest der wijsbegeerte doortrokken;
wij missen in hem zoowel het streng doorvoeren
van een systeem, als een overzigt der wetenschap
van een zelfstandig standpunt. Hij gaf zich, zooals
bijna al de Romeinen die de wijsbegeerte beoefenen, aan eene eclecticisme over, dat de philosophie
slechts beschouwde als eene verzameling van onderzoekingen over verschillende vraagpunten; daarbij putte Cicero meestal niet uit de zuivere bronnen (Plato en Aristoteles), maar met voorliefde
wendde hij zich tot de latere academie (Philo van
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Larissa, Antiochus van Ascalon en a.). Hunne
waarschijnlijkheidsleer en hunne twijfelende dialectiek strookten vooral met zijnen smaak en karakter,
en daarenboven vonden zij weerklank in hem door
hun streven naar welsprekende voordragt. Bij
eene practische rigting verbond hij daarmede in
de ethica een stoïsch idealismus, dat evenwel ook
in de wijze van opvatting der nieuwere Stoïci (Panaetius en Posidonius) de gestrenge doorvoering
van systeem der oude stoa had laten varen. Cicero wijdde zich aan het schrijven over wijsgeerige
onderwerpen in den tijd, toen de staat door het
zoogenoemde eerste driemanschap in een koortsachtige rilling gebragt was, en later, toen onder
Caesar de alleenheerschappij werd voorbereid.
Zonder zelfstandigheid en onaf hanklijkheid wilde
hij hier slechts een tolk der Grieken zijn, en
de grieksche wijsgebeerte op romeinschen bodem
overplanten. Op meer dan eene plaats (DIV.
1, 3. TQSC. 1, 3. 2, 3. en a. ) geeft hij te kennen, dat zijn doel daarbij was de Romeinen voor
de wijsbegeerte belang in te boezemen, hen daar
te vormen en inzonderheid een heilzamen,-dor
beschavenden invloed uit te oefenen op jonge
hij op de kronkelende dwaalwegen der-linge,d
politiek en door het toenemend zedebederf verloren zag gaan. Zijne schriften zijn geenszins een
zuivere bron der grieksche wijsbegeerte, vele afdwalingen komen er in voor, de begrippen der ver
scholen worden niet naauwkeurig on--schilend
derscheiden en soms verdraaid ; belangrijk is daar
hun nut voor dery vorm en de taal, daar-entg
hij het eerst wijsgeerige onderwerpen in de latijn
taal verstaanbaar en met smaak voordroeg-sche
en zoo het eerst een wijsgeerig taalgebruik invoer
zijne wijsgecrige schriften zijn overge--de.Van
bleven: 1) de republica, omstreeks van het jaar 53,
oorspronklijk 6 boeken, waarvan vroeger slechts
een gedeelte van het 6., Somniwn Seipionis, bekend was, totdat Angelo Mai in 1822 ongeveer
het •t. gedeelte van het geheel op een palimpsest
in het vaticaan terugvond en later uitgaf. Hierin
werd een volmaakte staat geschilderd met bijzon dere toepassing op Rome, in het bloeijende tijdvak
van hare magt; 2) de legibus (van het jaar 51),
onvoltooid door Cicero nagelaten. Het eerste boek
bevat een soort van natunrregt, het 2. handelt
over het ontwerpen van wetten en over het jus
sacrum, het 3. over de overheden, steeds met toepassing op romeinsche toestanden. -- De volgende
schriften zijn van het jaar 46 af elkander spoedig
opgevolgd: 3) de finibus bonorum et malorum, 5
boeken, het scherpzinnigste en door eene geregelde
ontwikkeling voortreflijkste werk, ontwikkelt de
leer van het hoogste goed en van 's menschen bestemming en, na de wederlegging van de stellingen
der Epicuristen, wordt in 't algemeen de overeenstemming aangetoond tusschen de Stoiei, Academici en Peripatetici; 4) academica, hiervan ver
omwerking; van de eerste bewerking-schen
is liet 2. boek, Lucullus, bewaard gebleven, dat de
leer van het kenvermogen van Antiochus en Philo
behandelt, van de tweede het 1. boek, Catulus,
hetwelk in een algemeen overzigt de geschiedenis
der wijsbegeerte bevat van Socrates tot Arcesilas;
5) Tusculanae disputationes, 5 boeken, ontwikkeling
van eenige stellingen der practische philosophic,
gedeeltelijk eene populaire en aanprijzende toepas
leerstellingen van het werk de finibus op-singder
het practische leven; 7) de natura deorum, 3 boeken,
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waarvan het eerste de begrippen der Epicuristen
mededeelt, grootendeels naar aanleiding van het
boek van Phaedrus rspl #eCov, het tweede die der
Stoïci, het derde de stellingen der Academici en
eene beoordeeling daarvan bevat; ook hier putte
hij grootendeels uit afgeleide bronnen (Posidonius,
Carneades, Clitomachus en a); 7) de divinatione,
2 boeken, eene aanvulling van het vorige werk op
gelijke wijze, waarbij gebruik gemaakt is van
Chrysippus epl Xpri ap,cuv, Posidonius îrepl pcvrtx^c;

buitendien werden ook de volksvoorstellingen en de
staatkundige instellingen die tot de divinatie behooren in behandeling genomen en wel zoo, dat men bij
eene strenge onthouding van eigen oordeel en ver
toch de wijze van beschouwing van den-ordeling,
schrijver erkent; 8) de fato, de laatste van zijne
godsdienstig philosophische verhandelingen, slechts
een fragment is bewaard ; 9) paradoxa, een rhetorisch philosophische behandeling van 6 stoïsche
stellingen; 10) Cato major of de senectute, in den
geest van Cato, een apologie van den ouderdom;
11) Laelius of de ainicitia, aan Atticus opgedragen, niet liet oog op de vriendschap tusschen Laelius en Scipio, berust voornamelijk op een geschrift van Theophrastus over hetzelfde onder
de officiis, 3 boeken, eerst na Caesars-werp;12)
dood vervaardigd en aan zijnen zoon gerigt. Tot
grondslag ligt de leer der Stoïci, in de eerste 2
boeken vooral Panaetius; in het 3. Posidonius en
a. Hij wilde een zedeleer voor het gewone leven
schrijven (communia officia), waarbij vooral het oog
wordt gevestigd op zedelijkheid en nuttigheid en
den strijd tusschen deze beiden. Terwijl sommige
plaatsen bijna woordelijk vertaald schijnen, vinden
wij menige toespeling op nationale toestanden,
en wordt de ontwikkeling opgehelderd door een
tal van voorbeelden uit de geschiedenis der Romeinen. -- Eindelijk bezitten wij, als een vrucht
van het onafgebroken verkeer van Cicero met afwezende vriende,i, de laatste soort zijner geschriften : D) brieven, waaronder 90 van anderen aan
Cicero gerigt, in 't geheel 864 in 4 verzamelin-

gen : 1) ad familiares (in slecht latijn ad diversos
geheeten), van het jaar 63 af in 16 boeken, waarvan het S. brieven bevat van Caelius aan Cicero ;
2) ad Atticum, 16 boeken van het jaar 67 af; 3)
ad Quintum fratrent, 3 boeken; 4) briefwisseling

tusschen Cicero en Brutus, vroeger voor onecht gehouden, doch onlangs door K. F. Hermann ver
jaar 44 had Tiro een ver--deig.—Rsn't
zameling van 70 brieven van Cicero bijeengebragt; de tegenwoordigeve rzameling is echter eerst
na Cicero's dood gemaakt, waarschijnlijk door
Atticus, van wien zelven er geen in voorkomt;
de rangschikking is niet naar tijdorde, maar
in verschillende correspondentiën verdeeld. De
brieven handelen over openbare en bijzondere aan
geven een getrouwe schildering van-gelnhd,
den tijd en zijn een onuitputlijke bron voor de
geschiedenis van dat tijdvak, alsmede een trouwe
afspiegeling van Cicero's karakter, leven en verken, en wel zoo, (lat menige brief, onder den indruk van het oogenblik geschreven, niet in zijn
belang is uitgegeven en grond heeft gegeven tot
menige harde beschuldiging en veroordeeling van
den schrijver. Inzonderheid maken de brieven
aan Attieus bijna een aaneengeschakeld dagboek
uit, waarvan veel echter door opzetlijke verzwijging of eenvoudige aanwijzing voor ons duister
blijft, de brieven aan Quintus zijn meer raadgevend

125

994

Tullia gens.

en onderwijzend, en loopen over zaken van het
maatschaplijk en bijzondere leven; de eerste brief
inzonderheid kan voor een verhandeling doorgaan. — Hetgeen bewaard is beslaat slechts een
gedeelte van de voortbrengselen van Cicero's onverpoosde werkzaamheid; van verscheiden schriften
bezitten wij nog brokstukken : de jure civili, de
auguriis, consolatio, Hortensius, Timaeus de gloria,
welke Petrarcha nog kende, alsmede eenige vertalingen uit het Grieksch ; van andere worden ons
de titels genoemd, ook van de zulken die op geschiedkundig terrein behooren. — In den beginne
maakte Cicero ook in de dichtkunst schoolproeven ter oefening, later liet hij zich uit ijdelheid
daartoe verleiden, hoewel hij het hierin slechts
tot eene gemaklijke versificatie bragt (QuINCT. 2,
1, 24.). Eenige uitvoerige stukken van vertalingen uit Aratus zijn bewaard. -- Cicero heet de
meester en grondlegger van den latijnschen stijl.
Dit ziet vooral op zijne rhetorische schriften,
waarvoor het romeinsche spraakgebruik reeds de
stof aanbood, terwijl de gemeenzame toon der
brieven allerlei willekeur veroorloofde, en voor de
wijsgeerige terminologie de baan nog geheel gebroken moest worden. In zijne redevoeringen
daarentegen bragt hij den geheelen rijkdom der
taal in toepassing, zocht hare zuiverheid tegen de
meer en meer toenemende verbastering der uien weren te handhaven en trachtte een strenge regelmaat voor taal en stijl in te voeren. Behalve
helderheid en juistheid van uitdrukking streefde
hij vooral naar eene op vaste regels steunende
welluidendheid, zoo als zij berust op een afgeronden en zoetvloeijenden zinnenbouw. Hij streelt
hierdoor het oor, en baant zich een weg tot het
verstand en het gevoel door de keuze van gepaste uitdrukkingen voor elke gedachte, eene juist
schilderende kleur voor elke gemoedsaandoening,
en verkrijgt alzoo die gelukkige overeenstemming
tusschen stof en vorm, het ,rpÉttov in woord en
gedachte. Hij zocht echter de taal ook te verrijken, deels door een verstandig gebruik maken
van hetgeen hij reeds bij dichters en oudere schrijvers vond, deels door nieuwe uitvindingen volgens
analogie van het grieksch, en maakte haar geschikt voor de behandeling van wetenschaplijke
onderwerpen, daar hij haar op het abstracte denken door nieuwe beteekenissen toepaste. Steeds
blijft hij echter door de castitas en urbanitas
zijner taal de eenige Romein, die voor een algemeen geeikt model van stijl gelden mag. — Cicero
heeft ten allen tijde de meest uiteenloopende beoordealing ondervonden; het heeft hem evenmin aan
wel verdienden lof, als aan onverdiende berisping
ontbroken. Hij is en blijft een der edelste karakters, dat, hoewel niet vrij van gebreken, die
meestal in eene zekere zwakheid van geest hunnen grond hadden, een hart vol reine liefde in
de borst omdroeg en die in lijden en dulden,
niettegenstaande oogenblikken van zwakheid en
mistroostigheid, een held geweest is. Ten zijnen
gunste pleit reeds de oudheid zelve ; vooral dat
schoone, aandoenlijke verhaal aan het slot van
zijne levensbeschrijving door Plutarchus : lang na
zijnen dood komt Augustus onverwacht de kamer
binnen, terwijl een zijner kleinzonen een werk van
Cicero in handen heeft en het verschrikt onder de
toga verbergt: Augustus merkt dit, neemt het
boek, leest er in en geeft het den knaap terug
met de woorden : Xóppo; dv jp, wr rrc^i, X6'toc xai

ptl,óracrptc. — 8) T u 11 i a, lievelingsdochter van
den grooten redenaar (z. a.), vrouw van L. Piso
Frugi, later van Dolabella (z. a. onder Cornelia
gens, 23 .). -- 9) M. Tull. Cicero, zoon van
den redenaar, geb. in 65, ging later van zijn leermeester Dionysius vergezeld, met zijn vader naar
Cilicië. De terugreis werd genomen over Rhodus,
Ephesus en Athene, in 't jaar 50. Na de manlijke toga aangenomen te hebben in 49, begaf
Marcus zich in 't leger van Pompejus en onder
zich daar als aanvoerder eener afdeeling-scheid
ruiterij. Ook hij voegde zich (47) bij zijnen vader te Brundusium, vanwaar hij naar Athene ver
Daar hoorde hij de beroemdste redenaars-trok.
en wijsgeeren, doch leidde er overigens geen onberisplijk leven. Vervolgens diende hij onder Brutus,
had een bevelhebbersplaats in de ruiterij, dwong een
vijandlijk legioen tot de overgaaf, sloeg L. Antonius in 't jaar 43 bij Byllis, werd dien ten gevolge door de driemannen vogelvrij verklaard en
begaf zich na de nederlaag bij Philippi tot den
jongen Pompejus (42). Later sloot hij zich bij
Octavianus aan, werd in 30 consul en lokte als
zoodanig vele maatregelen uit tegen M. Antonius,
den vijand zijn vaders. Later schijnt hij aan den
drank verslaafd te zijn geweest. Het jaar van
zijnen dood is onbekend.— 10) Q. Tull. Cicero,
jongste broeder van den redenaar, geboren in 102,
werd te zamen met Marcus opgevoed en onder
huwde met Pomponia, zuster van Atticus,-wezn,
die hij in 't jaar 44 weder verstiet. Quintus
werd in 't jaar 66 aedilis, later praetor, was zijn
broeder behulpzaam ten tijde van de zamenzwering van Catilina, hoewel hij tegen de doodstraf
stemde, bestuurde in 't jaar 61 Azië, waar hij
groote diensten bewees, die de provincie zelve
erkende, zoowel door goede wetten als door ver
belasting; hoewel hij dikwijls we--mindergva
gens zijn drift door zijn broeder berispt moest
worden. In 't jaar 58 keerde hij naar Rome terug
waar hij aan den strijd van zijn broeder tegen

Clodius deel nam en ook van dezen persoonlijk
veel te lijden had. Daarna bestuurde hij Sardinië, 57 V. C. Het jaar 56 bragt hij deels te
Rome, deels op het land door, en toonde veel
belangstelling in het bouwen van den tempel van
Tellus. In 't jaar 54 begaf Quintus zich tot
Caesar, dien hij naar Britannié volgde; hij streed
in Gallië met veel bekwaamheid tegen Ambiorix,
leed daarentegen in 't jaar 53 een aanzienlijk verlies tegen de Sygambren, nam daarop deel aan
het beleg van Alesia en volgde in 't jaar 51 zijnen
broeder naar Cilicië, waar hij nieuwe lauweren
behaalde. Beiden keerden te zamen naar Rome
terug. Bij liet uitbreken van den burgeroorlog
sloot Quintus zich met zijnen broeder hij Pompejus aan; na diens val nam Caesar zijn ouden
legaat terstond weder in genade aan. Ook eene
verwijdering tusschen de beide broeders ten gevolge der laatste oorlogen werd allengs weer uit den
weg gerhimd. Des te grooter waren de huislijke
rampen van Quintus, nog vermeerderd door den
ongelukkigen staatkundigen toestand, na den dood
van Caesar. In 't jaar 43 werd hij even als
Marcus vogelvrij verklaard, verborg zich, daar de
vlugt naar Macedonië onmooglijk was, een tijd
lang te Rome, doch door zijne bedienden verraden, werd hij met zijnen zoon vermoord. Quintus was een man van uitstekende gaven, een liefhebber van historische studiën en poësie, in welke

Tullianum--Tusculum.
kunst hij zich vooral op het treurspel toelegde.
Wij bezitten van hem 4 brieven (cie. AD FAM.
16, 8, 16, 26, 27.) en een geschrift de petitione
consulatus, waarin hij handelt over de middelen
ter verkrijging van het consulaat, alsmede over
den persoon van den candidaat. -- Zijn zoon 11)
Q. Tullius Cicero, geb. in 66, groeide op ten
deele onder het opzigt van zijnen oom en toonde
reeds als knaap een uitmuntenden aanleg. Doch
zijn levendige aard en zijn moeilijk te leiden karakter vond in den huislijken kring zijner ouders
eene slechte leiding. Hij vergezelde zijnen oom
naar Cilicië. In den burgeroorlog gevoelde hij
de meeste neiging voor Caesar en zocht dezen
later voor zijnen vader, door zijn oom aangeklaagd, te winnen. In 't jaar 45 volgde hij Caesar naar Spanje en gedroeg zich weldra zeer onredelijk, zoowel tegen zijn vader als zijn oom, in
verscheiden brieven, doch verzoende zich later
weer met beiden. Toen zijn vader van Pomponia
scheidde, trok hij partij voor de moeder. Daarop
sloot hij zich bij Antonius aan, dien hij echter,
teleurgesteld in zijne verwachting, weder verliet,
zoodat hij spoedig in hevige vijandschap met hem
geraakte. In de proscriptiën van het jaar 43
vond de wispelturige jongeling te gelijk met zijnen
vader den dood. -- 12) M. Tullius Tiro (z.
Tiro). --- 13) M. Tullius Decula, consul in
't jaar 81 V. C. met Sulla, die als dictator de
eigenlijke magt bezat. -- 14) M. Tullius, werd
door Cicero in eerie redevoering verdedigd. — 15)
M. Tull. A l b i n o v a n u s, was aanklager van P.
Sestius in 't jaar 56, op aanstoking van Clodius
(cie. VATIN. 1, 3.). — 16) L. Tullius, een
vriend van Atticus, legaat van Cicero in Cilicië,
nam deel aan de daar geleverde gevechten (cie.
AD FAM. 15, 4, 9.). -- 17) Tullius Valentinn u s, aanvoerder der Treviri, zette zijne landslíeden tot den oorlog tegen Rome aan, geraakte in
de magt der Romeinen en werd op bevel van
Domitianus ter dood gebragt (TAC. HJST. 4, 68 en
v.). -- 18) Servius Tullius, z. Tullius.
Tullianurn, z. r o b u r en R o m a, 5. kol. o.
Tullus, een romeinsche bijnaam. 1) Tullus
Fl o s t i 1 i u s, de derde romeinsche koning, van
678---640. Hij volgde Numa op en was een
krijgszuchtig vorst, die het eerst oorlog voerde
tegen Alba Longa, nadat vredelievende onderhan delingen door zijn listig gedrag schipbreuk hadden
geleden. Na den dood van den albaanschen kofling Cluilius werd diens opvolger Mettius Fuffetins de bewerker van den bekenden tweestrijd
tusschen de Horatii en Curiatii. Na de beslissing
ten gunste van Rome, kwam het weldra tot een
oorlog tusschen Rome en Fidenae, in welken de
onderworpen Albanen op aansporing van hunnen
koning een trouweloos verraad pleegden, waarvoor
Mettius Fuffetius op bevel van Tullus met den
dood werd gestraft, de Albanen zelve naar Rome
werden verplaatst, terwijl Alba verwoest werd.
Hierna volgde een oorlog met de Vejenten, die
ook geslagen werden. Minder zorg wijdde de
oorlogzuchtige koning aan de maatschaplijke en
godsdienstige belangen (Liv. 1, 22--31.). Volgens
de sage werd hij bij liet altaar door den bliksem
van Jupiter doodlijk getroffen. — 2) A t t i u s
T u 11 u s, aanvoerder der Volseen, nam Coriolanus op zijn vlugt gastvrij op, doch werd weldra
zijn tegenstander en volgens sommigen de bewerker van zijn dood (LIV. 2, 40. PLUT. cox. 22, 39.).
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Tumultus (van tumeo), volksopstand, hetzelfde als seditio; oorspronklijk beteekende het
een onverwacht krijgsgevaar, een niet vooraf aan
oorlog (dxripvzTos iróXsµo;), in te--gekondi
genstelling van bellum. Dc soldaten die bij zulk
eene gelegenheid geworven werden, heetten milites tumultuarii.

Tunes, Tunis, Tuvri s, versterkte stad van
Africa, 10 mijlen ten W. van Carthago aan den
mond der rivier Catada, waarvan thans geen spoor
meer over is. Door aangespoelde en opeengehoopte zandduinen is de vroegere haven van Tunis
tegenwoordig een binnenmeer geworden (Liv. 30,
9, 16, 36.).
Tungri, To►uy1pot, een volkstam uit Germanië naar Gallië verhuisd, in de landstreek die
vroeger door de Eburonen bewoond werd, tusschen de Schelde en de Maas, en dus naburen
der Ubiërs en Nerviërs. Hun hoofdstad was
A d u a c a of Aduatuca, t. Tongren met vele oud
(TAC. GERM. 2. RIST. 4, 55, 79.).
-hedn
Tunica, z. kleeding, romeinsche, 3.kol.
Tureae, Tupxat, een scythisch volk in aziatisch Sarniatië, waarschijnlijk hetzelfde als de
Iyrcae (z. a.).
Turdetani, Toupdritravoí, voorname volkstam
in Hispania Baetica, ten W. van de rivier Singulis (Xenil), aan de beide oevers van den Baetis
en westwaarts tot in het Z. van Lusitanië. Zij
waren zeer beschaafd, beoefenden de wetenschappen, hadden geschiedboeken, volksliederen,
en wetboeken in versmaat (volgens Strabo), dit
maakte dat romeinsche beschaving er gemaklijk
ingang vond. Overigens waren zij niet krijgshaftig

(Liv.

21, 6. 3.1, 17, 42.).

Turduli, ToupáouXoc, een met de vorigen
naauwverwante volkstam in Hispania Baetica, ten
Z. daarvan tot aan het fretum Herculeum.
Tuna, z. Tutia.
Turrna, z. a l a.
Turnus, Yupes, zoon van Daunas en Venilia, broeder van Juturna, zusterszoon van Amata,
de vrouw van Latinus (viRG. AEN. 10, 76, 616.
12, 13S.), koning der Rutuliérs te Ardea, voor
tegenstander van Aeneas in Latium (z.-name
Aeneas), door wierf hij gedood wordt (vIRG. ABN.
12, 926 en v. Liv. 1, 2.).
Turónes, ook Turoni, volkstam in Gallia
Lugdunensis aan den Liger, ten 0. der Pistonen,
ten Z. W. der Carnuti, met de hoofdstad Caesarodunum, later Turoni; t. Tours.
Turpilii,, 1) S. T u r p i 1 i u s, tijdgenoot van
Terentius, schrijver van blijspelen waarin hij griek-sche modellen, inzonderheid Menander, navolgde.
Wij bezitten nog fragmenten van 15 stukken.
tijstierf in 104 v. C. te Sinuessa. — 2) L. T u rpil. S i l a n u s, diende onder Metellus Numidicus,
werd bij de inneming van Vacca alleen door de
vijanden gespaard, daarom later van verraad beschuldigd en ter dood veroordeeld, vooral ten gevolge van de afgunst van Marius (SAL. JUG. 66, 69.)
Turpto, z. A m b i v i u s.
Turrigéra, Turrïta, z. Rhea.
Turns, z. belegering, 7. kol. ni.
Tusci, z. Etruria.
Tuseulum, Tovix(ou)Aov, versterkte stad
van Latium, op een hoogen bergrug van het albaansche gebergte (LIV. 3, 7.), volgens de sage
gebouwd door Telegonus, zoon van Ulysses en
Circe (nOR. OD. 3, 29, 8.). Na den slag aan het
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meer Regillus sloot zij zich bij de Romeinen
aan en werd een municipium (Liv. 6, 26. cic.
PLANc. 8.). In de nabijheid hadden vele rijke
Romeinen, b v. Cicero (AD ATT . 4, 2, 5.) prachtige buitenverblijven (noe . EPOD . 1, 29.). Bij het
tegenw. Frascati vindt men thans nog talrijke overblijfsels van muren, poorten, van theaters en graven in rotsen.
Tuscum mare, z. Tyrrhenum mare.
Tuseus visus, z. R o m a, op het einde, en
V e r t u m n u s.
Tutela. De romeinsche voogdijschap was of
tutela of cura. 1) I)e tutela, bescherming van
personen die zich zelf niet konden helpen, had
betrekking op minderjarige kinderen en vrouwen.
A) Tutela pupillaris of impuberum, ontstaat a) testamento patris, zoo als ook door de
XII tafelen bepaald was; b) lege (de zoogenaamde
legitima tutela). Wanneer namelijk de vader, zonder voogd benoemd te hebben, gestorven was, dan
kreeg de minderjarige den naasten agnaat tot voogd,
of bij gebreke hiervan een der gentilen ; c) door
beschikking van den praetor en der volkstribunen
(dativa tutela), in geval er geen voogd bij testament of door de wet aanwezig was. Zulk een
voogd heette Atilianus, omdat deze voogdij door
de lex Atilia was ingevoerd. Onder de keizers
wezen de consuls, later een bijzondere praetor
de voogden aan. De voogd oefende geen regten
op den persoon uit (de opvoeding van den pupil
was aan de moeder of bloedverwanten opgedragen), maar zijne bemoeijingen bepaalden zich alleen
tot de goederen. In dit opzigt heeft hij deels
g e s t i o, d.. i. het volledig bestuur over het vermogen, wanneer de pupil nog geen 7 jaren oud
is, deels auctoritas, d. i. de bekrachtiging van
de door den pupil gedane wilsverklaringen, b. v.
bij het maken van testamenten, het aangaan van
verbindtenissen, het doen van vervreemdingen enz.
Tegen de dikwijls plaatshebbende oneerlijkheid der
voogden was door verscheiden regtsmiddelen gewaakt, namelijk door de oude accusatio suspecti (de
afzetting van den ontrouwen voogd ten doel heb
doen-bend),vrpligtaenuoh

van rekenschap en de actio tutelae, die teruggave
en schadevergoeding eischte. lie veroordeelde
voogd werd steeds met infammmia gestraft. B) T utela muliebris (Liv . 34, 2. cie. iuua.. 1*2.). On.
gehuwde vrouwen of weduwen (uitgezonderd de
vestaalsche maagden) ontvingen haren naasten agnaat tot voogd, wanneer zij niet door het testament van haren vader of van den man een voogd
of het rept van er zelve een te kiezen gekregen
hadden (Liv. 39, 19.). Bij gebreke van een
agnaat werd hier ook door de overheid een voogd
aangewezen. l)eze maatregel was geheel in het
belang van de agnaten ingesteld, als de naaste
erfgenamen ab intestato, dewijl deze het meeste
belang moesten hebben bij de instandhouding van
het familievermogen. Daarom nam met het ver
tutela snul.-dwijneragtschvoend
allengs een einde en bestond in de 4. eeuw n. C.
niet meer. Het bestuur van het vermogen had
echter de voogd niet, maar de vrouw; doch deze
was in vele gevallen aan de auctoritas tutoris gebonden, zoodat zij b. v. zonder dezen geen testament kon maken, geen res nz.ancipi vervreemden,
noch Bene naanurnissio of in jure cessio, noch eene
coëniptio of obligatio kon aangaan enz . (CIC. FLACC .
34 en V. TOP. 11.). — 2) Cura of curatio,

heeft veel overeenkomst met de tutela, slechts
komt daarbij geen auctoritas te pas. De cura
werd toegepast hij krankzinnigen en bij verkwisters (z. furor), waarbij de curator het volkomen
bestuur van het vermogen had. Belangrijk was
ook de sedert de lex Plaetoria bestaande cura
minorum, d. i. XXV annis, z. lex Plaetoria.
Voor verscheiden verrigtingen moest de minor een
curator hebben, b. v. om processen te voeren, om
betalingen te ontvangen enz.
Tutia, 'I'ourr(u, plaats in het gebied der Edetaners in Hispania Tarraconensis, niet ver van
Sucro, waar een slag tusschen Pompejus en Sertorius geleverd werd. Eene betere lezing schijnt
echter T u r i a (ook een rivier op de kust aldaar)
te zijn.
Tutor, z. tutela.
Tutulus, een hoog kapsel, in den vorm van
een boog, der romeinsche dames, het komt meermalen op oude afbeeldingen voor.
Tysna, r Tuava, oude stad van Cappadocië,
aan den voet van den Taurus, in de nabijheid der
cilicische poorten ; door de natuur en de kunst
zeer versterkt ; t. Kis of Kilis Hissar.
Tyche, Tux , 1) godin van het lot en het
geluk, bij Hesiodus ( THEOG . 360.) onder de dochters van Oceanus en Tethys gesteld, bij Pindarus
een der Moiren. Zij wordt op verschillende wijzen
voorgesteld ; als leidsvrouw van het geluk houdt
zij den roeiriem des levens in handen, ter aanduiding van de wisselvalligheid van het toeval, een
kogel, als aanbrengster van geluk en zegen draagt
zij den horen des overvloeds of Plutus (den Rijkdom) in de armen, en heet Tt p ciycdr' (bona
Fortuna). In lateren tijd werd zij als godin van het
geluk op verscheiden plaatsen vereerd, vooral als
beschermster en schutsvrouw der staten (lwTetpx,
Tsai; Zi^vbs 'EXtu tpiou, cp pp roXtc, uxpat'a, burggodin te Sicyon). — De Fors Fortuna der
Romeinen komt met Tyche der Grieken overeen;
zij is insgelijks een godin van het toeval, maar
vooral van zegen en geluk. De invoering van hare

eerdienst werd toegeschreven aan Ancus Martius of
Servius Tullius, die haar, daar hij als zoon eener
slavin door hare gunst op den koningstroon verheven
was, onder anderen als Fortuna Primigenia een
tempel zou gewijd hebben op het capitool en als
Fors Fortuna een tweeden in het lage gedeelte
van de stad aan den Tiber. De Fortuna Primigenia, waarschijnlijk zoo geheeten, omdat zij aan
allen bij hunne geboorte hun lot toezendt, had ook
nog een tempel op den Quirinalis, waarin zij tevens als F. Pub/lea vereerd werd, namelijk eene
F. van het geheele ronieinsche volk. Tegen haar
over stond de F. Privata. Over het geheel had
de dienst van Fortuna bij de Romeinen een groote
uitbreiding ; zij had een tal van heiligdommen,
waarin zij onder de meest verschillende namen
vereerd werd. Men had eene F. Plebeja en een
F. Patricia, eene F. Equestris, Libera (de vrije)
F. libe, unc (der kinderen), T'irginalis, Muliebris,
Barbata (die de knapen tot mannen doet opgroei jen) Virilis, de geluksgodin der mannen; hoewel
de beteekenis van dezen naam allengs zoo zeer
veranderd werd, dat zij bij de mannen voor een
geluksgodin der vrouwen gold (o` iD. FAST. 4, 145.).
Andere bijnamen had zij van hare eigenschappen
en eigenaardige werkzaamheden, zooals Respiciens
(de inachtnemende), Blanda (de welwillende), Dubia, Brevis, Stata (voor twijfelachtig, kortstondig,
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bestendig geluk), Bona, Mala, Averrunca (die onheil afweert), Comes (gezellin op reis), Redux enz.
Fors Fortuna had een feest op den 24. Junij
bij den bovenvermelden tempel van Servius,
waar men in bekranste schuitjes naar toe voer
(OVID . FAST . 6, 765 en v.). Ziet feest werd hoofdzaaklijk door plebejers gevierd. Behalve te Rome,
werd Fortuna ook nog van ouds vereerd in andere
steden van Latium, zoo als te Antiurn en Praeneste. — 2) Z. Syracusae.
Tydeus, TAF-6g, zoon van Oeneus en Periboea (Gorge, Althaea). Uit Calydon gevlugt, omdat hij den broeder zijns vaders (Melas, Lycopens,
Alcathous), of de zonen van Melas, die tegen
Oeneus opgestaan waren, of zijn broeder Olenias
vermoord had, kwam hij naar Argos tot Adrastus,
die hem zijne dochter Deïpyle tot vrouw gaf. Bij
haar verwekte hij Diomedes. Met Adrastus en
Polynices trok hij tegen Thebe op en onder
zich hier boven allen door dapperheid en-scheid
woestheid. Alleen versloeg hij 60 Thebanen, met
uitzondering van hunnen aanvoerder Macon (zoon
van Haemon), dien hij liet ontkomen (IIOM. IL. 4, 371
en v.). Toen Tydeus doodlijk gewond ter neder
lag, verscheen Athene om hein onsterflijk te maken, doch Amphiaraus, die hem haatte, hieuw den
Thebaan Melanippus, door wien Tydeus verslagen
was, het hoofd af en bragt het aan 'Tydeus, die
het hoofd kloofde en de hersens verslond ; hierdoor verhinderde Melanippus de vergoding van
zijnen vijand, daar Athene een afkeer kreeg van
de woestheid van Tydeus en hem verliet. Macon
begroef hem. Verg. Adrastus.
Tylus, Tukos, eiland in de Perzische golf op
de kust van Arabië, door parelvisscherij bekend.
Tymphe, Tutiy r1, een gebergte op de grenzen van Epirus, Macedonië en Thessalië, dat met
den Lacmon in verband stond, waarnaar het omliggende land Tuµcpa(a, de bewoners TuµL?ociot
heetten.
Tymphrestus, Tui.ypr^ar6;, bergketen die
liet Oetagebergte met den Pindus verbindt, in
Thessalië, met de bronnen van den Spercheus.
Teg. Klytzos of ook Velukhi.
Tyndnréus, Tuv^psoc, zoon van Perieres
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Tyndáris, Tu' cp(, 1) ook Tyndarium,
stad op de noordkust van Sicilië, met een goede
haven op een gelijknamig voorgebergte, door Grieken gesticht, ten tijde van Dionysius den Oude.
Later werd een gedeelte der stad in zee verzwolgen, waardoor zij in verval geraakte; t. het dorp

Tindari (LIV. 36, 2. cie. VERR. 5, 47.). — 2) Helena of Clytaemnestra, als dochter van Tyndareus.
Typanéae, Turaysnf, stad van Elis in het
landschap Triphylia, nabij Pylus.
Typhoeus, Typhon, Tupweu;, Tupw;,
Tucplwv, '1 pthv, een versehriklijk monster uit de
voorwereld, die gehouden wordt voor een verderf.
lijken orkaan, of voor een vernielenden damp, die
met woest geweld uit de aarde, uit vulkanen, los
Volgens Homerus (IL. 2, 781.) ligt hij in-barst.
het land der Arimi, onder den grond, door den
bliksem van Zeus getroffen. Hesiodus onderscheidt
Typhaon van Typhoeus; Thyphaon is een vrees
bij Echidna, ook een gedrogt,-lijkestorm,d
vader werd van den hond Orthus, Cerberus en
de lernaeische slang (THEOG . 306 en v.). Typhoeus daarentegen, de jongste zoon van Gaea en
Tartarus, een monster met 100 drakenkoppen,
met bliksemende oogen en een vreeslijke stem,
gaat door voor den vader der winden, en dus ook
van Typhaon, maar niet van de zachte, weldadige;
hij streed met Zeus om de heerschappij der wereld en werd na een harden, hevigen strijd door
den bliksem bedwongen en in den Tartarus geworpen (THEOG . 820-871.). Volgens Pindarus
(PYTH . 1, 15 en v.) ligt hij onder den Aetna gekluisterd en braakt ziedende vlammen uit. Ook
plaatste men hem in andere vulcanische landen,
naar Phrygië, Lydië enz. Volgens latere sage
waren de goden tegen zijn aanval niet bestand,
doch namen de wijk naar Aegypte, waar zij zich
deels verborgen, deels in dieren veranderden. Alleen Zeus waagde met hem den kamp, doch werd
overwonnen en van de pezen aan handen en voeten beroofd, in een hol van den Corycus in Cilicië neergelegd ; Hermes en Aegipan stalen echter
de pezen en gaven ze aan Zeus terug, die nu den
strijd hernieuwde en zijn tegenstander eindelijk
overwon (ov iD . FAST. 1, 573. 4. 492 . MET . 5, 321

en Gorgophone, broeder van Aphareus, Leucippus en en v.). De Grieken vereenzelvigden in lateren tijd
Icarius en van Arene, of ook zoon van Oebalus hunnen Typhon met den boozen geest in de mythe
en Batea, broeder van I3ippocoon en Icarion Door van Osiris, z. Osiris.
Tyra.nnio, Tupavvíwv, 1) een grieksch taalHippocoön uit Sparta verdreven, vlugtte hij met
Icarion naar Aetolië tot Thestius, met wiens doch
hij huwde. Later herstelde Hercules hem-terLda
op den troon van Sparta. Bij Leda verwekte hij
Timandra, Clytaemnestra (vrouw van Agamemnon)
en Philonoë (HOM. OD. 24, 199.). Helena wordt
gehouden voor een dochter van Zeus en Leda, gelijk ook een der Dioscuren Pollux hun zoon is, terwijl Castor voor een zoon van Tyndareus doorgaat (T y n d a r i d a e). Toen Helena door minnaars bestormd werd, liet Tyndareus hen op raad
van Ulysses zweren, (lat zij hem, dien Helena
zou kiezen, niet vervolgen, maar tegen elke beleediging beschermen zouden. Zoo waren de minnaars later door cede verbonden om, na de schaking
van Helena, aan den togt tegen Troje deel te
nemen. Om hem voor dien goeden raad te bebonen, verzocht Tyndareus van Icarius voor Ulysses de hand van Penelope. Nadat de Dioscuren
onder de goden waren opgenomen, stond hij de
heerschappij over Sparta aan zijn schoonzoon Menelaus af. Men toonde te Sparta zijn graf.

kundige ; in den inithridatischen oorlog door Lucullus gevangen genomen, kwam hij naar Rome,
waar hij zich rijkdommen verwierf en in hoogen
ouderdom stierf. — 2) Een Phoeniciër, leerling
van den vorigen, werd een slaaf van Terentia, Cice ro's vrouw, kreeg vervolgens zijne vrijheid en
bleef met Cicero bevriend, wiens boekerij hij in
orde

bragt (CIC. AD QU. FR. 3, 4, 5. AD. ATT. 4,

4, 8.). Hij was een vruchtbaar schrijver.
Tyrannis, tyrannus, z. r e g e r in g s vonmen, grieksche, 4. kol. m.
Tyra, z. I)anastar.
Tyro, z. Enipeus en Aeolus, 1.
Tyrrhenl, z Etruria.
Tyrrhénua, Tupp rvó;, '.1'uparivóy, zoon van
den lydischen koning Atys, broeder van Lydus,
die een pelasgische colonie uit Lydië naar Italië
voerde en zijn naara aan het landschap Tyrrhenië
gaf (HDT. 1, 94) ; of zoon van Hercules en Omphale; of zoon van Telephus en Hira, broeder van
Tarchon.
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Tyrrhenum mare—Ulpii.

Tyrrhenum mare, 'ró TupprI vcxóv nii a'os,
zoo heette de zee die dc westkust van Italië bespoelde, van Ligurië tot aan Sicilië, zij heette ook
mare Tuscum of, in tegenstelling van ?nare superuín, ook mare injeruni (LIV. 5, 33. 36, '29.).
Tyrrheus, herder van koning Latinus. Ascanius, zoon van Aeneas, (loodde op de jagt een
tam hert van hem, hetgeen de eerste aanleiding
gaf tot den oorlog der Trojanen met de inwoners van Latium (VIRG. AEN. 7, 483 en v.). In
de hat van Tyrrheus baarde Lavinia Silvius.
Tyrtaeus, Tupruco;, elegisch dichter te Sparta,
ten tijde van den 2. messenischen oorlog van
685--668 v. C. Hij gaat door voor een Spartaan,
een Milesiër of een Athener. De gewone sage is deze:
toen de Spartanen door de Messeniërs geslagen
werden, kregen zij van het delphisch orakel den raad
de Atheners om een aanvoerder te verzoeken, die
hun daarop Tyrtaeus, een kreupelen (waarschijnlijk
wegens de ongelijke versmaat van den hexameter
en pentameter) TPu L LdTwv 8cá axaXos (dikwijls zeer
verkeerd door schoolmeester vertaald) zonden.
Tyrtaeus ontvonkte door zijne zangen den uitge
doofden moed der Spartanen en redde aldus den
staat. Het is waarschijnlijk dat Tyrtaeus uit Attica afkomstig en een loniër was, die de elegie,
een ionische dichtsoort, naar het dorische Sparta
overbragt. Zijn invloed op de zeden der Spartanen was belangrijk: lang werden zijne gedichten in eere gehouden en bij het onderwijs der
jeugd gebruikt. In den veldtogt werden zijne gedichten des avonds na den maaltijd voorgedragen.
Behalve eenige kleine brokstukken hebben wij van

Tyrtaeus nog volledige krijgselegiën, 17tofr"lxat
(vermaningen, opwekkingen), krachtige liederen,
vol leven en vuur, waarmede hij de Spartanen tot
een dapperen strijd tegen de Messeniërs aanmoedigde, benevens een klein marschlied, 'E4arijptov.
Beroemd was ook zijne elegie Eovop.ka (goede
orde), waardoor hij twisten onder de Spartanen
over eene, door velen verlangde, nieuwe akkerverdeeling bijlegde.
Tyrus, 'fupoc, in het 0. V. Zor, t. Sur, de
belangrijkste en beroemdste stad van Phoenicië,
aan de kust, ten Z. van Sidon, volgens Justinus
(18, 3.) eene colonie van deze stad, die haar wel
raagt en rijkdom overtrof. Na langen te--drain
genstand, werd zij door Nebucadnezar veroverd en
verwoest in 586 V. C. De bewoners hadden de
wijk genomen naar een op de kust gelegen naburig eiland en daar een nieuwe stad gesticht, echter schijnt ook P a l a t y r u s, zooals de oude stad
nu heette, nog in stand gebleven te zijn. — Toen
Alexander de G. Perzië aanviel, belegerde hij
ook de eilandstad Tyrus, die 22 stadiën in omvang was, en nam haar na een krachtigen tegen
gedurende een beleg van 7 maanden in, 332-stand
v. C. Door deze en nog latere belegeringen b. v.
van Antigonus, had de stad veel te lijden, doch
bleef toch nog onder syriscl,e en romeinsche heerschappij eene aanzienlijke koopstad. Zij was vooral beroemd om hare purperverwerijen. De hoofdgodheid der Tyriërs, Melkarth (de phoenicische
Hercules) had daar een prachtigen tempel (HDT.
2, 41.).

U
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I3bii, Ouptot, een germaansche volkstam met jurist, en als zoodanig staat hij Papinianus waardig
Caesar bevriend en daarom bij de overige Germa- ter zijde. Hij overzag het uitgestrekte gebied van
nen gehaat (CAES. B. G. 1, 54. 4, 3, 16. 7, 13.), het romeinsche regt en wist het in zijn geheelen
op den regter Rijnoever, van de Lahn tot voorbij omvang te ontwikkelen. Een tal van werken
Keulen. Onder Augustus werden zij naar den schreef hij er over, de voornaamste waren : ad
linker Rijnoever verplaatst; hunne hoofdstad, op- edictum, in 83 boeken, en ad Sabinum, in 51 boepiduïn Ubiorur, werd later, 50 n. C., Colonia ken, in het eerste waarvan hij het praetorische, in
Agrippina, t. Keulen (TAC. ANN. 1, 35, GERM. 28. het laatste het civielregt behandelde. De juristen
die hem opgevolgd zijn wezen hem weldra een
HIST. 4, 28, 65.).
Uealegon, OuxaXÉywv, (zorgeloos) een der voorname plaats in de wetenschap aan, en in de
oudsten te Troje, die naast het paleis van Deï- pandecten, waarvan zijne schriften den grondslag
uitmaken, vinden wij eene menigte uittreksels van
phobus woonde (vIRG. AEN. 2, 311.).
TTfens, rivier in Latium, loopt door de pom- hem opgenomen. Van zijne geschriften zelve beptijnsche moerassen en valt met den Amasenus tas- zitten wij slechts geringe fragmenten. — 2) U 1 pi aschen Tarracina en Circeji in de tyrrheensche n u s, uit Ernesa in Syrië, onder Constantijn den
G., schrijver van vele rhetorische schriften, waar
zee; t. Uffente (vinG. AEN. 7, 802.).
ook scholiën op Demosthenes, die echter-onder
TTlixes, z. Ulysses.
Lllpiáni, 1) l)omitius Ulpianus, uit Ty- niet in haar oorspronklijken vorm tot ons zijn gerus, begon zijn loopbaan te Rome onder Sept. komen en eene menigte aanhalingen uit vroegere
Severus en hield zich onder Caracalla en diens uitleggers bevatten. Rhetorische opmerkingen zijn
opvolgers met wetenschaplijken arbeid bezig. Toen bij hem de hoofdzaak, taalkunde en geschiedenis
Alexander Severus, wiens voogd hij was, aan de worden maar zelden aangeroerd.
TJlp'ii, een oud romeinsch geslacht uit Italica
regering kwam, kreeg Ulpianus grooten invloed
en genoot de volkomen gunst des keizers, die hem in Spanje, dat eerst ten tijde van het keizerrijk op
bijna uitsluitend zijn vertrouwen schonk. Severus den voorgrond treedt. Daartoe behooren 1) M.
overlaadde hem met ambten en benoemde hem ein- Ulpius Trajanus, de vader van den gelijknadelijk tot bevelhebber der praetorianen, die hij on- migen keizer, was door adoptie in het geslacht der
der een strenge tucht hield, doch ten gevolge waar- Ulpii opgenomen, onderscheidde zich onder Vevan hij door de verbitterde soldaten vermoord werd, spasianus in den oorlog tegen de Joden en streed
in 228, nadat zij dit al vaker te vergeefs beproefd in 76 als stadhouder van Syrië tegen de Parhadden. Beroemd is Ulpianus voornamelijk als then. — 2) M. U 1 p. T r aj an u s, den 18. Sept.
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52 n. C. te Italica geboren, diende als jongeling
onder zijnen vader in den parthischen oorlog (PLIN.
PANEG . 14.), verkreeg in 't jaar 91 het consulaat
en kort daarna van Domitianus liet bevel tegen
de Germanen aan den Rijn. Hier verwierf hij zich
door het handhaven eener strenge krijgstucht en
door zijne gelukkige krijgsondernemingen zulk
eenen naam, dat Nerva het oog op hem vestigde,
hem op het einde van het jaar 97 tot zijn opvolger benoemde (PLIN. PANEG . 9, 2.) en hein den
titel van Germanicus verleende. Na den dood van
Nerva, volgde hij hem reeds in 98 in de regering
op. Hij ontving het berigt van het overlijden van
zijn adoptiefvader te Keulen en spoedde zich daarop naar Rome. Daar werd hij met groote eer
ontvangen (PLIN. PANEG. 20.) en trok in 't jaar
100 tegen de Daciërs te veld, die hij na een
krijg van drie jaren overwon en wier koning Decebalus hij tot den vrede noodzaakte; reeds in 104
was hij op nieuw verpligt de wapens tegen den
meineedigen vorst op te vatten. Decebalus werd
overwonnen en doodde zich zelven, 106 n. C.
(PLIN. EP. 8, 4 en 10.). De herinnering aan dezen gelukkigen oorlog is vereeuwigd door de zuil
van Trajanus die nog teg. bestaat. In 't jaar 114
brak een oorlog met de Parthen uit, dien Trajanus in persoon voerde; waarin hij in 't volgende
jaar Armenië onderwierp, in 116 Ctesiphon innam
en op zijn terugtogt in de stad Selinus ziek werd
en stierf, nadat hij vooraf het opperbevel aan Hadrianus had overgegeven. Na zijnen dood werden
er in 117 door den senaat en liet volk nog ter
zijner eere spelen en zegepralen gehouden. Tra janus is een der uitstekendste Rorneinsche keizers,
evenzeer in den oorlog als in vrede uitmuntende,
dapper, gestreng zoowel tegen zich zelven als tegen zijne soldaten, een bekwaam aanvoerder, regtvaardig en vriendlijk jegens zijne onderdanen, doch
niet zonder eene hooge mate van ijdelheid, zoowel
blijkbaar in de tallooze vermelding van zijnen naam
op gebouwen, munten als van naar hem genoemde
steden. Hij was bij het volk zeer bemind, daar het
van hem brood en spelen (pancm et Circenses) ontving.
Hunne tevredenheid met zijne regering gaven de
Romeinen onder anderen te kennen door den bij
optirnus, waarmede zij hem vereerden. Hij-nam
vergrootte het rijk door de onderwerping van Dacië, een gedeelte van Arabië (106 n. C.) en de
bezittingen der Parthen aan den Euphraat, welke
veroveringen echter aan liet reeds zoo uitgebreide
rijk, geen blijvend voordeel, verschaften en daarom
ook door zijn eerste opvolgers reeds weder werden
ontruimd. Opstanden der Joden werden onder
Talrijke wetten waren de bewijzen voor-drukt.
zijne zorg van het binnenlandsche bestuur. Veel
belangstelling toonde hij vooral in de opvoeding
van behoeftige knapen, tot welk einde hij te Rome
eene uitgebreide inrigting tot stand bragt. Door
het geheele rijk werden wegen aangelegd, insgelijks havens, baden en waterleidingen. Hij eerde
den senaat en liet aan dit staatsligehaam een belangrijke magt. Geleerden en kunstenaars genoten zijne ondersteuning, en Trajanus schreef zelf
eene geschiedenis van zijnen oorlog met Decebalus. Van daar dat zijn leeftijd rijk is aan schrijvers, waartoe inzonderheid behooren : Quintilianus,
Silius Italicus, Juvenalis, Martialis, Suetonius, Tacitus, Dio Chrysostomus, Plutarchus, Arrianus en
de vriend van den keizer, de jonge Plinius. —
Zijne zuster 3) U l p i a M a r c i a n a wordt door
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Plinius (PANEG. 84.) geprezen. — Hare dochter 4)
was M a ti d i a, moeder van de vrouw van Hadrianus, Sabina, die daarom door Hadrianus hoog
geëerd werd. -- 5) L. U l p i u s M a r c e l l u s, een
bekwaam jurist, meermalen door de beide Antonijnen geraadpleegd. In de pandecten vindt men
vele uittreksels van zijne werken. — 6) U 1 p i u s J u1 i a n u s, leefde onder Caracalla en was onder Macrinus bevelhebber der praetorianen. Door zijne
gestrengheid maakte hij zich gehaat, toen hij het
opzigt over het korenwezen voerde. Door Macrinus naar Emesa gezonden, werd hij door de
muitende soldaten afgemaakt. — 7) U 1 p i u s Onn. i t u s, schoonvader van Aurelianus, was meermalen consul en met Valerianus stadhouder van Illyrië.
liltor, bijnaam 1) van Mars, aan Wien Octavianus bij Philippi, voor de wraak op Caesars
moordenaars gepleegd, de gelofte deed van hem
een tempel te zullen bouwen, die op den 12. Mei
2 v. C. ingewijd werd. Op dezen dag werden ter
eere van den god ook spelen in den circus gegeven en soms ook op het forum Augusti (SUFT.
AUG. 20. OVID. TRIST. 2,

96, 295. FAST. 5, 597.); —

2) van Jupiter. Zijn tempel was het Pantheon,
dat aan de goden der Julii gewijd was.
[Tltrotributum noemde men het geld dat
uit de schatkist voor den arbeid aan staatsgebouwen aan de inancipes of conductores uitbetaald
wer d (Llv. 39, 44.); z. locatio conductio.
]Ulubra,e, onbeduidend vlek in Latium, in de
nabijheid der pomptijnsche moerassen, Cicero schertst
over de tallooze kikvorschen die zich daar op.
hielden (AD FAM. 7, 18. verg. HOR Et. 1, 11,
30.); misschien liet teg. dorp Cisterna.
Ulysses of Iti ies , 'O^ua6s, koning van
Ithaca. Zijn vader was Laertes, de zoon van Arcesius, zijne moeder Anticlea, de dochter van den
wijzen Autolycus, zijne vrouw Penelope (Penelopea), de dochter van Icarius en van Periboea of
Polycaste, uit Sparta. De nahomerische sage, welke
de personen der voorwereld, die zich door list en
bedrog onderscheidden door verwantschap tracht te
verbinden, maakte hem tot een zoon van Sisyphus,
dien Anticlea aan Laertes ten huwelijk bragt.
Toen de knaap pas geboren was, gaf Autolycus,
die van den Parnassus naar Ithaca gekomen was, om
zijne dochter een bezoek te brengen, hem den naam
Odysseus, „ de vergramde," „ voor velen kom ik
toch als een vergramde in 't eiland," (HOM. On.
19, 406 en v.). Waarschijnlijk heeft de naam betrekking op hem, hoe hij in toorn de vrijers ver
Volgens de Odyssea (1, 50 en v.) wordt-mordt.
de naam passief genomen: „ olie door den toorn
der goden bezocht wordt." Homerus gewaagt van
een bezoek dat hij als jongeling aan zijn grootva der Autolycus bragt, bij welke gelegenheid hij op
de jagt door een wild zwijn gewond werd (oD.
19, 413 en v.), verder van een reis naar Messene,
waarheen Laërtes hem zond, om voldoening te
eischen van eenige Messeniërs, die schapen uit
Ithaca gestolen hadden. Daar ontmoette hij Iphitus die naar zijne paarden zocht, en ontving van
hem als gastgeschenk den ontzaglijken boog van
zijnen vader Eurytus, in ruil tegen een zwaard en
een lans (oD. 21, 13 en v. verg. oli. 1, 259 en v.).
Volgens latere sage verkreeg hij Penelope als prijs
in een wedloop, of Tyndareus vroeg voor Ulys-

ses hare hand aan zijn broeder Icarius, omdat hij
hem den verstandigen raad gegeven had, de min-
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naars van Helena onder Bede te verpligten, dat
zij den gekozen echtgenoot tegen elke beleediging
zouden verdedigen. Telemachus, de zoon van Ulysses en Penelope, was nog een zuigeling, toen Ulysses, met moeite door Agamemnon overgehaald, den
togt naar Troje mede ondernam. Vooraf was hij
nog met Menelaus naar Troje geweest om de uit
langs vreedzamen weg te be--levringaH
werken (oD. 1 1, 447. 24, 116. ir. 3, 205.). Op 12
schepen voerde hij naar Troje de Cephalleniërs,
die Ithaca, Same en Zacynthus bewoonden, en die
op de kust van Epirus gevestigd waren (IL. 2,
631.). Voor 'Troje onderscheidde hij zich door
dapperheid, stoute volharding (ir. 7, 163. ii, 396.
4, 494. 5, 677. 2, 173 en v.), door moed, wel
gevatheid, en daarom is hij-sprekndhi,lt
vooral geschikt als onderhandelaar en gezant.
Voorbeelden hiervan IL. 1, 311, 9, 169, 225. 19,
154, 238 en v. 10, 254 en v. OD. 4, 242 en v.
262 en V. 11, 508. Na den dood van Achilles
verkrijgt hij na een. twist met Ajax Telamonius
de wapens van dien held (oD. 11, 545. OVID. MET.
13, 1 en v.). Nadat hij, na den val van Troje,
met de andere Grieken afgetrokken is (on. 3, 153
en v.), wordt hij door storm naar Ismarus gedreven, stad der Ciconen op de thracische kust, en
verliest hier bij Bene nachtlijke plundering der
stad 72 van zijne togtgenooten (OD. 9, 39 en v.).
Bij Liet omzeilen van het voorgebergte Malea op
zijn vorderen togt, raakt hij door stormwind van
zijn koers af en bereikt na 9 dagen het land der
Lotophagen op de libysche kust (9, 82 en v.).
Drie zijner gezellen op kondschap uitgezonden,
worden door de inwoners met zoeten lotus onthaald en verlangen door de lekkere spijs verlokt
in het land te blijven, zoodat Ulysses hen met geweld naar de schepen moet terugjagen. Het land
der Lotophagen is bij de omzwervingen van
Ulysses het laatste historische punt; de verdere
togt beweegt zich in een naar het westen gelegen
land van wonderen, door de verbeelding rijk gestoffeerd, waarvan sommige plaatsen niet eens geographisch zijn aan te wijzen. Het eerst komt
Ulysses in het land der Cyclopen, waar hij met
12 gezellen de grot van den reus Polyphemus
een zoon van Poseidon en de nymph Thoosa,
bezoekt. Nadat Polyphemus in de grot, die door
een rotsblok gesloten is, 6 zijner makkers heeft
verslonden, maakt Ulysses hem dronken, steekt
hem het oog uit en ontkomt met de andere kameraden uit de grot, door zich onder de schapen die
de grot uitgaan te verbergen. De Cycloop smeekt
zijnen vader Poseidon hem te wreken, die daarom
van nu af den rondzwervenden Ulysses vervolgt
en uit zijn vaderland verwijderd houdt (9, 116 en
v.). Hierna komt Ulysses op het eiland van Aeolus (10, 1 en v.), daarop bij de menschenetende
Lae s t r y g o n en, uit wier land hij slechts met één
schip ontkomt (10, 80 en v.). Op het eiland Acaea
veranderde de tooveres C i r c e, dochter van Helios
en Perse, zuster van Aeëtes (zij heet ook clothier
van Aeëtes en Hecate), een gedeelte zijner togtgenooten in zwijnen, doch wordt door Ulysses gedrongen hun de menschlijke gedaante terug te
geven (10, 133 en v.) Hier leefden zij verder
een geheel jaar in vreugde en genot, totdat eindelijk de gezellen van Ulysses verlangde-ti af te
varen (10, 466 en v.). Circe gaf hein den raad
eerst naar het verre Westen over den Oceaan te
stevenen, om aan de andere kust bij de dreven

van Persephone, in den voorhof der onderwereld
(z o n d e r w e r e 1 d) de scihim van Tiresias te onder
hij in zijn vaderland zou kunnen-vragen,ho
terugkeeren. Dit gebeurt (OD. 11.) : Ulysses vol
doet de geloften hem door-brengtdlijkofs
Circe voorgeschreven, waarop uit de diepste duisternis der onderwereld, behalve Tiresias, nog de
schimmen van vele helden en heldinnen, alsmede
die zijner moeder Antielea, verschijnen; Tiresias
verkondigt hem, dat zijne terugreis door den toorn
van Poseidon bemoeilijkt wordt, doch dat deze toch
zou gelukken, zoo zij de kudden van Helius op
Thrinacia ontzagen. Nu varen zij naar het eiland
van Circe terug, die hun omtrent de verdere reis
en de reddingsmiddelen onderrigt en een gunstigen
wind nazendt (12, 1 en v.). Zij komen gelukkig
langs de eilanden der Sirenen (z. a.) en de
P 1 a n c t e n (vast staande klippen, met een ziedende
branding en in damp gehuld, van de Symplegaden
verschillend) (12, 166 en v.), tusschen Scylla
(z. a.) en C h a r y b d is door, naar het eiland Thrinacia, waar de kudden van Helius weiden (12,
260 en v.). Ulysses, door zijne gezellen gedrongen, laat hen aan land gaan maar onder cede
geen stuk vee te zullen slagten. Doch door den
honger gekweld slagten zij, terwijl Ulysses sliep,
de schoonste runderen. Daarom vernielt Zeus, op
bede van Helius, als zij weer onder zeil zijn, hun
schip door den bliksem en allen komen om in de
golven, behalve Ulysses, die op een wrak van het
schip naar 0 g y g i a drijft, het eiland van de nymph
Calypso, de dochter van Atlas (t2, 403-453.).
Zeven jaren blijft Ulysses bij de schoone nymph,
die hem tot echtgenoot begeert en hem van de
terugreis afhoudt, door hem onsterflijkheid en
eeuwige jeugd te beloven ; doch hoe zij ook vleit,
hare zoete woorden kunnen in de borst van den
held het verlangen naar zijn vaderland en geliefde
vrouw niet uitdooven. Eindelijk erbarmt zich zijner
Athene, zijne godlijke beschermster; terwijl Poseidon afwezig is, weet zij het in de vergadering der
goden zoover te brengen, dat Zeus tot zijne terugreis besluit en Hermes naar Calypso, zendt niet
het bevel om Ulysses te laten trekken (oD. 1, 13,
44 en v. 4, 555 en v. 5, 1 en v. 7, 244 en v.).
Zelf bouwt hij een schip en bereikt daarmede in
18 dagen de stranden van het eiland der Phaeaciërs, S c h er i a; daar bemerkt Poseidon hem en
verbrijzelt zijn vaartuig, doch Ino Leucothea redt
hem en brengt hem aan wal bij het visschersvolk
der Phaeaciërs (5, 278 en v.). Op de kust ontmoet hij de koningsdochter Nausicaa en wordt
door haar naar de stad, tot hare ouders, Alcinous en
Arete, geleid, die hem gastvrij opnemen (on. 6.).
Met rijke geschenken overladen wordt hij eindelijk
door de Phaeaciërs naar zijn vaderland teruggezonden (oD. 13 ). Na een afwezigheid van twintig
jaren bereikt hij slapende de vaderlandsche kust
en drijft met zijne schatten in de Phorcysbaai aan
land. Gedurende de laatste drie jaren had er in
zijn huis groote wanorde geheerscht. Terwijl de
oude Laërtes zijne treurige dagen op het land
sleet, bestormden over de 100 edelen van Ithaca,
Same, Dulichium, Zacynthus als minnaars Penelope, de schoone, verstandige en trouwe echtgenoote van Ulysses en verbrasten zijn goed (1,
215. 13, 377.). Door een fijne list had Penelope
de lastige minnaars lang weten te misleiden. Zij
had hen verzocht zoo lang geduld te hebben, totdat zij een lijkkleed, dat voor haar schoonvader

TJmbella Unctor.
bestemd was, zou afgewerkt hebben ; doch wat zij
over dag weefde, trok zij des nachts weder uit;
totdat in het vierde jaar een harer bedienden het
aan de minnaars verklikte, en deze haar dwongen
het werk te voltooijen (2, 88 en v.). Zoo werd
zij eindelijk genoodzaakt eene keuze te doen. Zij
beloofde hem te zullen kiezen, die met den boog
van Ulysses het best bij een wedstrijd zou schieten. Juist op den dag voor de beslissing komt
Ulysses in zijn huis terug. Door Athene in een
ouden bedelaar veranderd had hij zich uit de
Phorcysbaai naar de hoeve, door zijnen ouden
getrouwen dienaar E u m a e u s(&coc vcpopi36s) beheerd, begeven (or. 14.) en daar zijn zoon
Telemachus ontmoet (oD. 16.), die juist van eene
reis naar Pylus en Sparta, om naar zijnen vader
te vernemen, teruggekeerd en met moeite de
aanslagen der minnaars ontkomen was. Want in
de laatste jaren had hij den manlijken leeftijd bereikt en door Athene met moed en kracht bezield,
had hij zich tegen den overmoed der vrijers ver
weshalve deze besloten hadden hem uit den weg-zet,
te ruimen (oD. 1-4.). Vader en zoon overleggen
bij Eumaeus op welke wijze zij zich zullen wreken,
en Ulysses begeeft zich in bedelaarsgewaad in de
stad, alwaar hij als bedelaar in zijn eigen huis
veel van de minnaars te lijden heeft (oD. 17 en 18.).
Als op. den volgenden dag de wedstrijd met den
boog van Ulysses, het geschenk van Iphitus, zal
plaats hebben, en geen der vrijers in staat is den
boog te spannen, doet dit eindelijk Ulysses, de
bedelaar, en na het beslissend schot gedaan te
hebben, spant hij zijnen boog tegen de minnaars,
en, door Athene, door Telemachus en zijne trouwe dienaars, geholpen schiet hij allen neer (oD.
21 en 22.). Daarop maakt hij zich aan zijne vrouw
bekend en zoekt zijn ouden vader op. lntusschen
hebben de bloedverwanten der minnaars op het
berigt van hunnen :noord de wapens opgevat, doch
Athene, in de gedaante van Mentor, brengt eene
verzoening tusschen het volk en zijnen koning
tot stand (oD. 23 en 24.). Over de zamenstelling
der Odyssea, z. Homerus. Homerus schildert
Ulysses als een slim, behendig en vindingrijk man,
uitmuntende door welsprekendheid, beleid en overleg, als een welberaden, moedig strijder, die met
geduld in lijden en rampen volhardt; in de
latere sage verschijnt hij daarentegen als een
sluw, lafhartig bedrieger (soPH. PHIL. VERG.
AEN. 2, 164.). Wat het levenseinde van Ulysses
betreft, daarover had Tiresias (HOM. OD. 11, 134
en v.) voorzegd, dat de vriendlijke dood hein bui
(ie ' Xós = E;w X6c) overvallen zou,-tendz
die hem in een gelukkigen ouderdom, in vrede en
rust zou wegrukken, terwijl zijn volk in bloei
en welvaart zou verkeeren. Aan deze homerische
uitdrukking & rlXó? (uit de zee) knoopte de latere
sage het volgende verhaal: 'i'elegonus, zoon van
Ulysses en Circe, werd door zijne moeder uitgezonden om zijnen vader te zoeken. Toen hij, eioor
storm naar Ithaca gedreven, daar levensmiddelen
roofde, werd hij door Ulysses en Telemachus aangevallen, waarbij hij zijnen vader doodde, wiens
lijk naar Aeaea meegevoerd werd (HOR. oD. 3,
29, 8.). De punt van de doodlijke lans was een
scherpe pin van een zeerog, want uit de zee zou
de dood hem bereiken. Circe zou hem uit den
dood hebben opgewekt, of hij kwam in Tyrrhenië,
waar hij op den berg Perge verbrand werd. Telegonus zou gehuwd zijn met Penelope, die met
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Telemachus hem en het lijk van UIysses naar
Aeaea gevolgd was, err bij haar Italus verwekt
hebben ; hij ging door voor den stichter van nsculum en Praeneste (OVID. FAST. 3, 92. HOR. op
m. p.). Doch Telemachus huwde met Circe, en
werd vader van Latinus; of hij trouwde Cassiphone, dochter van Circe, vermoordde Circe en werd
daarom door Cassiphone gedood. Hij zou ook
een dochter Roma gehad hebben, die de vrouw
werd van Aeneas ; bij Polycaste, dochter van Nestor, of bij Nausicaä, dochter van Alcinous, verwekte hij Perseptolis. Volgens Hesiodus (THEOG.
1011 en v.) verwekte Ulysses bij Circe, behalve
Telegonus, nog Agrius en Latinus, bij Calypso
Nausithous en Nausinous.
TTmbella, de zonnescherm der romeinsche
dames, die haar vaak door slavinnen en eunuchen
werd nagedragen.
Umbilheus, z. boeken, 3. kol. o.
Umbra,, een ongenoodigde gast bij een maal
een ander werd medegebragt, waar--tijd,eor
toe de gastheer echter verlof moest hebben gegeven (Icon. SAT. 2, 8, 22. EP. 1, 5, 28.).
Umbrênum, P. een vrijgelaten slaaf, een van
Catilina's zaamgezworenen, kreeg van Lentulus in
last om met de gezanten der Allobrogers te onderhandelen en hen voor de zamenzwering te winnen (SAL. CAT. 40.).
ITmbria, rl 'Op.Pptxr, landschap van Italië,
werd ten N. door den Rubico van cispadaansch
Gallië gescheiden, ten W. door den Tiberis van
Etrurië, ten Z. en 0. door den Nar van liet land
der Sabijnen, door den Aesis van Picenum; de
oostzijde werd bespoeld door de adriatische zee.
De bergketen der Apennijnen, die er van het N.
naar het Z. door heenliep, scheidde het in U. Gisen T r a n s a p e n n i n a; de kuststreek langs de
adriatische Zee heette ook ager Gallicus (cie.
BRUT. 14. SEST. 4. LIV. 39, 44.). Het land was
in het W. vooral bergachtig en eenigzins woest,
doch overigens Bene vruchtbare vlakte, rijk aan
sterke runders en veel ooft. Onder de bijrivieren
van den Tiberis stroomden hier: T i n i a (t. Timia), C 1 a s ï a, (t. Chiascio), C 1 i t u m n u s (t. Clitunno) en Nar (t. Nera); in de adriatische Zee
vallen tusschen de R u h i c o (t. Pisantello) en A esis (t. Esino) : A r i m i n u s (t. Marocchia), A p r u-

sa (t. Ausa), Pisaurus (t. Foglia), Metaurus
(t. Metauro), Sena (t. Cesano). De inwoners
U m b r i, 'U {u,i3ptxo (HDT. 1, 94. 4, 49.), behoorden
tot de oudste, aan de Grieken verwante bevolking;
zij waren langen tijd magtige gebieders in Italië,
totdat zij voor de Tyrrheners moesten onderdoen.
Onder de talrijke steden noemen wij : A r i m i n u m
(t. Remini), Fanu7n Fortunae aan den mond
van den Metaurus (t. Fano), Sena G a 1 l i c a (t.
Senigaglia), S a r s i n a (t. nog zoo), geboorteplaats
van Plautus, Urbinum Ilortense (t. Urbino) op
een steile rots tusschen de Pisaurus en Metaurus, Tifernum, Iguviur (t. Gubbio), M am erinu m
vroeger Cameus (t. Camerino), M e v a n i a (t, Bevagna), S p o l et i u m (t. Spoleto), T u d e r (t. Todi), A m e r i a (t. Amelia), N a r n i a (t. Narni),
en z.
Uneia, 1) 1/., as als kopermunt. --- 2) In
't algemeen 1/ Z van een geheel b. v. heres ex uncia, z. hereditas.
Unetor, een slaaf die zijnen heer zalfde. In
de baden, gymnasiën en bij de gladiatoren had
men ook bijzondere unctores.
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UnctoriUm, z. b a l n e u m.
Ilnelli, OuevsXot, volk in Gallia Lugdunensis,
op een ver in zee vooruitspringenden landtong,
tegenover Britannië in het teg. Cotantin.
ITnguentum, zalf of balsem, uit olie en
welriekende stoffen bereid. Het gebruik en ver
zalven kwam uit het 0. naar Grie--vardigen
kenland en van daar naar Italië, waar men zich
voor den maaltijd en na het bad zalfde, zelfs zijne
kleederen ; ook was het gebruik van unguentum
bij begrafenisplegtigheden zeer algemeen (z. fu.
n u s). Het kostbaarst was de nardusolie (z. n a rd u m), meer algemeen het Myrrhinurn (z. My rr h a). De vasa unguentaria waren alabastri, ampullae, gutti enz. Afzonderlijke zalfkastjes heetten
narthecia (z. v á p -hl ). Handelaren in reukwerk
(unguentarii en unguentariae) waren er in Aegypte,
Griekenland, Italië enz:
Vranis, Oupavka, 1) z. Aphrodite. — 2)
z. Mu s a e.
Titan
ITrwnus, 0►ipavoc, z.Titanes
Oupavtwves, z. Titanes.
ITrbinum, z. Umbria.
Urbs. Bij het stichten van steden hadden de
Romeinen de gebruiklijke plegtigheden van de
Etruscers ontleend. De stichter der stad, in een
Gabino cinctu (z. a.) gekleed, trok een vore voor
den aanstaanden stadsmuur (aratri circumductio),
terwijl hij de aarde naar binnen opwierp en over
de plaats waar de poorten zouden staan den ploeg
heen droeg.
ZTreéus, z. vasa.
TJria, bij Herodotus (4, 99.) `Ip oude hoofd
aan de via Appia, tusschen-stadvnJpygië,
de rivier Cerbalus en de stad Sipontum ; t. Oria.
[Jrinãtor, duiker. Te Rome had men een
duikersgild, die de in het water gevallen voorwerpen voor geld opvischten.
Urna, a) watervat, z. vasa. b) Ook de lijkurn of aschkist werd dikwijls zoo genoemd (urn a
o s s a r i a en cineraria), die uit klei, glas, steen
of metaal gemaakt was ; verg. fu n u s en s e p u lc r u ni. -- c) Als maat bevatte de urna 1/2 amphora of 4 congii.
Urso, Oupawv, rom. colonie in Hispania Baetica, sterke bergvesting, de laatste wijkplaats der
Pompejanen.
Vrous, z. storrebeelden.
ZTseana, de grootste stad van het gebied der
Penestae in Illyris Graeca, grensvesting aan den
Artanes ; t. Boscopoli.
Usipétes, Ova(-nvrac, ook Usipii, een volk
dat meest met de Tencteren genoemd wordt, in
westelijk Germanië. Vroeger hadden zij andere
woonplaatsen gehad (aan de rivier Use in de
Wetterau?), doch werden met de Teneteren (aan
de Lippe en Roer) en Ubiërs door de Sueven
verdreven en vestigden zich, na den door Caesar
verijdelden inval in Gallië, door de Sygambren
opgenomen aan den noordelijken oever der I: u pp i a (Lippe) tot aan den Main (CAES. B. G. 4,
1, 4, 16. TAC. ANN. 1, 50, 51. HI ST. 4, 37. GERM.
32.).
ITstiea, 0uaríxa, 1) eiland op de N. Westkust van Sicilië, nog teg. zoo geheeten. — 2) Dal
in het land der Sabijnen nabij het Sabinum van
Horatius (Hon. OD. 1, 17, 11.)..
ITstrina, -um, z. f u n u s, 2. kol. b.
Usucapio of usus, verkrijging van eigendom
door verjaard bezit. Reeds de XII tafelen be-

paalden, dat tijd regt schiep, d. i. die een grondeigendom 2 jaren, andere dingen slechts 1 jaar
bezat, zou eigenaar worden, mits de zaak niet
gestolen (z. l e x A t i n i a) en algemeen voor
usucapio vatbaar was (b. v. de grensscheidingen
waren daarvan uitgesloten, alle ras sacrae, alsook
het voorplein van een grafteeken, het staatseigendom enz.). Met der tijd werden als vereischten
voor usucapio ingevoerd bona fides en justus titulus (een geldige titel van bezit). De usucapio
strekte vooral daartoe, om het eigendom in bonis,
tot een eigendom ex jura quiritium te maken, en
om den bonae fidei possessor eigendomsregt te
verschaffen. Onder de keizers kwam naast de
usucapio de longi temporis praescriptio of possessio
in gebruik, waartoe minder vereischt werd, maar die
daarentegen ook een termijn van 10 jaren voor usucapio vorderde. — Usucapio pro herede. Opdat een erfgenaam gedrongen zou worden, om de
hem toegëtallen erfenis spoedig te aanvaarden,
veroorloofde men aan een ieder zaken tot een erfenis behoorende weg te nemen en te usucapieren.
Daarom sloegen de werklijke erfgenamen er dadelijk de hand aan, ten einde zich de erfenis niet
te laten ontrooven. Onder de keizers hield deze
instelling geheel op.
ITsus, a) usus (et) auctoritas, de oudste uit
voor usucapio; b) usus heette de usu--druking
capio der manus (z. m a n u s); c) usus als een persoonlijk servituut bevat het regt, een zaak te gebruiken, maar zonder de vruchten er van te genieten, b. v. een huis te bewonen, maar niet te
verhuren enz.
Ilsus fructus, een persoonlijk servituut met
het regt, een zaak te gebruiken met genot der
vruchten. Het meest gebruiklijk was de vaststelling van usus fructus bij testament, waarbij aan
den overblijvenden echtgenoot, den broeder enz.
het regt werd gegeven om een huis, akker of ook
slaven in allen deele te gebruiken, d. i. met instandhouding van het voorwerp zelf.
ITter, een leeren zak. De ouden bewaarden
daarin wijn en olie, ook gebruikten zij ze om er
vloeibare stoffen in te vervoeren.
TTtica, 'Itóxi1, oud tyrische colonie op de kust
van Noord- Africa, aan zee gelegen, omstreeks
1170 v. C. gesticht, niet ver van de rivier Bagradas, ongeveer 4-5 mijlen van Carthago verwijderd, verhief zich al ras door aanzienlijken handel, die door een goede haven zeer bevorderd
werd. De goed versterkte stad lag in een zeer vruchtbare vlakte, die door een aan metalen rijk gebergte begrensd werd; granen en zout werden
vooral naar Italië uitgevoerd. Na Carthago was
Utica de belangrijkste Phoenicische volkplanting,
en stond tot Carthago meer in betrekking van
een stad van gelijke regten, dan van onderdanigheid, ofschoon het toch dikwijls de afhanklijkheid
van Carthago in 't algemeen hard moest voelen.
Na in den 2. punischen oorlog een trouwe bondgenoot van Carthago geweest te zijn, maakte zij
gemeene zaak met de muitende huurtroepen: in
den laatsten wanhopigen strijd van Carthago tegen Rome, 146 v. C., onderwierp zij zich aan
Rome en werd alzoo na de verwoesting van Carthago de hoofdstad van noordelijk Africa en eene
belangrijke plaats voor de betrekkingen van Rome
met het binnenland en voor den handel. In de
burgeroorlogen van Caesar voegde het zich aan
zijne zijde, werd door den jongen Cato in bezit

Utricularius--VMentia.
genomen en beroemd door diens zelfmoord binnen
hare muren. Augustus begunstigde de stad buitengewoon. Tegen het einde der 7. eeuw werd
zij door de Arabieren verwoest. Ten deele vrij
goed bewaard gebleven waterleidingen, de overblijfsels van een theater en amphitheater, ruïnen
van tempels en andere gedenkteekens zijn nog
heden de sprekende getuigen van de voormalige
pracht en grootte der stad.
TTtrieularius, a) speelman op den doedel
veerman, die de reizigers in lederen-zak;b)
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schuitjes over de rivier zette. In verscheiden
provinciën had men collegia utricularioruin.
Uxellodunum, stad der Cadurci in Gallia
Aquitania, op een steile rots.
Uxii, roofzuchtige volkstam in het land
U x i a, die zich langs de grenzen van Susiana
en Persia tot in Medië uitstrekte (ARR. ANAB.
3, 8, 11, 17.).

ZTxor, was de algemeene naam voor echtgenoote, bepaaldelijk voor de vrouw zonder manus,
in tegenstelling van de mater familias.

.

Vacatio, vrijstelling van ambten, z. e x c usa-

nu beide partijen verschenen waren, en er een
uitstel bleek noodig te zijn, dan verzekerde men
Vacea of Vaga, O1idya, aanzienlijke stad zich weder door een vadimonium. Onder de keizers
van Numidië, 1 dagreis ten Z. W. van Utica in werden de vadimonia door de litis denuntiatio bijna
het binnenland, werd door Metellus verwoest, verdrongen, zij bleven nog bestaan onder den naam
maar later herbouwd; t. Bayjah of Bedsja in Tunis, cautio in judicio sistendi, z. j u di c i u in p r i v a turn.
op de grenzen van Algerië (SAL. JUG. 29, 47, 68.).
Vahalis, z. R h e n u s.
Valen., broeder van Valentianus I., geboren
Vaceaei, Ouaxxaiot, een magtige spaansche
volkstam in het N. W. van het schiereiland, aan in Pannonië, diende eerst onder de lijfwacht van
den Duero; hun hoofdstad was Pallantia, t. Pa- Julianus, doch verzette zich tegen diens verlangen
lencia. Zij bebouwden den grond in gemeenschap om het Christendom te verzaken . In 't jaar 364
en deelden evenredig de opbrengst. Zij waren droeg zijn broeder hem als mederegent het bestuur
zeer krijgshaftig en maakten het de Puniërs dik over de oostelijke provinciën op en plaatste hem
zeer lastig.
-wijls bekwame mannen ter zijde. I)och de rust zijner
Vseuna, sabijnsche godin, waaraan de land- regering werd meermalen verstoord door oorlog
lieden bij het invallen van den winter offerden, en opstand. Inzonderheid wendde hij zich in 365
wanneer zij van den arbeid van den oogst of van de tegen de Perzen, die zijn gebied met een inval
krijgsdienst tot hun haard en Penaten terugkeer bedreigden. In denzelfden tijd werden Klein-Azië
zich nu aan de rust overgaven (OVID. FAST.-den en Zuid-Europa door een aardbeving geteisterd,
6, 307.). Zoo werd zij in 't algemeen eene godin de Gothen deden een inval in Thracië, de opder rust van den arbeid (misschien van vacare?) stand van Procopius werd in 366 met veel moeite
en der ledigheid (litare Vacunae voor vacuum esse) onderdrukt, en desniettemin werden door den
Zij werd vereenzelvigd met Ceres, Venus, Diana, goedhartigen Valens de belastingen verminderd.
Minerva, Belloria en Victoria. Zij werd vooral Daar de Gothen Procopius ondersteund hadden,
vereerd te Reate, Tibur; of dit ook te Rome trok Valens in 367 over den Donau, doch leed
gebeurde, is onzeker. Verg. HOR. EP. 1, 10, 49.: in de moerassige landstreek groote verliezen en
fanun putre Vacunae.
moest terugtrekken. Eerst in 369 bragt hij de
Vada, 1) kasteel der Batavieren in Gallia Bel- Gothen een nederlaag toe, zoodat zij vrede moes-

tb; — militaris, z. beneficiaries.

gica, ten 0. van Grinnes

(TAC. RIST .

5, 20, 21.);

misschien het teg. dorp Wamel of de stad Gouda.---

2) Z. Sabbata. — 3) Z. Volaterrae.
Vadimónis lacus, -ri Otiá6µw A4vr^, klein,
rond, heilig meer van Etrurië, in 't gebied van
Ameria, diende de Etruscers tot vereenigingsplaats; t. lago di Bassano.
Vadimoiiium is een door borgen (vades)
gedane belofte (later ook zonder borgen) van op
een bepaalden dag voor 't geregt te zullen ver
Gewoonlijk eischte de eischer den ge--schijne.
daagde daartoe op (vadari) en dan heette het
vadimonium promittere, dare, facere enz. Volgens
belofte verschijnen heette vad. obire, sistere enz.,
het wegblijven vad. deserere (Cie. QUINCT. 8, 15 en
v. 23 en v.). Met het vadimonium was het beloven eener geldsom verbonden, die afhanklijk
was van het onderwerp des gedings, doch de som
van 100000 sestertiën niet mogt ie boven gaan.
Deze som was verbeurd, wanneer het vadimonium
niet gehouden werd. In het formulier-proces werd
van het vadimonium gebruik gemaakt, wanneer de
gedaagde niet terstond aan de in jus vocatio gevolg
kon geven. Ook werd een vadimonium gesteld
zonder dat er in jus vocatio plaats had. Wanneer

ten sluiten. Op een reis door Azië verloor hij in
372 zijn eenigen zoon Valentianus en bleef in
Syrië, des winters gewoonlijk in Antiochië, tot in
378. Deze tijd kenmerkt zich door twisten over
de grenzen met Perzië, door oorlogen met de

Isauriërs, zamenzweringen tegen het leven des
keizers, ontevredenheid over het bestuur van den
om zijn hebzucht gehaten Petronius, schoonvader
des keizers. In 't jaar 378 riep hem een inval
der Gothen naar Constantinopel terug. De voortdringende Hunnen hadden het rijk der Gothen
vernietigd, en 200000 strijdbare mannen met
hunne familiën verzochten een wijkplaats in Moesië
en Thracië. De hebzucht en trouweloosheid der
romeinsche beambten bragten de Gothen tot wanhoop in 377, een romeinsch leger werd door ben
verslagen, Thracië verwoest en Valens naar Europa teruggekeerd, leverde den 9. Aug. 378 den
slag bij Adrianopel. Hij werd volkomen geslagen. Na den slag had hij wegens een zware wond
de vlugt genomen in een boerenhut, waar hij,
toen deze door rondzwervende Gothen in brand
was gestoken, in de vlammen omkwam.
Valentia, OvaXev-rka, 1) naam van het zui-

delijk gedeelte van Britannia Barbara, ten N. van
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den muur der Pieten, dat door Theodosius tot
provincie gemaakt werd, maar slechts korten tijd
in bezit van de Romeinen bleef. -- 2) Groote
stad der Edetaners in Hispania Tarraconensis, aan
de rivier Turia, werd door Pompejus verwoest,
doch later herbouwd. Zij draagt nog den ouden
naam. --- 3) Stad der Cavaren in Gallia Narbonensis, tusschen Ticinum en Vienna, romeinsche
colonie, wier inwoners te Rome eerposten konden
bekleeden (Tae. ANN. 2, 23. RIST. 1, 66.); t. Valence. -- 4) Stad in Calabrië tusschen Brundusium. en Clupeae. -- 5) A Z. V i b o.
Valentiniánus, 1) I., Flay i u s, geboren
te Cibalae in Pannonië, 321 v. C., een man van
groote ligchaamskracht, had zich in de oorlogen
van Rome onderscheiden, was bevelhebber in
Africa en Britannië geweest en stond bij de soldaten in hoog aanzien. Hij had een indrukwekkend voorkomen, was streng, zoo niet wreed,
vooral tegen minderen, rein van zeden, een vriend
der wetenschappen, hoewel zelf zonder echte beschaving, een braaf soldaat en ervaren in de
krijgskunst, en tevens verdraagzaam in de godsdienst. Terstond bij zijne troonbeklimming stond
hij de heidenen eenige vrijheden toe, doch was
echter een oplegt Christen. Hij nam zijnen broeder Valens tot mederegent aan en woonde te
Milaan, nam krachtige maatregelen ter verdediging van de grenzen, vooral van Africa tegen de
Mauren en van den Rijn tegen de Duitschers,
trok in 365 naar Gallië, voerde krijg tegen de
magtige Alemannen en overwon hen in 366. Tevens maakte hij zich verdienstelijk jegens Gallië
en zijn rijk door het geven van verscheiden wetten en nam in 267 zijn achtjarigen zoon Gratianus tot mederegent aan. In 368 trok hij op
nieuw tegen de Alemannen, die een inval in Gallië gedaan hadden, sloeg hen verscheiden malen,
ondernam daarop een togt tegen de Franken, en
later ook tegen de Saxers. Op nieuw geraakte
-

hij in oorlog met de Alemannen, waarin de vader

van den lateren keizer Theodosius zich bijzonder
onderscheidde. In 't jaar 374 eindelijk rustte hij
zich ten krijg uit tegen de Quaden in Pannonië,
die hij in het volgende jaar aanviel en versloeg.
Een gezantschap van hen ontving hij met groote
stuurschheid en liet zich tegen hen zoozeer door
drift vervoeren, dat hij door een beroerte getrof
fen, den 17. Nov. overleed, 65 jaar oud. — De
oudste zoon van Valentinianus, Gratianus, geboren te Sirmiuni in 359, sedert 367 mederegent,
volgde zijnen vader in 375 op, een naar ligchaam
en geest uitstekend vorst, wiens innemend uiterlijk en reine zeden hem de liefde van allen deed
verwerven. In alle ligchaamsoefeningen uitmuntende, door Ausonius zorgvuldig onderwezen, was
hij vroom, zachtaardig, milddadig, teeder jegens
zijne bloedverwanten, doch een hartstogtlijk liefhebber van de jagt. Gewoonlijk hield Gratianus
zich in Trier op, vanwaar hij vele wetten uitvaar digde. Terwijl in Italië een hongersnood uitbrak,
rustte Gratianus zich in 377 tegen de Alemannen ten strijd uit, die hij in 't volgende jaar met
kracht aanviel en bij Argentaria versloeg. Daarop
trok hij tegen de Sarmaten aan den Donau en
versloeg ze. Kort daarna ontving hij het berigt
van den dood van Valens en begaf zich toen weder
naar Milaan, waar hij zeer gemeenzaam en hartlijk
omging met den bisschop Ambrosius. Aan Theodosius, die intusschen de regering in het Oosten

aanvaard had, zond hij hulp tegen de Gothen en
bragt de eerstvolgende jaren bij afwisseling in
Gallië en Italië door. In 't jaar 384 brak de opstand van Maximus uit, die den jeugdigen, zoo
veel belovenden keizer kroon en leven kostte. Zijn
halfbroeder 2) Valentinianus II. geb. 371,
volgde hem op, onder de voogdij zijner moeder
Justina, hoewel Theodosius zich met zijn raad
het meest deed gelden. Vele wetten werden onder hem uitgevaardigd. Tegen Maximus beschermde
Theodosius hem, 387. Valentinianus hield zich
in de laatste jaren in Italië op en stierf hier een
geweldigen dood, door de hand van den heerschzuchtigen Frank Arbogastes, na eene zwakke, onvruchtbare regering, den 15. Mei 392. -- 3)
Flay. Placidus Valentinianus III., zoon van
den derden Constanties en van Galla Placidia,
geb. 419, werd door Honorius tot zijn opvolger
benoemd en kwant in 425 na den val van Johannes op den troon. Zijne moeder Placidia voerde
de teugels van het bewind, zonder evenwel een
gunstigen invloed op haren zoon uit te oefenen.
Steunpilaren van haar en haren zoon waren de
voortreflijke veldheeren Bonifacius en Aëtius. De
laatste verdedigde het wankelende rijk tegen muitende soldaten, tegen West-Gothen en Vandalen,
doch hij geraakte echter reeds in 427 met Bonifacius in twist, die wel door het hof gevoed werd,
ten einde in Bonifacius een tegenwigt tegen Aëtius
te hebben, maar toch met den ondergang van Bonifacius eindigde. Daarop voerde Aëtius, die nu alvermogende minister en veldheer was, gelukkig oorlog
tegen de woeste germaansche volken, vooral Franken en Gothen. Met de naar Africa overgestoken
Vandalen werd vrede gesloten. Een lateren strijd
van deze met de Gothen, gaf aanleiding tot een
verbond van Genserik, koning der Vandalen met
Attila en den inval van den laatste in het WestRomeinsche rijk, hetwelk door de Vandalen van
de zeezijde hevig bestookt en verwoest werd, 439
en 440. De zwakke keizer bekommerde zich weinig over het verlies van het eene gedeelte van
zijn rijk na het andere. Na den dood zijner moeder, in 't jaar 450, geraakte zijne heerschappij
door Attila's verwoestenden heirtogt naar Gallië
in groot gevaar. Intussehen versloeg Aëtius niet
behulp van Theodorik, koning der-West-Gothen,
Attila op de catalaunische velden in 451, wekte echter weldra het wantrouwen op van Valentianus, die
hem in 't jaar 454 vermoorden liet, doch zelf reeds
in liet volgende jaar hetzelfde lot onderging, 455.
Valerie, 1) z. V a l e r i i. 2) OeaXspíu, stad
der Celtiberiërs in Hispanië, aan den Sucro, t. Valeria la vieja. — 3) Stad in Latium aan den valerischen weg, tusschen Tibur en Carseoli ; mis
-schientVar(z.)vHotius;Vc
Varo. — 4) Onder Galerius eens provincie van Beneden-Pannonië, tusschen de Raab, Donau en Drau.
Valeriánus, z. V a l e r i i.
Valerii, een patricisch geslacht, afkomstig
uit Sabinum, van waar een Volesus Valerius, onder
Titus Tatius naar Rome kwam. Van hem stamt
waarschijnlijk af 1) P. Valerius Poplicola
(Publicola), die met Brutus, Sp. Lucretius en a.
het geslacht der Tarquinii hielp verdrijven. Tot
consul gekozen, zorgde hij voor de rust in de stad
en overwon vervolgens de Tarquinii en hunne
bondgenooten. Hij verkreeg waarschijnlijk den
bijnaam Poplicola wegens zijne achting voor de
volksvrijheid, en wel voornamelijk, omdat hij haar
-

Valerii.
door wetten zocht te bestendigen, 509 v. C. Ook
in de eerst volgende jaren was hij consul en
vocht zegevierend tegen de Vejenten en Etruscers
onder Porsena, die de jeugdige vrijheid van Rome
bedreigden. lie laatste sloot vrede, waartoe Valerius ijverige pogingen aanwendde. Daarop ondernam hij in 't jaar 504 een veldtogt tegen de
Sabijnen en Vejenten en stierf kort na het einde
daarvan. Het romeinsche volk vereerde hem door
eene plegtige begrafenis. -- Zijn broeder 2) M.
Valerius Maximus vocht het eerst in een
slag tegen Porsena, daarop in 505 v. C. als consul met roem tegen de Sabijnen en later tegen
de verbonden Latijnen (495) in den bloedigen slag
aan het meer Regillus, waarin hij waarschijnlijk
gewond werd. Later koos men hem, bij het uit
inwendige onlusten, tot dictator, waarop-breknva
hij de tegen Rome verbonden vijanden versloeg.
Doch toen de bekende uitwijking van het volk
naar den heiligen berg plaats had, deed hij zijn
best om eene verzoening met den senaat en eene
vervulling der weuschen van het vok tot stand te
brengen. — 3) P. Valerius, zoon van n 0 . 1), die
niet zijnen broeder Marcus in den slag bij het meer
Regillus hunnen oom Marcus verdedigde en later
zelf sneuvelde. — 4) L. V a 1 e r i u s, tegenstander
van Spurius Cassius, waardoor hij den toorn van
het volk opwekte, doch om dien te stillen, verdedigde hij in 't jaar 483 v. C. de door het volk
verlangde verdeeling van landerijen. — 5) L. V aIer. Poplicola Potitus, zoon van n 0 . 3),
legde in 't jaar 449 de twisten tusschen het volk
en den senaat bij, vocht als consul tegen de Aequers en Volscen en was later in 445 weder de
bemiddelaar tusschen het volk en den senaat, -6) C. Valer. Potitus Volesus, vocht in 't
jaar 410 als consulaire krijgstribuun gelukkig tegen
de Aequers, op wie hij een door hen ingenomen
vesting weder veroverde. ---7) L. Valer Pot it u s, versloeg als consulaire krijgstribuun in 't jaar
406 v. C. de Volsten, gelijk hij in de volgende
jaren hetzelfde ambt bij herhaling bekleedde en
zegevierend tegen Veji, de Volsten en Faliscers
oorlog voerde. — 8) L. Valer. Po titus, werd
in 392 nog zeer jong tot consul verkozen en versloeg de Aequers aan den Algidus. — 9) P. Va1 er. P ot i t u s Pop 1. vocht met Camillus tegen
Anticm en Etrurië in 't jaar 386 en versloeg in
377 de Latijnen bij Satricum. — 10) M. Valer.
P o p 1 i c o 1 a, bekend door de veldtogten, die hij in
355 en 353 tegen Tibur en de Volsten ondernam. — 11) M. Valer. C o r v u s, diende voor
't eerst onder Camillus in 't jaar 349 tegen de
Galliërs en verkreeg zijnen bijnaam in een tweegevecht tegen een reusachtigen Galliër, dien hij,
geholpen door een raaf, overwon. Pas 23 jaren
oud, werd hij reeds in 348 consul, overwon in 346
de Volsten en versloeg in het begin van den oor
deze in 343, bij den berg-logmetdSani,
Gaurus in Campanië (Liv. 7, 3 -).), en vervolgens
bij Suessula (LIV. 7, 34 en v.). Tot dictator benoemd, dempte Valerius door zachte en verzoenende maatregelen een opstand der bezetting die
in Capua was achtergebleven en der met hen
verbonden slaven. Nog verscheiden malen bekleedde hij het consul- en dictatorschap, het laatst
was hij consul in 300 tegen de Etruscers, die uit
vrees voor zijnen naam den strijd niet durfden
wagen. Zijne laatste jaren bragt hij op zijn landgoed door en stierf geëerd en geliefd in den hoo,-
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gen ouderdom van 100 jaren (CIC. DE SEN. 17, 60.
LIV. 7, 33.) — 12) M. Valer. Maximus, consul in 't jaar 312, waarin hij tegen de Samniten
streed. Grooten roem verwierf hij zich in 't jaar
300 als legaat in den oorlog tegen de Samniten.
— 13) L. Valerius, werd in 't jaar 282 als
gezant naar Tarentum gezonden, doch door de
inwoners vijandig ontvangen en. gedood. -- 14)
P.Valerius Laevinus, werd door Pyrrhus van
Epirus in 't jaar 280 bij Heraclea geslagen. —
15) M. Valerius Maximus Messala, consul in 263, overwon Hiero en de Carthagers op
Sicilië. Hij zou uit Catana op Sicilië den eersten
zonnewijzer naar Rome gebragt hebben. — 16)
P. V a 1 e r i u s F a 1 t o, onderscheidde zich zeer in
den zeeslag bij de aegatische eilanden. In 238
streed hij tegen de Galliërs, wel in den beginne
ongelukkig, doch bragt hun later een geduchte
nederlaag toe. -- 17) P. Valer. Flaccus, werd
in 219 naar Saguntum tot Hannibal gezonden en
commandeerde in den 2. punischen oorlog een
vloot op de kust van Macedonië (LIV. 21, 6. 23,
38.). — 18) M. Valerius Laevinus, streed
eerst in 't jaar 215 tegen de Carthagers, vervolgens in 214 tegen Philippus, koning van Macedonië en behield ook in de eerst volgende jaren
het opperbevel ; in 21 t) kreeg hij Sicilië als provincie, bleef daar verscheiden jaren en behaalde
verschillende voordeelen op de Carthagers, wien hij
onder anderen Agrigentum ontrukte. In 't jaar
208 plunderde hij met een vloot de kusten van
Africa (LIV. 27, 9.) en herhaalde dien strooptogt
in 't volgende jaar. Hij stierf als propraetor in
Macedonië, in 't jaar 201 (Liv. 31, 30.). — 19)
L. Val. F 1 a c c u s, ambtgenoot van den consul
Cato den Oude, in 't jaar 195, overwon de bojische Galliërs (Liv. 34, 22.), de Insubriërs bij
Mediolanum (LIV. 39, 46.) en vocht in 191 onder
Glabrio in den slag bij de Thermopylae, tegen
Antiochus, koning van Syrië. Hij stierf in 't jaar
180 (riv. 40, 42.). — Zijn broeder 20) C. Valer.
Flaccus, tegen zijn zin tot Hamen van Jupiter
benoemd, matigde zich zitting in den senaat aan
en werd in 199 aedilis curulis, nadat zijn broeder
den eed voor hem gedaan had, daar een flamen
niet zweren mogt

(Liv. 27, 8. 31, 50.). — 21) C.

Valer. Laevinus, wist voor . de Aetoliërs een
gunstigen vrede met Rome te bedingen in 't jaar
189 (LIV. 38, 9.), vocht in 176 als consul tegen
de Liguriërs en maakte in de jaren 174 en 172
deel uit van een gezantschap naar Aetolië en Macedonië. -- 22) Q. Valer. S o r a n u s, uit Sora,
redenaar en dichter (cie. DE OR. 3, 11, 43.), zon
naar het schijnt, veel naam gemaakt te heb -der,
berispt zijn latijnsche uitspraak. —-ben.Cicro
23) L. Valer. Flaccus, consul in 't jaar 100,
met Marius, die de verkiezing van Valerius had
doorgedreven, om in hem een medewerker zijner
plannen te hebben ; hij liet zich echter niet als
werktuig gebruiken, doch verzette zich zoowel
tegen Marius, als later tegen Cinna (PLUT. MAR.
2, 30. CIC. PHIL . 8, 5, 15. AD ATT. 8, 3, 6.). 24) C. Valer. Flaccus, versloeg als consul in
93 de Celtiberiërs in een hevigen slag. — 25) L.
Valer. Flaccus, ambtgenoot
g van
eden
cconsul
Cinna in 86 v. C., vond den dood in den mithridatischen oorlog door zijn legaat Fimbria. — 26)
Valerius Antias, gedurende de heerschappij van
Sulla schrijver van annalen, loopende van de stichting van Rome af tot aan de tijden van Sulla, en die
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inzonderheid voor Livius een rijke bron voor zijne
geschiedenis waren. — 27) V a 1 e r i u s Cato, een
Galliër, nadat hij onder Sulla door het verlies van 1
zijn vermogen in behoeftige omstandigheden gekomen was, gaf hij aan de zonen van aanzienlijke
Romeinen onderwijs in de taal- en dichtkunde.
Van zijne gedichten bezitten wij alleen zijne Dirae,
die langen tijd aan Virgilius zijn toegeschreven,
en nog een klein gedicht. — 28) L, Valerius
F l a cc u s, vergezelde nog zeer jong zijnen vader
(nO. 26) op diens veldtogt tegen Mithridates in
86 v. C. (cic. FLACC. 2, 5.), later diende hij in
Cilicië en onder Metellus op Creta, waar hij zich
zeer onderscheidde (t. a. p. 3, 6.). Hij betoonde
veel ijver en werkzaamheid in het opsporen van
de zamenzwering van Catilina. Wegens zijne in
Azië, gedurende het jaar 62 gepleegde knevelarijen,
werd hij na zijne terugkomst vervolgd, doch door
Cicero's uitstekende verdediging gered, in 59 v. C.
-- 29) M. Valer. Messala Niger, muntte als
redenaar uit en werd alleen door zijne jeugdige
jaren van de verdediging van Sext. Roscius van
Ameria teruggehouden (cie. ROSC. AM. 51, 149.).
Later verwierf hij zich door zijne welsprekendheid
grooten roem, en onderscheide zich vooral door
zijne verdediging van Scaurus, in 't jaar .54. Ook
Cicero erkende zijne verdiensten (BRUT. 70.). In
't jaar 61 was bij consul geweest. -- Zijn neef
30) M. Valerius Messala, werd in 't jaar 53
na veel tegenkanting en geheim en openlijk tegenwerken zijner vijanden, tot consul verkozen ; in
het volgende jaar door de bemoeijing van Pompejus,
van omkooping beschuldigd, werd hij door zijnen oom, den redenaar Hortensius, met gunstigen
uitslag verdedigd. In den burgeroorlog koos hij
de partij van Caesar, voor wien hij in Spanje en
in Africa streed. -- 31) C. Valer. T r i a r i u s,
voerde het bevel over de vloot van Pompejus in
den strijd tegen Caesar en vocht in 48 mede bij
Pharsalus (CAES. B. C. 3, 5, 92.). Hij wordt door
Cicero zeer geprezen en wordt in de boeken de finibus sprekende door hem ingevoerd (cic. FIN. 1,
5, 14. 7, 25.). — 32) M. Valerius Messala
C o r v i n u s, geb. 59 v. C., volgens anderen 69,
een uitstekend redenaar en een zeer bekwaam en
bedreven man in grieksche en latijnsche letterkunde, vooral roemt men in hem zijn bevalligen
en sierlijken stijl. Hij streed onder Brutus en
Cassius bij Philippi. Na het ongelukkig einde van
dezen slag, ging hij tot Octavianus over, bedwong
in 't jaar 34 de Salassiërs, een Alpenvolk, werd
in 31 consul, overwon in 27 de Aquitaniërs en
keerde daarop naar Rome terug, om als praefectus
urbi door het oprigten en aanleggen van openbare
gebouwen nuttig werkzaam te zijn. In dezen tijd
hield hij zich ook voornamelijk met letterkundigen en
wetenschaplijken arbeid bezig en leefde in vertrouwlijken omgang met de groote vernuften zijner eeuw,
vooral met Horatius en Tibullus. (TIB. 1, 3 en 7.).
Hij schreef gedeeltelijk in de grieksche taal, onder
anderen over de burgeroorlogen, gedeeltelijk stelde
hij redevoeringen in de latijnsche taal, waarvan
nog eenige brokstukken over zijn. Zijne overige
werken zijn verloren, en de hem toegeschreven
verhandeling, de progenie Augusti Caesaris is onecht. Hij schijnt ook dichter geweest te zijn (OVID.
EX PONT. 1, 7, 27.). — 33) M. Valerius Mess a 1 a, zoon van den vorigen, consul in 't jaar 3
n. C., werd door Tiberius in 't jaar 6 naar Ger
gezonden, vervolgens tegen den opstande--manië

ling Bato in Dalmatië, van wien hij eerst een nederlaag leed (DIO Cass. 55, 30.), doch later overwon hij hem. In plaats van Messala, heet hij ook
Messalinus. Ovidius heeft uit zijne ballingschap
verscheiden gedichten aan hem gerigt (Ex PONT.
1, 7. 2, 2 ). Messala was een vriend van den
edelen Germanicus, dien hij na zijnen dood nog
vereerde (TAC. ANN. 3, 18, 34.). — Zijn broeder
34) Cotta Messalinus, was door de Aurelii
als kind aangenomen, leefde te Rome als een
redeloos zwelger en toonde zich onder Tiberius een lagen vleijer, die zich ook als verklikker gehaat maakte (TAC. ANN. 2, 32.). Ook aan
hem rigtte Ovidius verscheiden gedichten (Ex PONT.
2, 8. 3, 2.). -- 35) Valer. Maximus (wij kennen van hem evenmin een voornaam als van verscheiden andere Valerii, die in de geschiedenis der
romeinsche letterkunde voorkomen), behoort niet
tot de beroemde patricische familie der Valerii
Uit behoeftige omstandigheden verhief hij zich door
de hulp van zijn beschermer en vriend Sextus
Pompejus tot een beter doen, na dezen op
zijn veldtogt naar Azië vergezeld te hebben (2,
6, 8. 4, 7, 2.). Na zijne terugkomst te Rome
schreef hij daar, tusschen de jaren 28-32 n. C.,
zijn eenig werk Factorum et dictorum meinorabilium
libri novena, waarin hij voornemens is eene verzameling te leveren van merkwaardige daden en
gezegden, vooral ter verheerlijking van romeinsche
familiën en als rhetorische proeven. Hij heeft zijn
stof onder verschillende zedekundige rubrieken
geordend en in elk hoofdstuk weder liet vreemde
van het nationale gescheiden. In het verzamelen
dezer anecdoten heeft hij zich zijn taak zeer gemaklijk gemaakt, want behalve Cicero en Livius,
zijn het hoogstens nog een paar geschiedschrijvers,
zooals Salustius en Trogus Pompejus, waarvan
men kan aantoonen, dat zij door hem geraadpleegd
zijn. Zonder oordeel en ook zonder zedelijk gevoel (want men vindt niet zelden de laagste vleijerij jegens Tiberius) heeft hij in een gezwollen,
smakeloozen, ja zelfs gebrekkigen stijl geschreven,
die volstrekt niet overeenstemt met het karakter
van zijnen tijd. Een zoogenaamd 10. boek de
praenominibus behoort in deze verzameling niet te
huis en is ook niet van dezen schrijver afkomstig.
Toch is eerstgenoemd werk ten allen tijde veel
gelezen en gebruikt geworden. Dit blijkt uit de
aanhalingen bij Plinius, Gellius (12, 7.), Frontinus
en a., nog meer uit de uittreksels van een zekeren
Julius Paris en een Januarius Nepotianus uit de
6. eeuw, die onafhanklijk van, elkander daaraan
gewerkt hebben, en uit de navolgingen in de middeleeuwen. De tekst werd ook al vroeg gedrukt en
in de nieuwere talen vertaald. — 36) V a l e r i a
M e s s a 1 i n a, vrouw van keizer Claudius, een der
meest befaamde vrouwen van het romeinsche keizerrijk, overschreed al de perken van schaamte en
zedelijkheid en gaf zich aan de grootste zedeloosheid en onbeschaamdheid over, waartoe zij ook
de edelste en aanzienlijkste romeinsche vrouwen
wilde dwingen. Daardoor maakte zij zich niet
minder dan door hare hebzucht en wreedheid, die
niet eens hare eigene bloedverwanten spaarde, algemeen gehaat, totdat haar ontrouw jegens haren
echtgenoot haar ten val bragt, 48 n. C. -- 37)
V a l e r i u s A s i a t i c u s, uit Gallië, bewerker van
den moord zijns vriends Caligula, die hem grievend beleedigd had. Onder Claudius leidde de
rijke en aanzienlijke Valerius langen tijd een rus-
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tig leven, totdat de hebzucht der gewetenlooze
Messalina, die naar zijne schatten hunkerde, hem
bij Claudius in verdenking bragt, waarop hij zich
de aderen liet openen, 47 n. C. (TAC. ANN . 11,
1-3.).-38) Valerius Asiaticus, welligt een
zoon van den vorigen, ondersteunde tegen het einde
van Nero's regering, de pogingen van Vindex tot
een opstand in Gallië, sloot zich vervolgens bij
Vitellius aan, die hem zijne dochter ten huwelijk
gaf, en kwam waarschijnlijk in den strijd van 't jaar
69 te Rome om 't leven. — 39) C. Valerius
F l a c c u s, romeinsch episch dichter, z. Fla ccus. -- 40' Catullus Messalinus, een berucht
en algemeen veracht aanbrenger ten tijde van
Domitianus, van welk laag en onedel bedrijf hij niet
eens werd terug gehouden door de blindheid, die
hem in 't laatst van zijn leven trof (Juv. 4, 115.
PLIN. EP. 4, 22.). - 41) P. Aurel. Licinius
Valer. Valerianus, diende onder Alexander
Severus en de volgende keizers, onderscheidde zich
in den krijg en werd, als stadhouder van Raetië,
door de soldaten als imperator uitgeroepen, 253
n. C. Hij trok zich de belangen van het rijk in
hooge mate aan, zonder evenwel in den verwarden
toestand orde te kunnen herstellen. Met zijne
vervolging der Christenen heeft hij noch eer, noch
voordeel ingeoogst. In een oorlog tegen het
nieuw-perzische rijk werd hij door verraad gevangen genomen, 259 n. C., en 10 jaren lang tot
aan zijnen dood in hechtenis gehouden. Zijn zoon
42) Valerianus de jongere, halfbroeder van
Gallienus, werd te Milaan te gelijk met dezen ver
Een gelijk lot trof 43) P.-mord,268n.C—
Licin. Cornelius Salonius Valerianus,
een zoon van Gallienus, die door de soldaten aan
den tegenkeizer Postumus te Keulen werd uitgegeleverd, die hem liet ter dood brengen.
Valgil. De voornaamste leden dezer familie
zijn: 1) A. Valgius, die onder Caesar in Hispanië tegen de Pompejanen streed, doch later tot
hen overliep. -- 2) C. V a 1 g i u s R u f u s, wordt
door Horatius onder zijne getrouwste vrienden
genoemd (SAT . 1, 10, 82.) en over het verlies van
zijnen lieveling Mystes getroost (oD. 2, 9.). Hij
is dezelfde die in 't jaar 12 v. C. na den dood
van den consul M. Valerius Messala, als consul
sufectus diens opvolger werd. Hij was een man
van veelzijdige ontwikkeling, zooals blijkt uit de
verscheidenheid zijner schriften, van rhetorischen
en grammaticalen inhoud, alsmede uit brokstukken
zijner gedichten, die eene naauwkeurige kennis
der grieksche letterkunde verraden. De rhetorica van Apollodorus van Pergamum heeft hij in
't latijn bewerkt (QUINCT . 3, 1, 18. 5, 17. 5, 10,
4.); daartoe behoort, wat Diomedes (1. p. 382.)
uit Valgius de tralatione aanhaalt. De uitkomsten
zijner taalkundige studiën en van zijn geleerd onderzoek met zijne vrienden heeft hij opgeteekend
in de boeken de rebus per epistolam quaesitis,
waarvan Plinius, Gellius (12, 3.) en de grammatici een vlijtig gebruik hebben gemaakt. Of er
meer dan 2 boeken geweest zijn is onzeker. Een
leerdicht de herbarum viribus, naar het voorbeeld
van Nicander bewerkt, doch niet voltooid, wordt
met roem vermeld door Plinius (25, 1, 2.) en
misschien ook door Quintilianus (10, 1, 56.), indien voor Vergilius gelezen wordt Valgius); de
eerste heeft het zeker ijverig gebruikt. Epigrammen zijn nog bekend naar een enkel getuigenis
(CHARTS . 1. p. 83.). Het meest bekend is hij ge-
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worden door zijne elegiën, de flebiles modi en molles querelae, waarvan zijn vriend Horatius hem wil
afbrengen en waarvan wij nog een paar uitvoerige
brokstukken bezitten, die aan Horatius en Messala
gerigt zijn. Intusschen noemt Quintilianus hem
niet onder de meesters dezer dichtsoort, zoodat
de lof hem door Tibullus (4, 1, 180. aeterno propior non alter Ho?nero) toegezwaaid als overdreven
te beschouwen is. Dat hij ook proeven van bucolische poësie gemaakt heeft, is niet onwaarschijnlijk.
Valium, z. a g g e r.
Valva, een slagdeur, z. ƒo r° e s en domus, 2.
kol. b.
Vandáli, Ou ^
a ot, ook Vandili, Bav&íAot,
woonden oorspronklijk in de omstreken der Palus
Maeotis, vanwaar zij later verder naar het N. W.,
naar de kusten der Oostzee verhuisden. Daarop
verlegden zij hunne woonplaats naar liet grensgebergte tusschen Silesië en Bohemen, waar zij zich
bij de Marcomannen en Quaden aansloten. Vervolgens trokken zij naar Dacië en van hier in de
woelige tijden der groote volksverhuizing naar Hispanië, in 410, waar zij in het Z. van het land
(het tegenw. Andalusië) een eigen heerschappij
grondvestten. Door den romeinschen stadhouder
Bonifacius te hulp geroepen, ontrukten zij onder
Genserik Africa aan de Romeinen in 429, veroverden in 439 Carthago, dat zij tot hoofdstad van hun gebied maakten, en werden een schrik
der Romeinen. Genserik herschiep zijne woeste
Vandalen tot een stout zeevolk, deed met zijne
vloot een aanval op Italië en veroverde zelfs de
eilanden van de middellandsche Zee. Na zijnen
dood in 477 verzwakten de Vandalen meer en
meer en Justinianus onderwierp in 534 Gelirner,
hun laatsten koning. Het volk werd nu ten deele
naar Azië verplaatst. De weerbare mannen sneuvelden meest in den oorlog tegen de Perzen aan
den Euphraat. In de tegenw. Kabylen met hun
heldere gelaatskleur en hun blond haar wil men
nog nakomelingen der Vandalen herkennen.
. Vangiónes , OuuTTtovs;, volk in Gallia Belgica aan den Rijn, met de stad Borbetomagus,
t Worms (TAC. GERM. 28. SIST. 4, 70. ANN. 12,
27.).

Varguntêji, L. V arguntej ns, is bekend
als eedgenoot der zamenzwering van Catalina,
waarin hij als romeinsch senator op zich nam Cicero te vermoorden. Daarover werd hij na de
ontdekking der zamenzwering in verhoor genomen
en gestraft (SAL . CAT . 7, 28, 47.). — 2) V a rg u n t e j us, sneuvelde als legaat van Crassus in
den krijg tegen de Parthen.
Varia, vlek in het sabijnsche land, schilderele en aan
achtig g
denregter
reter oever van den Anio,
g
mijlen var: Tibur, op een heuvel, die het uitzigt
heeft over het lal van de beek Digentia. Tot de
buurt van dit vlek behoorde het landgoed van Horatius, waarop eertijds 8 familiën woonden, die
behoorden tot de gemeente van Varia (non. EP.
1, 14, 3.). Verg. V a l e r i a, 3.
Varini, suevische (TAC. GERM. 40.) of van
daalsche (PLIN . 4, 14, 28.) volksstam van Germanië, aan de oostkust, zeker in de omstreken van
de tegenw. rivier Warnow in Mecklenburg.
Varii, 1) Q. Varius Sucronensis, volkstribuun in 't jaar 91 v. C., die een wet doordreef
tegen hen, die de italische bondgenooten ondersteund hadden. Eenige jaren later overtrad hij
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zelf die wet, ging in ballingschap en werd
vermoord (cic. N. D. 3, 33, 81.). — 2) Varius C o t y l a (d. i. wijnvat, cie. PHIL. 13, 12,
26.), een makker van Antonius bij Zijne drinkgelagen, werd eens aan een maaltijd openlijk op
bevel van Antonius door slaven gegeeseld; later
voerde hij, in den oorlog bij Mutina, het bevel over
een legerafdeeling in Gallië. -- 3) L. Varius
Rufus, een romeinsch dichter in den laatsten tijd
der republiek, die een voorname plaats bekleedde
in den dichterenkring aan het hof van den princeps
Augustus, en vooral in dien van Maecenas. Wij vinden hem in den omgang met Catullus en Cinna,
en innig bevriend met Virgilius (HOR. SAT. 1, 5,
40 en 93. VIRG. ECL. 9.), werkzaam voor de toelating van Horatius bij Maecenas (SAT. 1, 6, 55.)
en ook met Augustus zelven zeer gemeenzaam
(HO1. Er. 2, 1, 247.). Aan hem en Plotius Tucca
(HOR. SAT. 1, 10, 81.) had Virgilius bij zijn ster
zijn Aeneïde afgestaan, om daarmede naar-ven
goedvinden te handelen (QUINCT. 10, 3, 8. GELL.
17, 10, 2.). In de nieuwe school der dichters
ging ook Varius door voor een episch dichter :
forte epos, ut nemo, Varius ducit, zegt Horatius
(SAT. 1, 10, 43.), en als Maeonii carminis ales
kenschetst hij hem in eene ode (1, 6.), waarin hij
hem de verheerlijking der krijgsdaden van Vipsanius
Agrippa aanbeveelt. Tot de epische dichtsoort
behoort ook zijn eerste werk de morte, ter gedachtenis van Julius Caesar, waaruit Virgilius in de 9.
Ecloge aan Pollio, Caesar's trouwen volgeling,
verzen heeft overgenomen; ook hij is de maker
van den Panegyricus Augusti, waaruit Horatius (EP.
1, 16, 25.) ons twee verzen bewaard heeft. Grooteren roem verwierf hij als treurspeldichter : zijn
Thyestes wordt met de Medea van Ovidius als het
uitstekendste werk der romeinsche tragedie gepreZen (QUINCT. 10, 1, 98. 3, 8, 45. TAO. DIAL. 12.).
Het stuk werd in 't jaar 29 v. C. bij de spelen,
die ter eere van Augustus na den zeeslag van Actium gevierd werden, ten tooneele gevoerd en door
Augustus met een honorarium van een millioen
sestertiën beloond. Of de Thyestes nog in de 8.
eeuw n. C. bestond, is niet te bewijzen; dat hij
eerst laat verloren is gegaan, schijnt buiten twijfel.
De hem toegeschreven tragedie Tereus is een
knoeiwerk uit de 16. eeuw.
Varro, z. Teren til.
Yarns, Ouuroc, 1) grensrivier tusschen Italië
en Gallië, ontsprong op de Alpen en viel tusschen
Antipolis en Nicaea in de ligurische zee, nog t.
Var. — 2) z. Alfenus, Attius en Quinctilii.
Vas, de borg, zoowel in een crimineel proces
(waarbij de beschuldigde borgstelde, dat hij voor
't geregt zou verschijnen, en alzoo de voorloopige
inhechtenisneming ontging, LIV. 3, 13. 25, 4.), als
in civiele zaken, waarbij de vades ook borg bleven, dat de beklaagde op den bepaalden dag niet
zou wegblijven. De praedes daarentegen bleven
borg, niet voor het verschijnen van den beklaagde,
maar stonden borg voor aangegane verbindtenissen.
Vasa, vaatwerk, vooral die voor vloeistoffen
bestemd waren. Er was daarvan eene oneindige ver
naar stof, vorm, grootte enz. Naar-scheidn
stof en bewerking had men : 1) vasa fictilia of terrena, uit gebakken aarde, die men reeds vroeg in
Italië vervaardigde, inzonderheid in Etrurië en
Beneden- Italië. Ook beschilderde men deze va
wel met roode figuren op zwarten grond-zen,
of omgekeerd, waarvan men in Griekenland, Ita-

lië, Sicilië bij menigte gevonden heeft, die een
zeer belangrijk deel der tegenwoordige Archaeologie uitmaken. 2) Vasa van edele en onedele metalen, 't zij pura d. i. glad, of caelata, d. i met
beeldwerk. Er zijn nog vele zilveren en bronzen
vazen der oude v a s c u l a r i i over, wier schoone
vorm en kunstige bewerking onze bewondering
wekken. 3) Vasa murrina, z. m u r r in a. 4) Vazen van glas, z. v i t r u m. 5) Gemmen -vazen (z.
g e m m a), natuurlijk maar klein, zooals bekers,
olie- en zalfglazen, z. onyx (cic. VERB. 4, 27.).
Talrijker waren de vazen die met gemmen bezet
(distincta) of uit cameën zamengevoegd waren.
6) Vasa van barnsteen en ivoor waren insgelijks
zeer klein; grootere metaalvazen versierde men
insgelijks met ivoor. — Ten opzigte der bestemming moet men onderscheiden: 1) vasa tot het
bewaren en vervoeren van vloeibare stoffen, a)
grootere, do/ia (z. a.), seriae, cupae, culparia, alle
met wijden buik, daarentegen hadden de amphorae
(z. a.) evenals de lagenae, orci en cadi een langen, smallen vorm, met een naauwen hals, van
onderen spits toeloopende; b) kleinere, zooals ampulla, kort, ineengedrongen met een engen hals,
a l a b a s t r u m cylindervormig, zonder oor en slechts
voor olie en balsem bestemd, verder de fleschjes met
reukwerk in de graven (vroeger ten onregte lacrimatoriën geheeten). 2) Vasa om te schenken, scheppen
en gieten : a) watervazen waren u r n a (hydria),
overeenkomstig onze emmers voor waterscheppen
en waterhalen bestemd, meestal met hengsels voorzien, evenzoo nanus en situlus, urceus de
kruik (kleiner dan urna, ook ter vermenging van
dranken in gebruik). Kleinere waterscheppers waren
matella en matellio, alsmede de lepelvormige truc
en trulla en de cantharus, een kan met twee ooren
en wijden buik; b) wijnvazen, sinipulum of cyatims,
wijnscheppers van een bepaalde maat, waarvan de
sextarius 12 cyathus bevatte, de triens echter 4 cyathus, de guttus of epichysis, kleine kannen met
;

naauwe halzen, zoo als ook gutturnium. — 3) Kook-

gereedschap, vasa coquinaria, a) ketels, ahenum en
lebes, beide met wijden buik, de laatste echter
meer plat ; b) pannen, sartago, patina; c) kookpannen, cacabus, olla, cucuma, lasanum Authepsa
was een grieksche kookmachine en miliarius, een
hooge, zuilenvormige stoofpan. 4) Tafelgerei, namelijk schotels, patinae en lances, de eersten diep,
de laatsten plat, mazonoma groot, boletaria klein,
paropsides, vierkant enz. 5) Waschgereedschap,
deels groote tobben, labruni, nassiterna, deels waschkommen, polubrum, trulleum; groote spoelkommen
waren pelvis en aquiminarium. 6) Drinkgereedschap, z. a.
Vasarium, de geldsom, bestemd voor de uitrusting enz. van den stadhouder.
Vascones, 0►jáaxove;, volkstam in het N. 0.
van Hispania Tarraconensis, tusschen den Iberus
en de Pyrenaeën (in het teg. Navarra en Guipuzcoa), de tegenw. Basken ; met de hoofdstad P o mp e 1 o n (t. Pampeluna). Zij trokken blootshoofds
ten strijde. Naar hen heette de westelijke zijtak
der Pyrenaeën Vasconura saltus.
Vaticenu.s, z. Roma, 11. kol.
Vatini , tot deze familie behooren, 1) P. V at i n i u s, uit Reate, gaf voor door de Dioscuren
van de gevangenneming van koning Perseus onderrigt te zijn, waarop de romeinsche senaat hem
eerst in, hechtenis nam, doch later rijk beloonde,
toen de waarheid van het feit gebleken was (cie.

Vecta—Vectigal.
N. D. 2, 2, 6.). --- 2) Zijn kleinzoon P. V a t i
i u s werd in 't jaar 63 v. C. quaestor, in welk-n
ambt hij zich aan vele geweldenarijen schuldig
maakte. In zijn later gevolgd bestuur van Hispanië maakte hij het niet beter (Crc. VAT. 5, 12,
13.). In 't jaar 59 werd hij tribuun en toonde
zich als zoodanig, vooral door verscheiden wetten,
een handlanger van Caesar, met wien hij door
zijne vrouw verwant was. Daarop ging hij in 58
met Caesar naar Gallië (CAES: B . G. 8, 46.), keerde
later naar Rome terug, werd wegens zijne vroegere ongeregtigheden aangeklaagd, doch onder
schrikte hij de regters door-steundorLli,
geweld af (cie,. VAT. 14.). In het regtsgeding van
P. Sextius, trad hij tegen hem en diens verdediger
Cicero op, waarvoor de laatste hem terstond
daarna in een redevoering aanviel, ten gevolge
waarvan Vatinius diep vernederd werd. In 't
jaar 53 verkreeg hij door omkooping de praetuur,
waarnaar hij reeds meermalen te vergeefs gestaan
had. Eerst in 't volgende jaar werd er een aan
tegen hem ingesteld, waartegen Cicero, die-klagt
zich intusschen met hem verzoend had, hem ver
tijd stond Vatinius aan de-deig.Inlatr
zijde van Caesar, onder wien hij niet zonder roem
streed (AUCT. B.* ALEX . 44.). Na den dood van
Caesar stond hij zijne provincie Illyrië aan Brutus af.
Vesta, Ourix , ook Vectis, eiland op de zuid
tegenover Portus Magnus, t.-kustvanBrië,
Wight.
Wectigal. A) I)e romeinsche staats i nk o m s t e n, I) vectigalia, opbrengsten van belastbare
voorwerpen (indirecte belastingen) en van de staatseigendommen, 1) havengelden en tollen, z. p o rtorium, 2) bruggen- en wegengelden, z. portonu 7n. Vectigal f'ormae of ex aquaeductibus was
de belasting betaald voor het water, dat uit de
openbare waterleidingen, met toestemming van de
overheid, voor bijzonder gebruik werd afgeleid, en
waardoor men huis, tuin en bad van water voor
Cloacariuin heette de bijdrage, die door-zag.
bijzondere personen betaald werd voor het regt,
om uit hunne huizen riolen naar de openbare te
mogen afleiden. 3) Opbrengsten van den alter
publicus, namelijk pachtgelden en solarium, opbrengsten van den in bezit genomen ager pub/ices,
tienden (decumnae) (Ier veroverde landen, die in
't bezit der oude eigenaren gebleven waren, z.
alter publicus en decumae. De tiendpligtigen
heetten aratores (bouwlieden), de opbrengst frumentum decu7nanum, de staten civitates decumanae,
en de publicani, die deze belasting pachtten, heetten decumani (cie VERR . 3.). Hiertoe behoort het
.

weidegeld (scriptura), z. p a s c o a, de opbrengsten
van het verpachte houthakken in de staatsbosschen
en van de verpachte visscherijen. 4) Opbrengsten
van de mijnwerken en zoutgroeven. I)e bergwerken, die den staat toebehoorden (zoo als in Hispanië, Macedonië, Illyrië, Griekenland enz.) wer(len dikwijls voor rekening van den staat gedreven
(in Hispanië, waar zij die ad metalla veroordeeld
waren moesten arbeiden), of ook door de censors
verpacht. I)e bergwerken, in 't bezit van bijzon
personen, betaalden aan den staat een zekere-der
pacht, even als de steen- en krijtgroeven. De
staatszoutmijnen werden verpacht, die van bijzon^iere personen waren aan eene zekere schatting
onderworpen en moesten voor denzelfden prijs afzetten, als die van den staat. Moeilijk zijn de
;
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plaatsen bij Livius die daarover handelen (2. 9.
29, 37.). 5) Vicesima manumissionum of auruin
vicesiinariuwn, eene belasting op het vrijlaten van
slaven, die door de lex Manila in 357 v. C. werd
ingevoerd en 5 pro 0 0. van de waarde bedroeg.
Ook deze inkomsten waren aan publicani verpacht, onder de keizers ontving de staat ze direct,
in dien tijd treft men een fiscus libertat2s met een
afzonderlijk personeel aan. 6) De door de driemannen opgelegde schattingen waren slechts voor
duurzaam daarentegen was de belasting-bijgande,
op erfenissen, door Augustus ingevoerd, vicesima
hereditatum, namelijk 5 pro CO. van elke erfenis
en elk legaat. Deze vicesima werd ook door publicani gepacht, totdat zij later direct door keizerlijke beambten ontvangen werd, in de stationes
X. X hereditatuin, aan het hoofd waarvan procuratores stonden, benevens een talrijk personeel van
tabularia, exactores, arcarii en a. Een andere
instelling van Augustus was de centesima rerun
venalium, d. i. de opbrengst van 1 pro CO. van
al wat in Italië en Rome verkocht werd, welke
belasting in den loop der tijden vele wijzigingen
onderging. 7) Onder de keizers kwam ook eene
belasting der nijverheid (patenten) in zwang, die
steeds meer werd uitgebreid ; alsmede het vectigal
foricarum en urinae, terwijl de openbare latrinae
aan geringe lieden verpacht werden, die van elk
die er gebruik van maakte, een klein entréegeld
vorderden. II) Andere inkomsten : 1) tributunn der
burgers, z. a. 2) stipendium der bevolking van de
provincie, later tributum geheeten, z. beide arts.
3) de oorlogsbuit en de opbrengst van den ver
krijgsgevangenen ; 4) de opbrengst van-kopder
den verkochten ages- publicus; 5) de boeten, z.
mu/ta,en de in beslag genomen en verbeurd
verklaarde goederen ; 6) Bona vacantia (goederen
zonder eigenaar en erfgenaam) en caduca, de erfenissen die aan de schatkist vervielen, omdat de
eigenlijke erfgenaam als ongehuwd of als kinderloos, volgens de lex Julia et Papia Poppaea, niet
ei-ven mogt; 7) verscheiden buitengewone inkom
fiscus onder de keizers, b. v. aurium-stenvad
coronarium, een opbrengst der decurio's, nieuw
aarsgeschenken van de senatoren enz. III) Na--j
tuurlijke voortbrengselen moesten door de provinciën opgebragt worden, maar niet direct aan den
staat, maar aan de staatspachters, publicani. Onder de keizers werd in de meeste provinciën de
directe ontvangst ingevoerd, b. v. over 't algemeen
in Aegypte en Africa. De opbrengst diende ter
voorziening in de behoeften van de hoofdstad en
het leger (canon urbis), navicularii droegen zorg
voor het transport, en praefecti annonce waren
aan het hoofd dezer geheele zaak. Zulke opbrengsten moest Italië ook leveren (t r i b u t u mn), en niet
alleen graan, maar ook wijn, olie en zwijnenvleesch
(waarover de suarii het toezigt hadden). -- B) I)e
uitgaven waren in de oudste tijden zeer een
namelijk 1) voor de ,godsdienst (bouwen-voudig,
van tempels, offers, feestmalen enz.), 2) voor openbare bouwwerken (gebouwen, muren, bruggen, straten, riolen). Daarbij kwam in 406 v. C. 3) de soldij,
z. stipendium; 4) de uitgaven aan de staatsambtenaren waren in den beginne zeer gering, ten tijde
der keizers werden zij steeds aanzienlijker. 5)
Groote sommen waren noodig voor het bekostigen
der uitdeelingen van koorn (largitiones). 6) Andere uitgaven, zoo als voor het onderhoud en onthaal van vreemde vorsten en gezanten, openbare
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eerbewijzen enz. waren niet aanzienlijk ; daarentegen vereischte de keizerlijke hofhouding ontzettende uitgaven, vooral sedert Diocletianus en Constantijn. — C) Het financiele bestuur was in
handen van den senaat, die al de staatsinkomsten
regelde. Dc censors maakten slechts de begrooting op, en de quaestors deden de ontvangsten en
uitgaven van de kas, doch onder toezigt en goed
senaat. Over de schatkist, aera--keuringvad
rium, waarnaast Augustus een aerariurn nnilitcare
aanlegde en Benen fiscus oprigtte (bestemd voor
de kroondomeinen en het privaatvermogen van den
keizer), z. a e r a r i u m. Toen de keizer eindelijk
het bestuur had over de beide schatkisten, moest
ook het onderscheid daartusschen wel ophouden,
en reeds in de 3. eeuw zijn fiscus en aerarium
dikwijls van dezelfde beteekenis. Sedert dien tijd
werd het bijzonder vermogen van den keizer van
de schatkist gescheiden en heette nu ratio Caesaris,
privaturn patrimonium enz., totdat Constantijn de
(a . den naam largitiones privatae invoerde, in tegenstelling van largitiones sacrae (staats- en kroon goederen bevattende). Het personeel bij de fina.nciën werd ook in het tijdvak (Ier koizers belangrijk uitgebreid ; verg. t r i b u t u m. Sedert Constantijn stonden 2 coniites aan het hoofd, sacrarunt et
privatarum largit., met vele onderbeambten, magistri, coinites, procuratores, praepositi en vele a.
Verg. a e rarium.
Vedius, P. V e d i u s (Cie. AD ATT. 6, 1 , 25),

waarschijnlijk dezelfde als V e d i u s Pol 1 i o, een
vrijgelatene, romeinsch ridder en vriend van Augustus, berucht om Zijne wreedheid en de weelde
waarmede hij zijne ongehoorde schatten misbruikte.
Bij zijn dood, 15 v. C , vermaakte hij het grootste
gedeelte van zijne goederen aasi Augustus, onder
a. zijne prachtige villa Pausilypum bij . Napels
(DID

54, 23.).

Vegetin , Flavus Renatus, een der wei-

nige latijnsche schrijvers over de krijgskunst, die
omstreeks 375 n. C. aan keizer Valentinianus II. een
epitome instituforum rei militaris in 5 boeken heeft
opgedragen. Hij beschrijft het werk zelf als een
uittreksel (1, S.) : haec necessitas compulit evolutis

auctoribus ea me in hoc opusculo ,idelissime c1icere,
quae Cato ille censorius de disciplina milifari scripsit, quae Cornelius Celsus, quae Frontinus perstringenda duxerunt, quae Paternus, diligentissiinus
furls militaris assertor, in libros redegit, quae Auqusti et Trajani Iladrianique constitutionibus causa
sunt. Nihil enema naihi auctoritatis assumo, sed horum quos supra rettuli, quae dispersa sunt, velut in
ordinem epitoniata conscribo. Daarom bestaat de
waarde van het boek hierin, dat het ons, na het ver
andere krijgskundige werken, een voorname-liesvan
bron oplevert voor de kennis van het romeinsche
krijgswezen, al heeft ook de vervaardiger als een
onverstandig verzamelaar, zonder de tijden te onderscheiden, oud en nieuw in een mengelmoes van
allervreemdste bestanddeelen, met niet de minste
antiek bijeengebragt. MODESTUS, de vocabulis rei
militaris, d. i. eigenlijk Pomponius Laetus, gest. 1497,
die er waarschijnlijk de schrijver van is, heeft zijn
boek grootendeels uit Vegetius afgeschreven, die ook
in de middeleeuwen vlijtig gelezen werd. -- Onder
den naam van Vegetius, die niets met den eersten gemeen heeft en ten minste .200 jaren later
leefde, bezitten wij het eenige latijnsche geschrift
over de veeartsenijkunde, digestorum artis mulomedicinae ii. IV., over de ziekten van runders en

paarden. Het is uit dezelfde grieksche bronnen
geput als de hippiatrica. Bij gebrek aan andere
dergelijke geschriften is het niet van belang ontbloot. Om welke reden C. S p r e n g e 1 het voor
het werk van een onkundigen monnik uit de 12.
of 13 . eeuw gehouden heeft, blijkt niet ; reeds uit
de voorrede van het 4. boek blijkt, dat de schrijver geen Christen geweest is.

Vehieiala. Onder de menigte voertuigen die
bij de Romeinen in gebruik waren, moet men de
voer- en vrachtwagens (plaustra) van de reis- en.
staatsiewagens onderscheiden. Met twee raderen
zijn : cisium, een ligte, open cabriolet, essedum, eigenlijk een celtische strijdwagen, te Rome als reis
gebruik, carpentum een overdekte koets-wageni
en reiswagen, covinus een celtische zeisenwagen,
door de Romeinen ook op reis gebruikt, en aan
drie zijden digt. Met vier raderen zijn : pilentum,
door vrouwen gebruikt, reda of rheda, de eigen
carruca, een gemakl"ke staats--lijkersot,
koets, petorritum van celtischen oorsprong. De
basterna werd als draagkoets door 2 muildieren
gedragen. — De trekdieren waren niet in strengere
gespannen, maar zij trokken door middel van een
juk. Slechts zoo er meer (3 of 4) waren voorgespannen, trokken de voorsten aan ' zelen, van daar
funales geheeten. De wagens werden kunstig ver
inzonderheid de bak (capsus, ploxenum),-sierd,
waaraan schoone metalen platen schitterden.
Veji, O^ itot, oude tuscische stad van F,trurië,
aan het riviertje Cremera, op een steile rots,- I2
m. ten N. van Rome. Zij stond een tijd lang
onder eigen koningen (LIV. 5, 1. 4, 1.) ; lang
bood zij tegenstand aan Rome, totdat zij eindelijk
na een 10jari; beleg door Camillus in 395 v. C.
ingenomen en geplunderd werd; haar gebied werd
romeinsch staatseigendom (LIV. 5, 21. cie. Rose.
AM. 16.). Hoewel van minder belang, bleef Veji nog
voortbestaan. Beroemd was een oude tempel van
Juno aldaar (LIV . 5, 22.). Op den steilen berg
bij het dorp Isola Farnese vindt men teg nog
sporen van hare cyclopische muren.
Vejóvis , Vedjovis, Vedius, een romeinsche god, die tusschen den burg en het capitool op de plaats, die inter duos lucos heette,
een heiligdom en eer standbeeld had. De god
was nog jeugdig voorgesteld, zonder baard, met
pijlen in de hand, en naast hem stond een geit
die hem zou gezoogd hebben. Zijne eigenlijke
beteekenis was bij de Romeinen zelve duister geworden. Ovidius ( FAST . 3, 429 en v.) zegt, dat
Romulus die plaats met een muur omgaf en haar
tot een asyl maakte, dat de god zelf de j o n g e
J u p i t e r is, zoo als blijkt uit den naam en de
geit, want liet voorvoegsel ve beduidt klein. Vejovis was derhalve een jeugdige Jupiter als asylgod, wat zijne pijlen te kennen geven. Anderen
houden hem wegens de pijlen voor een Apollo, of
wegens het voorvoegsel ve voor een verderflijken
Jupiter. Op de Nonae van Mars werd hens een
geit geofferd.
Velabrum, z. Roma, 10. kol. b.
Veleda (Velleda), duitsche maagd uit den
volkstam der Bructeren, die bij hare landslieden als
profetes in hooge eer stond (TAC. BIST . 4, 61.
GERM . 8.). In den oorlog onder Civilis tegen
Rome oefende zij grooten invloed uit en bewerkte
later een nieuwen opstand der Duitschers, waarin
zij door de Romeinen gevangen werd genomen
(TAC. GERM. 8.).

Velia—Vel(1)ocasses.
Velia, OUktat, behalve een onbeduidende
stad van dezen naam in Hispania Tarraconensis,
is merkwaardig de aldus geheeten stad in Lucanië, colonie der Phocaeërs in 't jaar 553, eerst
onder den naam `1 Xrl (HDT. 1, 167.), later 'EX.
Velia lag 3 in. ten 0. van de rivier Hales (cie.
AD FAM. 7, 19. AD ATT. 16, 6.), 200 stadiën ten
Z. 0. van Paestum, en had een goede haven
(portus Velini, VIRG. AEN. 6, 366.). Te Velia
waren de philosophen Parmenides en Zeno geboren, en was de zetel der eleatische school (cie. N.
D. 3, 33. TUSC. 2, 22.). I)e bewoners heetten nu
eens Elea les, dan weder Velienses. Ruïnen
vindt men bij Castell' a mare della Brucca. — Velia
was ook de naam van een streek in Rome, digt
bij den Palatinus; z. Roma, 2. kol. b.
Velinus heette vooreerst een rivier in het
land der Sabijnen, die op de Apennijnen ontsprong
en zich in den Nar ontlastte, t. nog Velino. In
de nabijheid van Reate vormde hij het meer
V e 1 i n u s, het overblijfsel van uitgestrekte moe
-rasen,dicoulM'.CrsDentado
tiet doorsteken van een berg (waardoor nog teg.
de schoone waterval een mijl ten 0. van Terni
gevormd wordt) grootendeels had afgeleid; t. lago
dolla Marmora (cie. AD ATT. 4, 15. VIRG. AEN.
7, 517. TAC. ANN. 1, 15,).
Velites, z. delectus milituin, 2. kol. m.,
disciplina militaris, 3. kol. m. en legio,
2. kol. b.
Velitrae, OUkerpat, stad der Volscen in Latium, sedert de verovering door de Romeinen van
weinig beteekenis ; t. Velletri. Van hier was de
familie der Octavii afkomstig (r,iv. 2, 30. 3, 6. 6,
36. enz.).
Vellaunotluuum, stad der Senonen in
Gallia Lugdunensis, tusschen Agedicurn en Genabum; t. Beaune (CANS. B. G. 7, 11.).
Velleda, z. Veleda.
1re11jji, 1) C. V e 11 e j u s, romeinsch senator,
bij Cicero in zijn werk de natura deorum (1. boek)
vertegenwoordiger der epicurische wijsbegeerte. —
2) C. V e l l e j u s, grootvader van den geschied
andere aanzienlijke-schrijve,mtPopun
1L.onteinen bevriend, benam zich in 't jaar 41 het
leven, toen Octavianus tegen Napels oprukte. —
3) M. Vellej. Paterculus, romeinsch geschiedschrijver uit den eersten tijd van het keizer
behoorde tot een aanzienlijk geslacht, waar -rijk,
hij zelf niet zelden heeft melding genaakt-van
(van zijn vader 2, 104., van zijn grootvader 2,
76., van zijn voorouders van moederszijde 2, 16.).
Hij werd geboren in 't jaar 19 v. C., trad daarop
in krijgsdienst en doorreisde als tribuun met Cajus
Caesar het 0., met Tiberius als praefectus equitum
en legaat Germanië, Paunonië en I )almatië. In
't jaar 6 n. C. keerde hij naar Rome terug, om
naar de quaestuur te dingen en werd ook nog in
't jaar 15 tot praetor benoemd (2, 124.). Even
als hij zich in de voortdurende gunst van Tiberius had mogen verheugen (2, 113, 114.), bleef hij
ook, nadat hij zich van het openbare leven had
teruggetrokken, in de nabijheid va n het keizerlijk
hof, doch wijdde nu zijnen ledigen tijd aan wetenschaplijken arbeid. Toen Marcus Vinicius voor
het jaar 30 tot consul benoemd was, haastte hij
zich, om het werk historiae Rornanae ad M. Vinicium consulein libri duo, dat wij nog bezitten, af
te maken en door de opdragt zijne dankbaarheid
aan den consul te toonen. Verdere levensberigten
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ontbreken ; het beweren, dat hij zou gemengd zijn
geweest in den val van den beruchten Sejanus,
steunt op geen zekere gronden. Indien hij het
plan dat hij zou gehad hebben, ow in een grooter werk (justuin opus, justa volumina) de tijden
van de ontbinding der republiek, van de burgeroorlogen af tot aan de regering van Tiberius, te
beschrijven (2, 48, 96, 99, 103, 104, 119.) werk
uitvoer had gebragt, dan zouden wij beter-lijkten
over zijne roeping tot geschiedschrijver kunnen
oordeelen, dan uit het nu bewaarde geschrift,
waarin hij zich dikwijls aandoenlijk over zijne
schoolsche oppervlakkigheid verontschuldigt (2, 41,
55, 86, 91, 124.), maar zich ook in zijn halsbrekende
vaart met een wentelend rad en steilen waterval
vergelijkt. Daarbij komt dat de tekst op de
grondslagen van een enkel, en dat nog zeer bedorven handschrift gebouwd is, dat bovendien
kort na de verschijning der eerste uitgave weder
zoek is geraakt. Hij wil een vlugtig overzigt
over de geheel; rom. geschiedenis geven en
daarbij de letterkundige belangrijke punten niet
vergeten. Het eerste boek is slechts volledig bewaard, liet tweede bevat de laatste anderhalve
eeuw. Daarbij geeft hij echter geenszins een aan
geschiedenis van den staat, maar-engschakld
in chronologische, hoewel soms verwarde opeenvolging de merkwaardigste daden en lotgevallen van
Rome's groote mannen; ja zelfs treden de daden
op den achtergrond, om de zeden, aard en karakter
van sommige personen te beschrijven. In een tijd,
waarin één persoon de leiding der gebeurtenissen
in handen had, moest de geschiedschrijving allengs
van algemeene geschiedenis in levensbeschrijving
ontaarden. Dat Tiberius, wiens gunst hij genoot,
en wien hij vroeg ter zijde stond, daarbij vooral
op den voorgrond treedt, dat alle diens daden in
liet gunstigste licht worden gesteld, dit mag wen
geenszins, zoo als gewoonlijk geschiedt, als lage
vleijerij van den keizer en zijne handlangers beschouwen, maar het moet verklaard worden uit
de geheele rigting van den tijd, zoo als die zich
niet alleen in de stemming van den grootes hoop
openbaarde. Opzetlijke verdraaijing der waarheid
kan neen Vellejus moeilijk ten laste leggen; men
moet echter bij den geestigen hoveling geenszins
de open vrijmoedigheid en het ernstige karakter
der oude republikeinen willen zoeken ; hij zag
toch in de geschiedenis niets anders dan een bestendige afwisseling van opkomst en verval, van
leven en dood (2, 11.). Zonder grondige studie
(slechts is liet te bewijzen dat hij gebruik heeft
gemaakt van Cato, misschien van ilortensius, en
waarschijnlijk van Atticus en Corn. Nepos) blijft
hij op de oppervlakte zweven. Gaarne versiert
hij zijn stijl met ouderwetsche, krachtige uitdruk
zonder groot gewigt aan een sierlijken-kinge,
periodenbouw te hechten, en bij den spoed dien
hij maakte, verwaarloosde hij de noodige beschaving van zijnen stijl. Een vernuftig spelen met
tegenstellingen, een jagt maken op figuurlijke
spreekwijzen geeft aan zijn taal een dichterlijke
tint, die dikwijls treffend afsteekt bij den hier en
daar heerschenden sermo farniliaris. In de oud
maakte men weinig werk van hens ; waar-heid
heeft hij alleen een navolger gevonden-schijnlk
in Sulpicius Severus.
Wel(1)ocassess, ook wel Velliocasses, volk stam in Gallia Lugdunensis, aan gene zijde der
Sequana tot aan den mond dier ivier en de kust,

Velum—Venusia.

1012

met de hoofdstad R o t o m a g u s, t. Rouen; Cae- B. G. 2, 34. 3, 7 16. 4, 21. 7, 75.). --- 2) Z.
sar rekent hen tot de Belgen en zegt, dat zij met Venetia.
Wenetia, O )eveTh., het land ten 0. van Galde Veroinandui 10000 gewapenden in het veld
lia Cisalpina, waarvan liet door den Athesis gebragten (CAES. B. G. 2, 4.).
velum, 1) voorhangsel of gordijn. Zij waren scheiden was; in het N. lagen de carnische Alpen,
in de huizen der Romeinen in gebruik om de in het 0. de Timavus naar den kant van Istrië,
deuropeningen te behangen (in plaats van open- in het Z. de adriatische zee. Behalve de genoemslaande deuren), en in de keizerlijke paleizen wa- de rivieren zijn nog noemenswaardig : M e d o a c us
ren afzonderlijke velarii, om de voorhangsels open major en minor (Brenta en Bacchiglione), Plavis
en digt te schuiven. Verder waren er vela in de (Piave), Tilaventus (Tagliamento). De bewoners,
zuilengangen ter afwering der zonnestralen, ook Veneti, Ovgvsrot of `Evs roi, wier afkomst den ouden
werden er wel over de platte daken en de ope- onbekend was (weshalve ze nu eens voor paphlaningen van het impluviam zeilen gespannen ter gonische Heneters, dan voor celtische Veneters
beschutting tegen regen en wind of zonnehitte, gehouden werden), behoorden waarschijnlijk tot
even als in het theater. Ook de wanden waren den illyrischen (pelasgischen) volkstam en hadden
soms versierd niet kostbaar bewerkte vela. — 2) veel eigenaardigs. Zij dreven een drukken handel,
vooral in barnsteen, die van de kusten der Oostzee
Zeilen, z. zeewezen.
Venhfrum, 0 ►^ vacppov, stad in het W. van over land hun toegevoerd werd. Sedert 183 v. C.
Samnium (volgens Plinius behoorde zij tot Cam- werd het land door de Romeinen in bezit genopanië) op een heuvel van den Vulturnus. Zij men ; de voornaamste steden er van waren, van
lag midden in olijfbosschen, uit wier vrucht een het Z. W. naar het N. 0.: Adria (nog t. Adria),
kostbare olie gewonnen werd (HoR. OD. 2, 6, 16. P a t a v i u m (Padova, Padua), Vicentia (Vicenza),
SAT. 2, 4, 69. 8. 45. CIC. AD ATT. 7, 13. AD Q. FR.
Tarvisium (Treviso), A l t i n u m (t. dorp Altino),
A q u i 1 e j a (t. ook zoo), Feltria (t. Feltre).
3, 1.). Nog t. Venafro.
Venatio. De jagt was een geliefd vermaak
Venilia, oud italische zeegodin, die een gunder oude volken, en werd zelfs een geliefkoosd stige vaart en behouden aankomst verleende, voor
spel in den romeinschen circus en in het anmphi- eelt vrouw van Neptunus (ook wel van Janus,
theater. Ook had men zeldzame wilde dieren uit als den god van het komen en het gaan) gehouAzië en Africa, die men tegen elkaar liet vech- den, moeder van Pilumnus. Bij Virgilius heet
t,-,n, b. v. olifanten, rhinocero's, leeuwen, en ook zij de moeder van Turnus, koning der Rutuliërs,
beeren, wilde zwijnen, stieren en a. Ook vochten zuster van Amata, gemalin van Faunus (viRG . AEN .
menschen er tegen, door ze bij troepen te vellen 10, 76. 6, 90. 7, 366. 12, 29.).
Vennines, OvEvvove;, de woestste stam der
of er zich in de arena mede te meten. De vechters (bestiaria) kregen loon (auctoramentum), zoo Raetiërs, aan de bronnen van den Athesis in
zij niet veroordeeld waren ad bestias of ad ludum den teg. Vintschgau.
venatorium (cie OFF . 2, 16. AD PAM . 7, 1.). —
venter, (JlVTa, naam van verscheiden steden
Pompejus liet de ontzaglijkste venationes (500 van Britannië, 1) stad der Belgae in het Z. W.
leeuwen enz.) vertoonen, vervolgens Caesar, later van het land, t. Winchester met ruïnen. -- 2)
Caligula, Gordianus III. en Probus. Verscheiden Stad der Silures op de westkust, t Caer-Wend. —
keizers verboden dit wreedaardig spel, maar zon- 3) Stad der lceni op de Oostkust, t. Caster aan
der gevolg.
de rivier Wentsum. Ook bij deze steden vindt
Venditio, z. e m t i o.
men nog oude overblijfsels.
Venédae, -di, t)usvz^nL, aanzienlijk volk in
Ventidii. Merkwaardig zijn : 1) P. Ventieuropisch Sarmatië, aan de helling van de gelijk dius B a s s u s, zoon van een Picenter, moest in
ópri (de heuvelreijen tusschen-namigeOusy6txd 89 v. C. in den bondgenootenoorlog, de zege
Oostpruissen en Polen) en bij den Ovsys&cxG;
opluisteren, terwijl hij-pralvnPomejusStb
ïC6%7Lo5 (golf van Riga) (TAC. GERM. 46.).
als knaap door zijne moeder gedragen werd; zijn
VenefCium. Bij de misdaad van vergifti- vader Publ. Ventidius werd kort daarna ter (lood
ging werd te Rome (b. v . LIV . 8, 18..39, 41. 40, gebragt. Caesar verhief hem later uit zijn nede43 en v.) gewoonlijk een buitengewone quaestio rigen stand, nam hem in den senaat op en schonk
ingesteld, totdat de lex Cornelia de sicariis een hem zijne vriendschap. In den burgeroorlog sloot
vaste quaestio de venef. invoerde. Onder de kei- hij zich bij Antonius aan, drong Cicero tot de
zers werd het verkoopen van vergift en van ge- vlugt uit Rome, versterkte zich in het gebied van
vaarlijke geneesmiddelen, als ook hun gebruik, I'icenum en werd door den senaat in den ban gemet de straf der sicarii bedreigd (deportatie, daan. Ventidius vereenigde daarop zijne leger
doodstraf).
Antonius, toen Octavianus zich met-magte
Venenum. De ouden bereidden vele, zoo- dezen wilde verzoenen; na het sluiten van het
wel langzame, als snelwerkende vergiften, voor driemanschap werd hij tot consul benoemd. Aan
uit aconitum, cieuta, salamandra, lupus-nameli; den perusinischen oorlog nam hij geen deel, 41
marinus (een zeemonster). Te Rome bereikte de v. C. Toen Antonius vervolgens, na het herstel
giftmenging hare grootste uitbreiding in de eerste van den vrede met Octavianus, het plan vormde
eeuwen na C.; z . TAC . op in. p. In ruimeren tot een veldtogt tegen Labienus en de Parthen,
zin beteekende venenum in 't algemeen ntedica- werd Ventidius vooruitgezonden, 39 v. C., versloeg
nientuni.
beiden en onderwierp Syrië. Daarop overwon hij
Yenta , z. auriga en fact i ones.
den parthischen koning Pacorus in 38, in Syrië.
Venéti, O^averoc, 1) gallische volkstam in liet Het jaar van zijn dood is onzeker. — 2) V e n t iland Venetia (het latere Bretagne), welvarend d i u s C u in a n u s bestuurde, na het vertrek van
en magtig door zeevaart en handel, vooral op Felix, Judaea als procurator (TAC. ANN. 12, 54.).
Britannië. ' Hunne steden waren Dariorigum of
Venus, z. Aphrodite.
Venetae (t. Vannes), Selim (t. Josselin), (CARS.
Venusia, Ousvouata, stad aan den Aufidus
-

,

.
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Veragri--Vergilii.
en bij den berg V u l t u r, die de grensscheiding
vormde tusschen Apulië en Lucanië (HOR. OD. 3,
4, 9. SAT. 2, 1, 34.) in een heerlijk oord, geboorteplaats van Horatius; t. Venosa. Oorspronklijk behoorde Venusia tot Samnium, doch werd in
292 v. C. door de Romeinen tot colonie gemaakt
en bij Apulië (Daunië) gerekend (HOR. SAT. 2,
1, 35.).
Verágri, Ot 1pcTpot, celtische volkstam op de
penninische Alpen, aan den zamenloop van de
Dransa en den Rhodanus. Hunne stad was Oct od u r u s, t. Martinach (CAES. B. G. 3, 1 . LIV.
21, 38.).
Veranii ( Veranniá). Daartoe behooren 1)
V e r a n i u s, een vriend van den dichter Catullus,
ging zijn fortuin in Hispanië beproeven, doch kwam
zonder winst naar Rome terug. --- 2) C. Ver an i u s, legaat onder Germanicus, vervolgde na
diens dood zijnen vijand Piso en eischte diens
straf, in 't jaar 20 n. C. (TAC. ANN. 2, 56. 3, 10,
19.). -- 3) Q. Veranius was in 49 r). C. consul
en voerde in 't jaar 58 onder de regering van
Nero het bevel in Britannië, waar hij in 59 stierf
(TAC. ANN. 14, 29.).
Verbánus lacus, Ot)sp3uvó; A(. vi , meer
in transpadaansch Gallië, waardoor de Ticinus
stroomt, 4 m. lang (volgens Strabo overdreven,
10 in.); t. lago magiore.
Verbéna, in plaats van herbena, heilig kruid,
dat op last der hoogste overheid door de fetialen
met de aarde, waarin het gegroeid was, van het
capitoo] werd gehaald en door den woordvoerder
der fetialen ter bekransing van zijn hoofd gebruikt
werd, wanneer hij ging om van een vreemd volk
voldoening te vorderen. Het heette ook sagmina
(Lwv. 1, 24.). Ook elke tak van heilige boomen,
die tot een heilig gebruik bestemd was, van de
myr th, de olijf, de laurier of rozemarijn, heette
verbena; het werd gedragen door gezanten, smeekelingen, werd verder gebruikt bij offers, ter bekransing van altaren, offerdieren, der godenbeelden,
bij lectisterniën enz. Wanneer een dier van de
kruiden die daartoe bestemd waren vrat, dan moest
het tot straf geofferd worden.
Verbéra. Ligchaamsstraffen werden voltrok
niet den stok fustis (vandaar fustigratio), met-ken
roeden virgae, die alleen door de lictors werden
toegebragt, met de zweep of geeselriem, lora, flagellurn ook habenae eigenlijk teugels. I)e toepas
maar zeldzaam. De ver -singderlwa
maagden werden more Ana--leidrsvantch
forum ter dood gegeeseld ; ook de soldaten wegens
menigvuldige vergrijpen (fustuarium geheeten), z.
disciplina rnilitaris, 4. kol. m. Daarenboven
werden alle veroordeelden voor de teregtstelling
gegeeseld, en bij de pijnbank werden ook dikwijls
de verbera toegepast. Als eigenlijke ligchaamlijke
kastijding, fustíum castigatio of adrnonitio, coërcitio
corporis, komt de geeselstraf voor onder de koningen en de consuls, totdat de lex Porcia en de
lex Seinpronia deze straf voor den burger geheel
afschafte. Slaven, vreemden en personae humiles
mogten echter nog naar oud gebruik getuchtigd
worden, de vrijen f ustibus, de slaven Jlagellis, namelijk wegens zware beleediging, brandstichting,
diefstal, verzet tegen de overheid enz. Bij de ver
Christenen werden de plumbatae-volginedr
(riemen met boden kogels) gebezigd. I)e huislijke
tuchtiging der slaven en vrijen was natuurlijk geheel en al afhanklijk van de willekeur van den
)
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pater families, en hij kon onverschillig van fiagella of virgae gebruik maken. In de scholen waren ferulae in zwang.
Vereellae, OtspxiUat, hoofdstad der Libici
in transpadaansch Gallië, later een aanzienlijk rom.
municipium en goed versterkt. Hier liepen twee
wegen te zamen, een van Mediolanam en een
ander van Ticinuni die naar Augusta Praetoria
liep. Nog t. Vercelli (CIC. AD FAM. 11, 19. TAC.
RIST. 1, 70.).
Vereiugetórix, een voornaam Galliër uit
het volk der Arverners; door de Galliërs tot vorst
gekozen, voerde hij den oorlog tegen Caesar,
wiep hij met moed en roem wederstand bood; doch
eindelijk bezweek hij voor de ronieinsche krijgskunst en Caesars geluk (CAES. B. G. 7, 4 en v.).
Vergellus, rivier in Apulië, vloeide midden
door 't slagveld van Cannae : nog t. Vergello.

Vergiliae, z. Pl e ï a d e s.
Vergiiii, of gebruiklijk, maar minder juist,
Virgilii, 1) M. Vergilius, in 't jaar 87 v. C.
volkstribuun, klaagde Cornelius S_ulla aan (cie. BRUT.
43, 179.). -- 2) C. Vergilius, bestuurde in 61
als propraetor Sicilië en behield het tot in 't jaar
58, toen Cicero in ballingschap ging. Met groote
inspanning verdedigde hij Thapsus in Africa tegen
Caesar, in 't jaar 47 (AUCT. B. AFR. 28, 86 verg.
CIc. AD Q. FR. 1, 2, 2.). — 3) P. Verg. M a r o,
werd in 't jaar 70 v. C. te Andes, een dorp in
de buurt van iVlantua, geboren, alwaar zijn vader
een klein landgoed bezat. Zijne eerste opleiding
ontving hij in liet naburige Cremona. Nadat hij
in zijn 16. jaar volgens romeinsch gebruik de manlijke toga had aangenomen, bezocht hij de scholen
in Milaan; daarop vertrok hij naar Napels, waar
hij het onderwijs genoot van den griekschen dichte • en taalgeleerde Parthenius, en van hier begaf
hij zich naar Rome om den cpicurischen wijsgeer
Syron te hooren. Vandaar keerde hij naar zijn
geboorteplaats terug en wijdde zich in de landlijke
eenzaamheid aan dc ijverige beoefening der grieksche dichters. Hij werd in dien tijd bekend en
bevriend met Asinius Pollio, die destijds als Iegaat van Antonius transpadaansch Gallië bestuurde
en, zelf als redenaar en dichter uitrnuntende, een
levendig belang stelde in wetenschap en letteren.
Weldra werd hij door de krijgsgebeurtenissen in
zijn lieflijke rust gestoord. Octavianus had besloten, de veteranen na den slag bij Philippi, door
eene toewijzing van landerijen in Italië, te beloonen. Onder de steden wier omstreken voor dit
doel bestemd waren, was ook Cremona, en daar
de soldaten dikwijls willekeurig de grenzen van
liet hun toegewezen gebied overschreden, werd
ook de woonplaats van Vergilius ernstig bedreigd
(ECL. 9.), vooral toen zijn b esch ermer Asinius Pol
eerst door den perusinisehen oorlog, vervolgens-lio
door verdere krijgsondernemingen in Illyrié buiten
de provincie geroepen werd, en Alfenus Varus
zijn opvolger werd. Tweemaal begaf Verg. zich
naar Rome en met moeite verkreeg hij van Octavianus de toezegging (IEL. 1, 42.), dat hij in het
rustig bezit zijner goederen zou blijven. Intusschen hadden deze gebeurtenissen de aandacht der
invloedrijkste mannen van den staat op den jeugdmen dichter gevestigd en hem in herhaalde aan
dezen tijd (43-37)-rakingmethb.Va
dagteekenen, behalve zijne eerste dichterlijke proeven, die niet meer bewaard zijn, de 10 Eclogae
of B n c 0 1 i c a, Naar het model der Idyllen van
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Theocritus (EC.. 6, 1.), schildert Verg. daarin het
leven der sicilische en italische herders; hoewel
deze gedichten geen aanspraak kunnen maken op
de natuurlijke, eenvoudige schildering van den
griekschen voorganger, heeft hij er toch een eigen
bekoorlijkheid aan weten te geven, door onder-ardige
het beeld van het herdersleven personen en voor
zijnen tijd te schilderen en in zijne-valen
idyllische beschrijvingen verscheiden toespelingen
op toenmalige toestanden in te weven. Na
door deze gedichten reeds een naam gemaakt te
hebben, hield hij zich bij afwisseling te Napels of te
Rome op. Uithoofde zijner zwakke gezondheid
werd liet verblijf te Napels wegens het zachte klimaat bij voorkeur door hem gezocht. Daar voltooide hij zijn tweede werk, de Georgica, een
leerdicht, dat, naar de hoofddeelen der italische
landhuishouding, akkerbouw, boomkweekerij, veeen bijenteelt, in 4 boeken, voorschriften over den
landbouw geeft. Deop zich zelve drooge stof, die
echter in de oudheid meermalen poëtisch behandeld werd (Vergilius zelf noemt 2, 176. Hesiodus als
zijnen voorganger, zonder hem echter in bijzonder
nagevolgd te hebben), is daarin met groote-hedn
kunst bewerkt, terwijl de dichter met zijne fijne,
door grieksche wijsbegeerte gelouterde natuurbeschouwing en eene levendige opgewektheid voor
zijn onderwerp, de afzonderlijke regels in een aan
beeld weet te vereenigen en door geluk -schouwlijk
kig ingelaschte episoden, daaraan gloed en leven bij
te zetten. Zijn eigen zin en smaak voor het landleven, dat hij het eerst onder de Romeinen in poësie behandelde (3, 10.), deden hein niet alleen dit
onderwerp kiezen, maar ook werd hij er toe opgewekt door de vaderlandlievende bedoeling, om
den door den oorlog kwijnenden landbouw, waarin
hij een krachtigen steun zag van oud-romeinsche
deugden (2, 173.), weder te doen herleven en in
eer te brengen. Zeven jaren (37-30) besteedde
hij aan de bearbeiding van dit gedicht. Na de
uitgave hiervan zette hij zich aan de bewerking
van zijn laatste en grootste onderwerp, dat hij
reeds lang met ingenomenheid (G. 3. 46.) zich gekozen had, de A e n e ï s. Gedurende 11 jaren
werkte hij er aan en bragt het wel ten einde, zon
er echter de laatste beschavende hand aan te-der
kunnen leggen, daar de dood hem hierin verhinderde. In 't jaar 18 ondernam hij een reis naar
Griekenland; doch ten gevolge van aanhoudende
zieklijkheid keerde hij reeds weder in 't zelfde jaar,
op aansporing en in gezelschap van Augustus, die
hem in Athene aantrof, naar Italië terug en stierf
kort na zijne aankomst den 22. Sept. Hij werd
in de nabijheid van Napels begraven. Het door
hein onvolkomen nagelaten gedicht werd na zijnen
dood uitgegeven door zijne vrienden Varies en
"i'ucca, die zich echter geene toevoegingen of ver
veroorloofden (van daar eerie menigte-anderig
halve verzen, die de dichter zeker bij de laatste
herziening zou aangevuld hebben). -- Door zijne
dichtwerken en zijn edel en rein karakter hall
Verg. zich de algemeene liefde en achting ver
meeste gelijktijdige dichters, die-worven.Mtd
zich de ontwikkeling der romeinsche poësie, naar
de regelen der grieksche kunst, hadden ten doel
gesteld, was hij innig bevriend en bekleedde in den
kring van fijn beschaafde mannen, dien Maecenas,
de veelvermogende beschermer dezer rigting, om
zich verzameld had, eene eerste plaats. De aan
voorstanders van de ouderwetsche rig--valendr

ting, waaronder hij zelf Bavius, Maevius en Anser
noemt (ECL. 3, 90. 9, 36.), konden den glans van
zijnen naam niet verduisteren. De roem van Ver
als dichter berust hoofdzaaklijk op de Ae--gilns
neïs, hoewel dit gedicht als kunstgewrocht voor de
Georgica moet onderdoen. Den buitengewonen
bijval waarmede dit werk, dat lang reikhalzend
was te gemoet gezien, ontvangen werd, heeft het
voornamelijk te danken aan de gelukkige keuze
der stof. In de lotgevallen van Aeneas schildert
V. niet alleen de beginselen van het romeinsche
volk, maar ook den oorsprong van liet julische
geslacht, voor welks stamvader de zoon van Aeneas, Ascanius of Iulus, doorging, en dat juist
toen in den persoon van Augustus het toppunt
van luister bestegen had. Tevens schildert hij in
zijnen held het ideaal van een echt romeinsch
karakter, opregte vereering der goden en manlijke
dapperheid. De navolging van Homerus is behalve in tallooze bijzonderheden ook in de aanleg
van het geheel onmiskenbaar. Terwijl de dichter
in de eerste 6 boeken de omzwervingen van Aeneas, in de laatste 6 de oorlogen om de betwiste
heerschappij in Latium schildert, zocht hij de eigenaardigheden der Ilias en Odyssea in één gedicht te verenigen. In het eerste gedeelte putte
hij zijn stof grootendeels uit de grieksche epische
dichters, die de sage van den trojaanschen oorlog
met groote uitvoerigheid behandeld hadden, terwijl
daarentegen in de laatste helft de inheemsche sa
overlevering, zooals zij-genrksvaomich
inzonderheid door Cato en Varro waren opgevat,
zijne hoofdbron was; daarbij verdient de geleerd
waarmede hij uit den grooten voorraad van-heid,
italische sagen hetgeen voor zijn doel gepast was
wist te kiezen, ook bij zijne dichterlijke bekwaamheid onze hoogste bewondering. De wezenlijke
waarde van het gedicht echter ligt in de kunstige
vereeniging van een nationaal-romeinsch onderwerp (waarbij V. zelfs nu en dan zich niet schaamde de weerklank der oudere dichters, met name
van En nius te zijn), reet eene naar grieksche
kunst geregeld voortgaande ontwikkeling. Bij de
Romeinen bekleedde het de plaats van een echt
nationaal heldendicht, werd, evenals de gedichten
van Homerus bij de Grieken, in alle scholen gelezen en diende, als deze, tot grondslag voor geleerde taal- en oudheidkundige studiën, ja zelfs
tot ver in de middeleeuwen reikte de vereering
van den gevierden zanger, die niet alleen bij voort
ijverig gelezen werd, maar ook een bijna-during
afgodische verecring genoot, daar men wonderbare
sagen aan zijnen persoon vastknoopte. -- De overige studie, die men reeds in de oudheid aan zijne,
werken wijdde, lokte steeds eene menigte geleerde
verklaringen en uitleggingen uit, waardoor zijne
werken met uitvoerige grammaticale en historische
commentaren werden verrijkt. Hieruit is de veel
omvattende commentaar voortgevloeid, die op den
naam van S e r v i u s tot ons is gekomen. Daarenboven bezitten wij op de Bucolica en Georgica een
cornnientaar van V a l e r• i u s P r o b u s, een geleerd
taalkundige uit de 1. eeuw n. C., die eene
critische uitgave der gedichten van Verg. bezorgd
heeft. Van veel minder belang is de rhetorische
commentaar van 1) o n a t u s op de Aeneïs. -- De
kleine gedichten Culex, Girls, Copa, liloretum en
de zoogenaamde catalecta Vergilii zijn niet van
den dichter, in wiens werken zij gewoonlijk opgenomen... zijn, afkomstig, maar in verschillende tijden

Verftas—Vespasiani.
vervaardigd. -- 4) Horatius heeft een gedicht gewijd aan een zekeren V i r g i l i u s (oD. 4, 12.), die
volgens de scholien een koopman in zalven, doch
waarschijnlijker een arts was.
Verftas , 'AX}sc^c, personificatie der waarheid, mythologisch als dochter van Zeus of van
Cronus, als moeder der jeugd, zoogster van Apollo voorgesteld. Ter eere van Anaxagoras werd
een altaar opgerigt, met het opschrift r 'AXr^9sía.

Verna of Vernaeulus, heet de slaaf die
in het huis des meesters geboren is en hem daar
nader staat, dan een gekochte. Daarom was-om
hij niet zelden procax.
Verolamium, hoofdstad der Cattuvellauni
in Britannië, tusschen Londinum en Eboracum,
later aanzienlijk romeinsch municipiurn, eindelijk
bij den opstand der Britanniërs verwoest (TAC.
ANN . 14, 33.).
Veromandul, O ►^spoµávóvsS, volkstarn in
Gallia Belgica, tusschen de Nerviërs en Suessionen
in het teg. Vermandois, met de hoofdstad Augusta Veroranduorum, t. St. Quentin. Zij konden
10000 man onder de wapens brengen (CAES. B. G. 1
2, 4, 16.).

Veróna, Ourjpwva, Br^pwv, stad der Euganeërs in transpadaansch Gallië, aan den Athesis,
later in 't bezit der Cenomani (LIV. 5, 35.) ver
-volgensrmich (TAC.HIS3,8)en
zeer bloeijend. Hier waren Catullus en Vitruvins
geboren. Op de in de buurt gelegen canipi Raudii werden de Cimbren verslagen. Behalve andere
oudheden, is nog vrij wel bewaard gebleven het
amphitheater, dat ten tijde van Diocletianus, geheel uit marmer werd opgebouwd, 464 v. lang,
367 v. breed, en op 48 zitbanken 22000 personen kon bevatten. Nog t. Verona.
Verres, z. Cicero onder Tullia gens,
2. kol.
Verrius, 1) een ligtmis en wellustig mensch
te Rome, misschien propraetor in 't jaar 43 v. C.
Verg. CIC. AD FAM. 9, 20. 12, 14. -- ) Fla ccus, taalgeleerde en leeraar der kleinzonen van
Augustus, gestorven onder Tiberius, schreef: resem
rennoria dignarurn libri, en de verborunc sign(catione.
Ver sacrum , bij de Romeinen gebeurde het
dat men bij groot gevaar en dreigenden nood aan
Jupiter de belofte deed, van al wat in liet aan
voorjaar geboren zou worden te offeren,-stande
inzonderheid geiten, zwijnen, schapen en runderen
(r,iv. 22, 10.). In vroegeren tijd werden ook, vooral
onder de sabijnsche volkstammen, al de kinderen
die in de lente zouden geboren worden, aan de
godheid toegezegd, die dan echter niet geofferd
werden, maar, als zij volwassen waren, over de
grenzen werden gezonden, om elders zich neer te
zetten. Vele leiden den oorsprong van Rome van
een ver sacrum af.
Vertieordia , „ die de harten wendt " bijnaam van Venus ; zij had een tempel aan den
salarischen weg en een feest op den 1. April. Volgens Ovidius (FAST. 4, 157 en v.), werd deze tem
voor haar opgerigt, opdat zij de-pel(14v.C)
verdwaalde harten der vrouwen op den regten weg
zou brengen. In denzelfden zin heet zij ook 'AiroatrpocQka. Meer algemeen was de opvatting van een
Venus, ervaren in tooverij, en vooral in kunst
invloed uitoefenen op het mensch--mideln,
lijke hart.
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Vertumnus, Vortumnus (van verto), de
god der wisseling. Vooral heeft deze heteekenis
betrekking op de verandering die de vruchten ondergaan om tot rijpheid te komen. Vertuinnus
schonk den zegen van den bloei in het voorjaar,
en van den oogst in den zomer en den herfst;
op den voorgrond trad echter de voorstelling van een
god van den herfst die doet rijpen, en men vierde
hein daarom in October de V e r t u m n a l i ë n.
Zijne vrouw was Pomona. Zijne beteekenis
werd vervolgens uitgebreid en op alles toegepast,
waarin het denkbeeld van versere gevonden werd,
op de wisseling der jaargetijden, den ruilhandel in
waren, de veranderlijkheid van 's menschen zin
enz. Men stelde hein voor als een schoon jongeling, of als een wel gevormd, ernstig man, met
baard en zachte trekken, met een krans van airen
of loof om het hoofd, een horen van overvloed
met vruchten gevuld in den arm, overeenkomstig
den griekschen Dionysus. In den vices Tuscus
stond een beeld van den god, die door de oude
volsinische volkplanting te Rome als hoofdgod werd
vereerd. Daarom werd hij voor een oorspronklijk
tuscischen god gehouden. Waarschijnlijk echter is
hij een sabijnsche god ; koning Tatius zou hens
naar Rome gebragt hebben.
Verulae, stad in het gebied der [Iernici in
Latium, ten N. van Frusino, later romeinsche colonie, t. Veroli.

Verus, 1) L. A e l i u s, een zoon van Cejonius Commodus. werd door keizer Hadrianus tot
zoon aangenomen (SPART. VER . 2.), doch stierf
nog voor dezen. -- 2) Zijn zoon L. A ure 1 i u s
Verus, aangenomen zoon van Antoninus Pius,
beantwoordde niet geheel aan (ie, verwachtingen
zijns adoptiefvaders, door zich aan een verkwistend
en weelderig leven over te geven, terwijl hij
tevens in den oorlog, vooral tegen de Parthen,
weinig moed en beradenheid aan den dag legde.
Hij regeerde te gelijk met Marcus Aurelius van
161--169, in welk jaar hij stierf.
Vesceiia , stad der Oretani in Hispania Tarraconensis, t. Vilches. Zij werd door M. Fulvius
Nobilior veroverd (LIV. 35, 22.).
Veseia, stad der Ausoners (Auruncers) in
Latium, tot wier gebied de westelijke helling van

den Massicus tot aan den Liris behoorde, later
geheel verdwenen (Liv . 8, 11. 9, 25. 10, 21, 31.).
Ves ris , een vlek of een riviertje (Sarnus of
een zijtak daarvan) in Carnpanië aan den Vesuvius ; qua via ad Veserim ferebat, viel een slag
voor tusschen de Romeinen en Latijnen (Liv. 8, 8.
10, 28.).

Ve5ontio , B3taovr(wv, Outaóv nijv, hoofdstad
der Sequaners in Gallië, aan den Dubis, die haar
bijna geheel insloot, aan de opengelaten zijde lag
een berg, waarop de burg stond. Hier versloeg
Caesar in 58 Ariovistus (GAES. B. G. l , 39.) ; t.
Besancon, met vele overblijfsels.
Vespasianl, uit de te Reate te huis behoorende familie der Flavii, waarvan ons bekend
zijn : 1) '1'. F l a v i u s Petro, die in het leger van
Pompejus aan den slag bij Pharsalus deel nam. --2) Flavius Sabinus en zijne vrouw Vespasia
P o t l a (SUET . VESP. 1.) de ouders van 3) F 1 av i u s S a b i n u s, broeder van den lateren keizer
Vespasianus. Hij was te Rome een man van
groot aanzien, die langen tijd onder de regering
van Nero, stadhouder van Moesië was (TA.C. HIST.
3, 75.), en later bij den val van Vitellius, zijnen
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broeder behulpzaam was om de heerschappij te
verkrijgen. Hoewel hij Vitellius tot geen minlijke
schikking kon bewegen, schaarden zich toch de
aanhangers van Vespasianus rondom Sabinus, die
daarop door Vitellius op het capitool werden omsingeld, dat vervolgens in brand werd gestoken.
De zwakke Sabinus die nu niet wist te ontkomen,
werd gevangen genomen en ter dood gebragt
(TAC. I nST. 3, 73 en v.). — Zijn zoon 4) Flay.
S a b i n u s werd later door Domitian els omgebragt.
— 5) Zijn broeder Flavius Clemens, man van
Domitilla, zuster van I)omitianus, werd door zijn
zwager tot consul benoemd, doch werd later het
offer van diens wreedheid. Zijne zonen, wier leeraar Quintilianus was, had Domitianus tot zijne
opvolgers bestemd. — 6) T. Flay. Vespasianus, broeder van no. 3), geb. den 17. Nov. 9
n. C., in de buurt van Reate, begaf zich reeds
vroeg in de krijgsdienst, nam deel aan de oorlogsbedrijven in Thracië en klom tot steeds hoogere
waardigheden op (suET. VEEP. 2.). Claudius droeg
hem het opperbevel in Britannië op, waar hij zich
zeer onderscheidde (SUET. vESP. 4. TAC. HIST. 3,
44.). Daarop trok hij zich een tijdlang van het
openbare leven terug, om den argwaan van de
achterdochtige Agrippina te ontgaan, en eerst later vinden wij hem in Africa als stadhouder. In
het jaar 67 zond Nero hem naar Judaea, om den
opstand der Joden te onderdrukken. Met een
talrijk leger trok hij daarheen, terwijl zijn zoon
Titus, dien hij tot zijn legaat benoemd had, hem
versterking uit Aegypte toevoerde. In de jaren
68 en 69 bedwong hij Judaea, waarbij hij zijne
soldaten steeds met een goed voorbeeld voorging;
doch Jerusalem bleef steeds weerstand bieden.
Gedurende den strijd om den troon, na den dood
van Nero, ging hij voort met de onderwerping
van het land, tot dat het schandelijk, verkwistend
gedrag van keizer Vitellius de legioenen in het
0. met weerzin vervulde en hen opwekte om Vespasianus tot keizer uit te roepen (TAC. HIST. 2,
81.). De troepen in de overige provinciën volgden, en na de overwinning bij Cremona in BovenItalië (t. a. p. 3, 48.) en den moord van Vitellius
(3, 79 en V. 4, 1.) was Vespasianus heer van liet
romeinsche rijk. Zijne veldheeren hadden de zaak
ten einde gebragt, hij zelf had aan den burgerkrijg geen deel genomen. Eerst na de overwinning ondernam Vespasianus zijne reis naar Rome
en werd overal met gejuich begroet en te Rome
met geestdrift ontvangen. Zijne regering duurde
9 jaren. Hij bezorgde het rijk rust van de Parthen, die hem vreesden en de grensprovinciën
niet lastig vielen. Verscheiden landen van Azië, die
in naam nog onafhanklijk waren, werden provinciën,
de Sarmaten werden overwonnen, de opstand van
den Batavier Civilis gedempt, coloniën aangelegd,
de senaat geëerd en zijn werkkring uitgebreid,
strenge krijgstucht in het leger gehandhaafd, talrijke wetten tot herstel van rust en orde gegeven,
de staatsinkomsten vergroot en geregeld, talrijke
bouwwerken aangelegd en het capitool, dat in de
burgeroorlogen verbrand was, herbouwd. Overigens leefde de keizer zeer eenvoudig, was goedig
en zacht ook tegen de staatsmisdadigers en liet
zich door persoonlijke beleedigingen geenszins in
toorn en drift ontsteken. Daarbij was hij voor
ieder toeganklijk en leefde gaarne in den kring
zijner vrienden, die hij door zijne geestige invallen
vermaakte. Hij stierf den 23. Junij van 't jaar

79, 69 jaren oud. Zijne gedenkwaardigheden,
vooral van den joodschen oorlog, zijn door den
geschiedschrijver Josephus geraadpleegd. -- 7)
Titus Flavius Vespasianus, oudste zooi
van den vorigen, geb. den 30. Dec. 41 (SUET. TIT.
1.). Uitmuntende door geest- en ligchaamskracht, van een innemend voorkomen, trok hij
spoedig de algemeene aandacht tot zich. Hij
diende eerst in Germanië (TAC. RIST. 2, 77.), streed
vervolgens onder zijnen vader in Britannië, volgde
hem later naar Judaea., waar hij grooten roem
inoogstte (SUET. TIT. 4.) en na de troonbeklimming
zijns vaders, door de verovering van Jerusalem
in 70, aan den oorlog een einde maakte. Over
Aegypte begaf hij zich naar Italië terug en werd
met gejuich door de Romeinen ontvangen en door
zijnen vader tot mederegent aangenomen. Echter
maakte hij zich gehaat door zijne gestrengheid,
en door zijn ligtzinnig en uitspattend leven, zoodat
reen het ergste van zijne regering verwachtte
(SUET. TIT. 1, 6, 7.). Doch hij logenstrafte deze
door de Romeinen gekoesterde vrees, daar hij van
het oogenblik dat hij de regering aanvaardde, zich
jegens zich zelven en de deelgenooten zijner ver
zeer streng gedroeg (SUET. TIT. 7.), doch-maken
vriendlijk en goedhartig tegen zijne onderdanen.
Zoo werd er onder hem geen doodvonnis geveld
en met grootmoedigheid behandelde hij hen, die
tegen hein hadden zaam.gezworen. Bekend is zijne
verklaring, toen hij eens een dag had laten voor
zonder aan iemand een weldaad te heb --bijgan,
hen bewezen: amici, diem perdidi! (SUET. TIT. 8.).
Van daar gaven de dankbare Romeinen hem den
bijnaam van deliciae generis humani (SUET. TIT. 1.).
Het schitterendst bewijs zijner goedheid gaf hij bij
de ontzettende verwoestingen, die in Beneden -Italië
door de aardbeving van 79 waren aangerigt, waar
hij overal met hulp en troost verscheen, alsmede
bij een brand die Rome gedurende drie dagen
verwoestte, in 't jaar 80. Dezelfde liefde en goed
betoonde hij tegen zijnen hem zoo on--hartiged
gelijken broeder Domitianus, die hem meermalen
naar het leven stond (SUET. TIT. 9.). Reeds na
een regering van 2 jaren stierf Titus, den l3. Sept.
81, door de Romeinen diep betreurd. Gedurende
zijne kortstondige regering hadden de krijgsbedrijven van zijnen veldheer Agricola in Britannië
plaats.
Vespillónes, lijkbezorgers in dienst der li-

bitinarii (z. a.).
Vesta, z. Hestia.
Vestiiles en 'Westaha, z. Hestia.
Vestiarius, 1) een slaaf die het opzigt had
over de garde-robe van zijnen heer. --- 2) Ren
kleerkooper; de zoodanigen waren er in menigte
te Rome.
VVestibulum, z. domus, 2. kol. b.
Vestini, I) persoonsnaam: 1) L. Vestinus,
uit Vienna in Gallië, vriend van keizer Claudius,
uit een ridderlijk geslacht. Misschien dezelfde
aan wien Vespasianus de herbouwing van liet capitool opdroeg (TAC. RIST. 4, 53 ). — 2) M. Vestinus A t t i c u s, zoon van den vorigen, consul in
't jaar 65 n. C., eerst een vriend, later een tegen.
stander van Nero, dien hij door spot en hoon
verbitterde ; vandaar dat hij bij den keizer in ver
kwam, van deel genomen te hebben aan-denkig
de zamenzwering van Piso ; echter kon hem bij
het onderzoek nies bewezen wonden. Na het
huwelijk van Vestinus met Messalina, kon Nero

Vestis Via.
zijn toorn niet langer bedwingen en hij liet hem
in zijne woning opzoeken en vermoorden (TAC.
ANN . 15, 52, 68 en v.). — II) Volksnaam: (Ovr^aw o) sabellische volkstarn in et oostelijk gedeelte
van Midden-Italië, tusschen Picenum, de Sabijnen,
Peligners, Marruciners, ten 0. begrensd door de
Adriatische zee. Zij worden steeds gezamenlijk
met de Marsers, Marruciners, Peligners genoemd,
met wie zij een verbond hadden; later maakten
zij met de Samniten gemeene zaak tegen Rome
(LIV . 8, 29.), doch werden in 328 v. C. overwonnen en bleven aan de Romeinen getrouw, tot aan
den bondgenootenoorlog, waarin zij voor altijd
aan de Romeinen onderworpen werden.
Vestijs, z, k l e e d i n g.
Vestritius Spuriinna, een als staatsman
en nog meer als dichter beroemd wan, uit het
begin van het rom. keizerrijk, en vooral bekend
uit een brief van den jongen Plinius (3, ).), diende
welligt onder Otho als veldheer (TAC. RIST . 2, 1* 1.)
in Boven - Italië, voerde het bevel in Placentia

(t. a. p. 2, 18., verg. 23.) en trok later (2, 36.)
met een leger op ter redding van Macer. Onder
Tr ajanus diende hij in Germanië, waar hij een
koning aanstelde over de Bructeren (PLIN. EP. 2,
7.). hij stierf op zeer hooge jaren. Van zijne
gedichten zijn nog bewaard vier kleine, onvolledige stukjes, de contemtu saeculi ad Mariunt.
Wesulus irons, hooge top van de Alpen,
waarop de Padus ontsprong, volgens Virgilius (ANN.
10, 708.) rijk aan pijnboomen ; t. Monte Viso.
Vesuvius of Ve^cevus, Uvsaao to„ B a^3coc,
vuurspuwende berg in Campanië, nabij de kust,
ten Z. 0. van Neapolis. Eerst door de ver
uitbarsting in 't jaar 79 n. C., waar-schriklje
door Pompeji en Herculanum verdelgd werden,
leerde men den Vesuvius als werklijken vulcaan
kennen. Sedert hebben verscheiden uitbarstingen
plaats gehad (VIRG. G. 2, 224. LIV. 8, 8. SUET.
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deren van eene verdichte zamenzwering tegen het
leven van Pompejus te beschuldigen. Doch de
aard en wijze waarop Vettius de aanklagt instelde, verwekte verdenking, en weinige dagen
later werd hij plotseling dood in de gevangenis
gevonden, zoo het heette door zelfmoord, maar
waarschijnlijk op last van Caesar, die vreezen
moest dat hij door Vettius als de aanlegger van
de lasterlijke beschuldiging zou verraden worden. —
3) Vettius Valens, beroemd arts onder Claudius, die een geweldigen dood stierf (TAC. ANN.
11, 31, 35.). — 4) Vettius

Bolanus, een aan -

zienlijk man onder Nero, diende onder Domitius
Corbulo in Armenië, verkreeg van Vitellius het stad
bestuurde Azië onder-houderscapvBitnë
Vespasianus (TAC. ANN. 15, 13. HIST. 2, 65. AGE . 1.).

Vettone^i, OU^TTto'E; en OUcrrovz^, aanzien

-lijkevostamnLuitaë,schenTagu
Durius, met de steden S a 1 m a n t i c a (Salamanca),
C â p a r a (las Ventas de Caparra), C a u r a (Cora)
en a. (CAES. B. C. 1, 38.).
Vetulonia, -um, Ova touXwvcov, eene der

12 etrurische bondsteden, ten Z. van Volaterra,
tusschen Sena en Populonia. De Romeinen namen van daar de onderscheidingsteekenen hunner
overheden over : fasces, sella curulis, toga praetexta, lictores, alsmede de tuba. Later verdwijnt
Vetulonia uit de geschiedenis. In de nabijheid
vond men warme bronnen, de aquae Vetuloniae.
Veturn. Daartoe behooren : 1) P. V e t u r.
G e m i n u s C i c u r i n u s, een der eerste romeinsche
quaestors in

't jaar 510 v. C., werd in 499 consul

en overwon Fidenae (LIV. 2, 19.). -- 2) Zijn
broeder T. Vetur. Gem. C i c u r., overwon in
494 de Aequers (LIV . 2, 30.). — 3) T. Vetur.
Gem. C i c u r., sloeg als consul in 462 de Aequers
(Liv. 3, 8 en v.). — 4) C. Vetur. Cicur.,
streed insgelijks met de Aequers in 't jaar 455 en
werd in 453 augur, niettegenstaande hij het vorige
TIT. S.).
jaar met een geldboete bestraft was, wegens het
Vetra of Vetera Castra. versterkt legerkamp terughouden van den op den vijand gemaakter
in. Gallia Belgica, aan den Rijn in een lage streek, buit (LIV . 3, 32.). -- 5) T. Vet. C a l v i n u s, leed
blootgesteld aan de overstroomingen van de rivier. in 321 v C. de nederlaag bij Caudium en werd
Het schijnt gezocht te moeten worden in de na- ten gevolge van het niet goedkeuren door den
bijheid der stad Xanten, waar men ook sporen romeinschen senaat van het verdrag, door hem

meent gevonden te hebben van de brug, die door
Germanicus over den Rijn werd geslagen (TAC.

ANN. 1, 45, 50, 58. 4, 22. lIST. 4, 18, 21. 5,
14, 19.).

Veter^►ni, z. delectus militum, 2. kol. o.
Veto, z. intercessio en tribuni plebis.
Vettil of Vectii, 1) P. Vettius Scato,
veldheer der Marsers in den italischen bondgenootenoorlog, veroverde de samnitische stad Aesernia, versloeg in 't jaar 90 een romeinsch leger,
doch leed reeds den volgenden dag een nederlaag
van Marius. Toen later de bondgenooten zich
allengs onderwierpen, bood Vettius nog tegen
liet zich eindelijk door een zijner bedien--stande
en dooden, om niet door zijne eigen soldaten aan
de Romeinen uitgeleverd te worden. — 2) L. V e tt i u s, deelgenoot van de zamenzwering van Catilina,
later verrader van zijne eedgenooten en hunne planDen. Toen hij ook Caesar van deelneming daar
beschuldigde, maakte hij den onwil des volks-an
gaande en werd gevangen gezet, in 't jaar 62.
Caesar gebruikte Vettius later om Pompejus en
de aristocraten met elkaar te verzoenen (CIC. BEST.
63, 132.). Ten dien einde had Caesar hem overgehaald om den ouden Curio, diens zoon en an-

met de vijanden gesloten, aan hen uitgeleverd,

doch weder teruggezonden. — 6) L. Vetur.
P h i l o, legaat in 207, onderscheidde zich in den
slag aan den Metaurus, voerde in 206 als consul
het bevel tegen Hannibal, onderwierp Lucanië en.
diende onder Scipio in den slag bij Zama (LIV.

28, 10. 30, 38 en v.). — 7) Veturia, moeder
van Coriolanus, (z. Marcia g e n s, 4.)
Vexil larii en Vexillum, z. delectus
militum, 3. kol. b.
Via, Viae. De eigenlijke kunstwegen, tevens
vice militares, heirbanen, werden inzonderheid door
de Romeinen aangelegd. De eerste, via App i a,
van Rome naar Capua, door den censor Appius
Claudius Caecus, in 312 v. C., gebouwd en later
tot Brundusium verlengd, was de regina viarumn,
en bleef in goeden staat bewaard tot aan de tijden van Justinianus; hij was uit vierhoekige stee nen zonder eenige gaping ineengevoegd, en zoo
breed dat twee vrachtwagens elkander gemaklijk
voorbij konden. -- Met dezen stond in verband
de door keizer Domitianus aangelegde via Dom i
i a n a, van Sinuessa tot aan Puteoli. -- Via-t
F l a ni i n i a een der oudste, in 220 v. C. door den
censor C. Flaminius aangelegd, van Rome door
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Viadus --Vibii.
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Etrurië naar Ariminum, waar zij in twee rigtingen
verlengd werd, de via A e m i l i a, door den consul M. Aemilins Lepidus, in 188 v. C., aangelegd
van Ariminum naar Aquileja, en een ander van
denzelfden naam, die naar Pisa en Cumae en van
daar naar Ligurië liep, en door M. Aemilius
Scaurus in 115 V. C. was aangelegd. -- Een zijtak van de via Appia was de via Ca m p a n a,
van de porta Coelimontana naar Campanië, en
stond met de via Albana en Tusculana in verbinding. — Tusschen de via Flaminia en de v ia
Aurelia, die door den censor L. Aurelius Cotta in
241 v. C. aangelegd was, liep de via Cassia naar
het hart van Etrurië. -- Een der fraaiste en
langste was de via Va l e r i a, die zich van Rome
door het gebied der Sabijnen, Aequers en Marsers
tot in het gebied der Peligners uitstrekte, eene voort
via T i h u r tin a, die in een zuid--zetingvad
oostelijke rigting naar Tibur liep. De via Latina
voerde van de capeensche poort door het Lirisdal tot aan Teanum en liep eindelijk uit in de via
Appia. De via Ostiensis liep langs den westelijken oever van den Tiber tot aan zijnen mond
beneden Ostia. De via Po s t u nm i a liep van
Cremona naar Mantua; langs de via S a l a r i a
naar Reate vervoerden de Sabijnen hun zout uit
Rome, van de porta Collina uitgaande. — Over
de straten van Rome, die de censors Albius en
Flaccus in 174 v. C. het eerst lieten plaveijen, en
inzonderheid over de s a c r a via, z. R o m a, 4. kol. b.;
de via Egnatia, z. Egnatia. --- Alzoo waren
ten - tijde van Caesar de voornaamste steden van
Italië door kunstwegen verbonden; de keizers
zetten dat werk ook in de provinciën voort, en
verwaarloosden zelfs de grootere eilanden niet,
om daardoor eene gemeenschap met de havensteden te bevorderen. Allen onderscheidden zich
door kunstigen bouw, duurzaamheid en doelmatigheid; van velen zijn belangrijke overblijfsels nog
T

goed bewaard gebleven. De daar langs geplaatste
mijlpalen (miliaria) zijn het eerst opgerigt door

C. Gracchus.

Tiádus, Ovfa8os, een rivier van Germanië
die zich ten W. van de Vistula in de germaansche zee ontlast, t. de Oder.
Wiafcim, reisgeld, proviand voor de reis,
1) medegegeven aan vertrekkende vrienden ter voor
behoeften van de reis (dc. DE SEN.-ziengd
18, 66. LIV. 44, 22.); -- 2) het dag- en reisgeld
dat aan de stadhouders bij hun vertrek naar de
provinciën uitbetaald werd; — 3) de spaarpenningen en buitengewone verdiensten van den soldaat
(SUET. CAES. 68.).
Victor, de staatsbode, die in de omstreken van
Rome uit naam der overheden boodschappen deed.
Ook maakten de viators oproepingen bekend en
deden inhechtenisnemingen. De consuls en praetors hadden een collegie van viators dat uit 3
decuriën bestond tot hunne beschikking, ook de
volkstribunen, plebejische aedilen en quaestores
urbani hadden zulke bedienden. De viators der
III viri capitales en der I V viri viarum curandarum waren de laagste in rang. Over 't geheel
waren de viators een weinig hooger in rang dan
de praeco's, doch evenwel meestal vrijgelatenen
of burgers van zeer lage afkomst.
Wibii, een oud sabellisch geslacht. Daartoe
behooren : 1) Vibius V i r r i u s, een Campaniër,
haalde zijne landslieden over om partij voor Hannibal
te trekken, doch benam zich door vergift het leven,

toen Capua zich aan de Romeinen moest overgeven
(Liv. 23,6.26, 13.).--2)Vibius Aeeuaeus, bevelhebber van een afdeeling Peligners, waarmede hij
het eerst de vijandlijke legerplaats bestormde, 212
v. C. (Liv. 25, 14.). -- C. V i b i u s P a n s a, wegens zijne gehechtheid aan de Marianen uit Rome
verbannen, keerde hij derwaarts terug ten gevolge
van het aannemen der lex Plotia. Hij sloot zich
bij Caesar aan, wiep hij ook zijne terugkomst te
danken had, werd senator in 't jaar 59 v. C.,
diende onder hem, zonder veel uit te rigten (cie.
AD FAM. 16, 27, 1.), in Gallië, werd in 51 tot
volkstribuun verkozen, en kreeg in 't jaar 46 het
bestuur van Bithynië, nadat hij deel genomen had
aan den spoedig geëindigden oorlog tegen Pharnaces. In 't volgende jaar bevond hij zich te
Rome (Cie. LIG. 1, 1.), waar hij voor verscheiden
personen, die tot de partij van Pompejus behoord
hadden, de voorspraak bij Caesar was. In 't
jaar 45 zond Caesar hem als stadhouder naar
cisalpijnsch Gallië, waar hij zich groote liefde
verwierf; in 44 keerde hij na Caesar's dood spoedig naar Rome terug, om met Hirtius het hun
door Caesar toegezegde consulaat te aanvaarden.
In verbond met Cicero, die echter niet vrij van
wantrouwen was (cie. AD ATT. 15, 12, 2.), verzetten zij zich tegen Antonius en leverden hem
den 15. April 43 slag bij Bononia, waarin ook Pansa
sneuvelde (cie. AD FAM. 10, 30, 2.). --- 4) V ib i u s G a 11 u s, romeinsch rhetor ten tijde van
Augustus, wist den waanzin van krankzinnigen
zoo treffend na te bootsen, dat hij het eindelijk
zelf werd. -- 5) C. Vib. Posthumus, onder
zich in 't jaar 7 n. C. in Dalmatië tegen-scheid
de daar aanwezige oproerlingen en bragt ze tot
onderwerping, 10 n. C. -- 6) C. V i bi u s M arsus
legaat van Germanicus in het Oosten, 18 n. C.,
van waar hij Agrippina naar Italië begeleidde
(TAC. ANN. 2, 79.). Later bestuurde hij Africa.

Voor den dood van Tiberius geraakte hij door
een tegen hem ingestelde aanklagt in groot gevaar (ald. 6, 47 en v.). Onder Claudius was hij
stadhouder in Syrië. -- 7) Vibius S e r e n u s,
werd door zijn zoon van hoog verraad tegen Tiberius beschuldigd, echter ontving hij van den keizer genade (TAC. ANN. 4, 30.). — 8) V i b i u s
C r i s p u s, een rijk en aanzienlijk man, onder
zich als redenaar en schijnt onder Domi--scheid
tianus gestorven te zijn (TAC. RIST_ 2, 10. Juv.
4, 8 l .). -- 10) V i b i u s A v i t u s, overwon in 't
jaar 50 n. C. de Friezen en andere volken in
Nederduitschland (TAC. ANN. 13, 54 en v.). — 11)
C. Vib. Trebonianus Gallus en zijn zoon
C. Vib. Asinius Gallus Veldumnianus
Volusianus, de eerste gewoonlijk Gallus, de
laatste Volusianus geheeten, waren afkomstig uit
Perusia en regeerden als keizers van 251--254.
Gallus diende onder I)ecïus in den oorlog tegen
de Gothen aan den Donau, waar hij zich schuldig
zon gemaakt hebben aan den dood des keizers.
Hij sloot een schandelijken vrede met de Gothen,
nadat de senaat hem de keizerlijke waardigheid
had opgedragen. Zijne regering, waaraan zijn
zoon als caesar deel nam, was ongelukkig, daar
een pest jaren lang het rijk bezocht en verwoestte, terwijl de Perzen en Gothen de oostelijke
grenzen 'plunderden en stroopten. Daarbij kwamen muiterijen der legers in de provinciën; en
beide keizers sneuvelden op eenen togt tegen
Aemilianus, die in Pannonië was opgestaan, door

Vibo—Victoríus.
de hand hunner eigen soldaten. --- 12) V i b i us
Sequester, in de 4. of 5. eeuw n. C., schrijver van
een geschrift de fuminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus, quorum aped
poëtas mentio fit, dat echter zeer dor en droog is.
vibo, OvtC3cuv OvaXav áía, was de romeinsche
naam (uit H i p p o, eene verkorting van Iwvtov,
ontstaan) eener belangrijke havenstad op de westkust van Bruttium, op de zuidzijde van de terinaeische golf, ook naar haar Sinus lipponiates
of Viboniensis geheeten (t. golf van St. Eufemia).
De stad, oorspronklijk een colonie der epizephyrische Locriërs, werd door Dionysius den oude
verwoest, 379 V. C., doch door de Carthagers
herbouwd. Later geraakte zij in de raagt der
Bruttiërs, vervolgens in die der Romeinen, die
haar den bijnaam V a l e n t i a gaven. Onder Augustus waren er uitgebreide werven en arsenalen voor de vloot; t. Bivona (CAES. B. G. 3, 101.
CIC. AD ATT. 3, 3. 16, 6. PL ANC. 40. VERR. 5, 16.).
Vibulénus Agrippa, onder de regering
van Tiberius werd hij in 't jaar 36 n. C. aangeklaagd,
nam in de senaatsvergadering vergift in, doch
werd nog voor de werking hiervan gewurgd (TAC.
ANN. 6, 40.).
Vibullius, L. Rufus, door Pompejus tot
onderhandelingen met Caesar in 't jaar 54 gebruikt, vooral met het oog op Cicero, verzamelde
in 49 troepen voor zijnen vriend Pompejus in
Midden-Italië (cie. AD ATT. 8, 11. CAES. B. C.
1, 23.), trok daarmede naar Corfinium en werd
hier door Caesar gevangen genomen, doch weder
vrij gelaten. In Spanje geraakte hij weder gevangen en werd door Caesar met voorstellen tot Pompejus gezonden (CAES. B. G. 3, 10 en v.).
Wiearius heette de slaaf van een anderen
slaaf van hoogeren rang, meermalen bij NOR. en
cie. — Sedert Constantijn was vicarius de titel
van een onderstadhouder eener dioecese. Het
geheele romeinsche rijk was namelijk verdeeld
in 4 praefecturen, ieder praefectuur in dioecesen,
ieder dioecese in provinciën, wier stadhouders
rectores heetten.
Vieentia, Ovcxsvría, of Vicetia, stad in het
landschap Venetia, tusschen Verona en Patavium;
t. Vicenza (CIC. AD FAM. 11, 19. TAC. RIST. 3, 8.).
VicesIma hereditátum en ma,numissionum, z. vectigal.
%'ictimarius, Victumarius, Victimator, kspos6 ros, 1) de priester, als slagter van het offerdier (victima) ; -- 2) gewoonlijk de dienaren bij het
offeren; zij vormden een gild. — 3) Victimarius
negotiator, die de offerdieren aankoopt (PLIN. 7, 12.).
Victor, I) b ij n a a m : 1) van Jupiter (LIV. 10,
29. OVID. FAST. 4, 621.); — 2) van Hercules, die als
zoodanig twee tempels te Rome had, den oudsten op
het forum boarium en den laatsten bij de porta trigemina (VIRG. AEN. 8, 203, 363.). — 3) van Mars.
Hij had een tempel op het capitool en een anderen op het forum van Augustus- — Vic t r i x
is een bijnaam I) van Venus, voor wie Pompejus
in 55 v. C. op de bovenste trappen van zijn
steenen theater een tempel bouwde. Een andere
tempel werd ter harer eer gebouwd door Caesar,
die ook haar beeld als zegelring droeg; ook vierde hij ter eere van haar in 46 v. C. de spelen
ter herinnering van den slag bij Pharsalus, die in
44 door Octavianus herhaald werden : — 2) van
Minerva; -- 3) van eenige steden en legioenen.
II) Persoonsnaam: 1) C. Julius Victor,
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van wien in lateren tijd door A. Mai een klein
werk ars rhetorica Hermagorae, Ciceronis etc., ont-,
dekt is. — 2) Sextus Aurelius Victor, romeinsch geschiedschrijver, uit de 4. eeuw n. C.,
onder de keizers Constantius en Julianus. Van
zijn geboorteplaats weten wij niets; zonder genoeg zamen grond beweert men dat hij uit Africa afkomstig was. Het eenige dat ons berigt wordt (DE
CAES. 20.) is dat hij op het land uit een onbemiddeld
en onbeschaafd vader geboren is. Julianus ver
stadhouder van-hiefmnr,do t
Pannonië te benoemen en hem een metalen standbeeld op te rigten ; terwijl Theodosius hem tot
stedelijk praefect en judex sacrarum cognitionum
benoemde (AMM. MARC. 21, 10, 6. en daarop L i nd e n b r o g). Dezelfde schrijver noemt hem virum sobrietalis gratia aemulandum. De vier onder zijnen
naam bestaande geschriften kunnen wegens de
groote verscheidenheid van vorm en behandeling
onmooglijk van denzelfden schrijver afkomstig
zijn. Het werkje de origine gentis romanae vooreerst, dat eene menigte verzinsels uit oude geschriften en citaten bevat, gaat thans algemeen
door voor een onbeschaamd knoeiwerk van een
letterkundig bedrieger uit de 15. of 16. eeuw, ongeveer uit den tijd van Pomponius Laetus. Uit
de oudheid althans afkomstig is het geschrift de
vita et moribus imperatorum Romanorum excerpta
ex libris S. Aurelii Victoris (ook Victorini) a
Caesare Augusto usque ad Theodosium imperatoren,
dat reeds volgens den titel een uittreksel blijkt te
zijn, doch waarvan de zamensteller geheel zonder
oordeel den waren Victor, zoo men ten minste
hier aan hem mag denken, verminkt heeft. Zoo
blijft dan alleen nog over de verzameling de Caesaribus, welke vroeger wegens taal en inhoud tot
de veel gelezen schoolboeken behoorde, en eene
verstandige bloemlezing uit de geschiedenis der
keizers bevat, in een eenvoudigen ineendrongen
stijl. Het boek de eiris illustribus urbis Romae, dat
men, door den titel misleid, nu eens aan Cornelius
Nepos, dan aan Suetonius, dan weder aan Plinius
(ten minste in handschriften) heeft toegeschreven,
is insgelijks van onzekere afkomst. De gissing
van B o r g h e s i, dat dit geschrift geput is uit de
elegiën der standbeelden van beroemde mannen
op liet forum van Augustus, is door Ni e b u h r
(Rónz. gesch. 3, s. 77.) eene zeer gelukkige genoemd, ofschoon in dit boekje niets gevonden
wordt dat aan de opzetlijke navolging van zulke
opschriften doet denken, terwijl het ons daarentegen meerrealen aan Livius herinnert.
Victoria, z. N i c e.
Victoria en Vietorinus. Victorinus was
een Galliër, die zich onder Gallienus, ten tijde
dat de zoogenaamde 30 tyrannen de verwarring
in het rom. rijk ten top voerden, de heerschappij
in Gallic aanmatigde. Na eene regering van twee
jaren werd hij te Keulen vermoord. Hetzelfde
lot onderging zijn zoon. Victoria, de moeder
van Victorinus overleefde beiden; zij was een
vrouw van een manlijk karakter en veel verstand,
die toen zij door het leger tot keizerin werd uit
haar best deed, dat Tetricus benoemd-geropn,
werd. Kort daarna werd zij vermoord.
Vietorius, Q. romeinsch bevelhebber, onderscheidde zich in 't jaar 194 v. C. in den oorlog
tegen de Bojers, door een veldteeken onder de
vijanden te slingeren en de Romeinen daardoor
tot den strijd aan te vuren (Liv. 34, 46.).
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Victrix--Vindelicia

Wletrix, z. Victor, I.
Vieue, oorspronklijk een onderafdeeling eener
stedelijke tribus, en alzoo een uit eenige straten
bestaand kwartier der stad, een wijk, waarvan de
bewoners door de compitaliën en door gemeen
waren. Toen-schaplijkernv g id
Augustus de stad Rome in 14 regiones verdeelde,
nam hij in elk een bepaald getal vici op en ver
daardoor deze inrigting, die verouderd-nieuwd
was. Tevens werden de vroegere magistri vicorum
weder ingesteld, die een administrativen werkkring
hadden, maar ook voor de godsdienstige belangen
moesten zorg dragen. Zeer dikwijls beteekende
vicus eenvoudig straat, en buiten de stad was het
woord gelijk ons dorp of vlek. Deze hadden een
soort van gemeentebestuur (met burgemeesters,
magistri, bijeenkomsten der vicani enz.), doch behoorden in den regel tot grootere gemeenten (uit
meerdere vici vereenigd), of tot het gebied eener
stad. Ook in de provinciën lagen verscheiden vici,
die door een bijnaam onderscheiden werden, b. v.
vicus Belginum in de nabijheid van den Rijn,
vicus Aquensis (Baden) en m. a. De meeste komen slechts voor in itinerariën en op opschriften,
gewoonlijk met den bijnaam, b. v. vicus Matrini,

t. Vico in Etrurië.
Vienna, Ouc&vva, hoofdstad der Allobrogers
in Gallia Narbonensis, in een wijnrijk oord aan
den linker oever van den Rhodanus, later ook
rom. colonie en beroemd wegens de beschaving
harer inwoners. T. Vienne, met nog vele oudheden (CAES. B. G. 7, 9, 10. TAC. ANN. 2, 24.).
'Wigiliae, z. disciplina militaris, 3. kol. in.
Vlglntiv rl heetten sedert Augustus de 20
mindere magistraten die in de comitia tributa gekozen werden, namelijk de III viri capitales, III
viri monetales, X viri litibus judicandis en I V viri
viaruin curandarum. Vroeger heetten zij XX VI
viri, zoo lang nog de II viri viis extra urbern purgandis en vier praefecti juni dicundo voor Campanië bestonden, welke laatste 6 Augustus afschafte.
Deze XX viri waren overeenkomstig de VIII viri
der municipiën. — Ook had men soms XX viri ter
gemeenschaplijke uitvoering van een openbare opdragt, b. v. om Caesars akkerwetten in toepassing
te brengen, om den census in de provinciën te
houden (onder Augustus) enz.
villa, landgoed, landhuis, echter geenszins slechts
een zomerverblijf, maar veeleer zoo ingerigt dat
het er in den zomer koel, in den winter warm
was. In den beginne waren deze landhuizen zeer
eenvoudig en zonder sieraad, later, sedert men de
grieksche en oostersche weelde had leeren kennen,
werden zij steeds prachtiger en gemaklijker ingerigt. De eigenlijke villa rustica diende voor landhuishoudelijk gebruik : naast den ingang lag de
woning van den opzigter (villicus), op de tweede
verdieping woonde de administrateur. Naast den
opzigter woonden de arbeiders en bevonden zich
de gereedschappen voor den landbouw; de zeer
ruime keuken, die tevens voor verblijf- en eetkamer van het werkvolk diende, lag naar den hof
toegekeerd. Naast de keuken lagen hoenderhokken ; duiventillen (columbaria) waren in hooger
verdiepingen of torens. De schuur (villa fructuaria) was door de overige gebouwen ingesloten; in
het midden daarvan was een groote regenbak
voor het vee. De bewaarplaatsen voor olie, wijn,
stroo, hooi waren beneden, voor drooge vruchten
boven. Achteraf lagen afzonderlijk de bakkerij,

de molen en de dorschvloer. -- Hiervan zijn onderscheiden de eigenlijke land- of lusthuizen, waar
naast de nette en met vele gemakken ingerigte
woning, tuinen of parken van vruchtboomen, wijnstokken, olijven, bloemen en andere gewassen waren aangelegd. Verschillende vertrekken waren
bestemd voor den winter en der, zomer; de overdekte gangen (xysti) dienden voor beide, daar zij
des zomers schaduw, des winters warmte gaven.
Natuurlijk mogten er vischvijvers noch vogelvlugten ontbreken: ook jagtparken en diergaarden voor
de liefhebbers van de jagt, bijenkorven (apiaria);
de omstreken werden met veel kunst verfraaid, en
van binnen vond men badkamers, vertrekken voor
spel en uitspanningen (sphaeristeria), ruime eetzalen, woonkamers met de heerlijkste uitzigten, studeervertrekken en vele andere gemakkén.
Villieus^, de opzigter van een villa, de hof
meestal een bekwame slaaf of libertus.-mestr,
Dikwijls moest hij behalve zijn landhuishoudelijk
werk, ook de geldelijke administratie voeren, wat
anders eigenlijk het werk van den actor was. In
ruimeren zin heet villicus elke opzigter in 't algemeen b. v. bij de waterleidingen, bij de ontvangst van belastingen enz.
Vi11il, een plebejisch geslacht, 1) P. Villius
Tappulus, consul in 't jaar 199 v. C. (LIV. 31,
49.), nam het voeren van den oorlog tegen Macedonië op zich, waarin hij uit Epirus zocht binnen te dringen in 198, doch werd door koning
Philippus daarin verhinderd. Weldra trad Flamininus in zijne plaats. In 't jaar 192 werd aan
Villius eene zending tot Antiochus van Syrië opgedragen. Op zijn reis derwaarts had hij te
Ephesus verscheiden bijeenkomsten met Hannibal,
die zich toen daar ophield (Lrv. 35, 15 en 19.).2) C. Villius, deelgenoot van de plannen van
Tib. Gracchus, na wiens dood hij ook het leven
moest verliezen (PTT . TIB. GRACCH . 20.). -- 3)
L. Villius Annalis, werd in 43 door de driemannen vogelvrij verklaard en door zijn eigen zoon

verraden. — I)eze 4) Vi 11 i u s Annalis kreeg ter
belooning voor zijn verraad wel de quaestuur,
doch werd later vermoord door dezelfde soldaten
die zijnen vader hadden omgebragt.
Viininslia, z. Roma, 2. kol, m.
Vintl1D, z. Mezentius.
Vincula, de boeijen, in ruimeren zin de kerker, z. c u s t o d i a. Soorten der vincula zijn catenae,
ketens, manicae, handboeijen, compedes of pedicae,
voetboeijen, nervi, koorden om den hals of den voet.
Vindelici„ z. Vindelicia.
l'indelicia, OtuvoEt m(x, de noordwestelijkste
der romeínsche provinciën langs den Donau, doch
sedert het einde van de 1. eeuw n. C. met Raetië
verbonden. 1.)oor den Donau was Vindelicia in het
N. van Germanië gescheiden, ten W. woonden de
Helvetiërs, ten Z. lagen Raetië en Noricum, ten
0. Noricum (de rivier Aenus, Inn); derhalve bevatte het het N. van Zwitserland, een deel van
Baden, Wurtemberg, Tyrol. De rivieren van
het vruchtbare land ontsprongen op de Alpen en
liepen in den Donau uit: I largus (t. Iller), G untia (t. Günz), Liens (t Lech), Isarus (t. Isar), Aenus (t. Inn). De lacus Brigantinus lag ook
voor een groot gedeelte in dit land. De Vin d e1 i c i, stamverwanten der Raetiërs, werden door de
beide stiefzonen van Augustus overwonnen (HER.
OD. 4. 4, 18.). Zij waren in verscheiden stammen
gesplitst: de B r i g a n t i i, met de stad Brigantium

Vindemia-- Vinum.
(Bregenz) in het W., R u n ic at a e in het N.,
Leuni, Consuantae, B r e ic n i aan den Brenner.
De voornaamste steden waren: Augusta V i nd ei i c o r u m (t. Augsburg), de hoofdstad, Arbor
F l x (t. Arbon), Batava Castra (t. Passau).
Vindeinia, z. vinum.
Windex, 1) (qui vim dicit) hij die geweld bedreigt en alzoo beschermt en wreekt. In de oude
regtspleging was vindex de plaatsbekleeder van
hem die in jus geroepen is, en bij de manus injectio, was het de persoon die door zijn tusschenkomst de inhechtenisneming van den veroordeelde
voorkwam, z. judicium privatum en manus
i n j e c t i o. Ook heette vindex in 't algemeen een
plaatsbekleeder (cie. TOP. 2.). — 2) Persoon sn a a m: C. Jul. V i n d e x, uit een koninklijk geslacht van Aquitanië, werd door Nero tot propraetor van noordelijk Gallië gemaakt, doch over
Nero's tyrannie verbitterd, vormde hij het plan
hem ten val te brengen en Galba ten troon te
verheffen, 67 n. C. Zelf trachtte hij niet naar de
heerschappij, en hij liet zijne gallische landlieden
zelfs de belofte afleggen, dat zij hem zouden dooden, zoo hij ooit daarnaar mogt streven. Scharen
van Galliërs stroomden naar hem toe en weldra
had hij een talrijk leger onder zijne bevelen. Hij
sloot een overeenkomst met Verginius Rufus, stad
doch toen Vindex oprukte-houdervanGië;
om het nabijgelegen Vesontio te veroveren, meenden de soldaten van Rufus, dat hij hen wilde aan
zij overrompelden alzoo de legermagt van-tasen,
Vindex, die zich, de zijnen verloren wanende, van
't leven beroofde.
Wipdi ratio in ruimeren zin de actie over
eigendomsregt, in engeren zin in den oudsten tijd
een bijzondere handeling (Ier in rem actio per sacramentum. Vindicatzo was namelijk een symbolische strijd der partijen, eigenl. aanzegging van geweld, d. i. de strijd. Deze strijd (in jura manurn
conserere) werd in ouden tijd in tegenwoordigheid
van den praetor op den betwisten grond gevoerd,
later voor den praetor, terwijl partijen een kluit aarde
(vindiciae geheeten, omdat hij gevindiceerd werd)
van den bedoelden grond meebragten. De strijd
bepaalde zich daartoe, dat eerst de een, en ver volgens de andere de zaak voor de zijne verklaarde (vindicare en contravindicare), terwijl ieder haar
met den zinnebeeldigen staf (festuca, vindicta) aan
Nadat daarop het sacramentuin gegeven-rakte.
was, regelde de praetor het bezit der zaak gedurende het geding; gewoonlijk liet hij de zaak in
het bezit van hem die haar werklijk had, die den
aanklager voor de uitlevering der zaak en der
vruchten borg stellen moest (pro praede litis, d. i.
der zaak, et vindiciarum, d. i. der voordeelen die
uit de gevindiceerde zaak voortvloeijen). Eindelijk
had het judicium plaats, waarin beslist werd, welke
partij wiet regt het sacramentum gegeven had, en
aan wie derhalve het eigendom der betwiste
zaak moest worden toegekend. Deze vindicatie
had ook plaats bij twisten over erfenissen en
regtsgedingen over vrijheid (causae liberales). De
assertor libertatis vindiceerde de menschen in libertatem, de assertor servitutis daarentegen in ser
Daarop volgde de eindbe--vituem,z.asro
slissing. Met het formulierproces werd de oude
vindicatie door nieuwe vormen verdrongen, namelijk
door de sponsiones en de eenvoudige aanklagt door
middel der formulapetitoria. De oude naam vindicatie bleef van toepassing op elke actie over eigendom.
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VIndieius, slaaf die te Rome de zamenzwering ten gunste van den verdreven Tarquinius Superbus aan het licht bragt en ter belooning de
vrijheid en het burgerregt (en den naam Vind.)
ontving (LTV. 2, 4, 5.).

Vindieta, z. manumissio.
Vindobóna, stad van Boven-Pannonië, aan
den Danubius en aan den Mons Cetius (t. Kaleberg
en het Weenerwoud), waar de ligplaats der Donauvloot, benevens het hoofdkwartier van een legioen
was. Keizer M. Aurelius Antonius stierf daar; t.
Weenen.
Vindonlssa, stad der Helvetiërs in Gallia
Belgica, aan de Aar, t. Windisch, met overblijfsels uit de oudheid, inzonderheid een vrij goed
bewaarde waterleiding en de ruïnen van een amphitheater (TAC. ANN. 4, 60.).
Vinéae, z. vinum.
Vinieif, 1) P. Vinicius, een middelmatig
redenaar, onder de regering van Augustus — 2)
L. V i n i c i u s, broeder van den vorigen, volkstribuun in 't jaar 51, waarschijnlijk een aanhanger
van Caesar, werd in 't jaar 33 consul. Hij was
een bekwaam redenaar, die vooral goed voor de
vuist sprak (crc. AD FAM. 8, 8, 6.). - 3) M. Vinicius, onderscheidde zich in 't jaar 25 in Germanië en diende in 't jaar 13 in Pannonië onder
Agrippa, waar hij in 't jaar van Christus geb.
wederom met gelukkigen uitslag oorlog voerde. —
4) L. Vinicius, door Augustus bemind, wordt
ons door Suetonius als een uitstekend jongeling
geschilderd. -- 5) M. Vinicius, echtgenoot van
Julia, dochter van Germanicus, en daardoor zwager van keizer Caligula, na wiens dood hij zelfs
zijne wenschen tot den keizerlijken zetel uitstrekte,
doch voor Claudius moest wijken. Hij eindigde
zijn leven door vergift, dat hem door Messalina, wier
aanzoeken hij afsloeg, was toegediend geworden.
Aan hem droeg Velk;jus zijne geschiedenis op.
Jinil. Daartoe behooren 1) T. V in i u s, werd
in de vogelvrijverklaringen der driemannen gered
door zijne vrouw en de trouw van een vrijgelaten
slaaf. Deze laatste heette 2) T. Vinius Phi 1 op o e m e n en werd door Augustus tot romeinsch
ridder benoemd. — 3) C. Vinius Fronto
A s e l l a, is de door Horatius (Er. 1, 13.) genoemde buurman, door wien hij eenige gedichten
aan Augustus liet bezorgen. - 4) T. Vinius
R u f i n u s, legaat van Galba, matigde zich na diens
verheffing op den troon eene onbeperkte magt
aan, doch maakte zich niet minder door hebzucht
en gierigheid, dan door zijne vroegere gemeene
streken gehaat. — Hij verloor te gelijk met Galba
het leven, hoewel het scheen als of hij niet vreemd
was op den opstand van Otho ; verg. TAC. FIST.
1, 27, 32, 42, 48. -- Zijne dochter 5) V i n i a
C r is p i n a, met Otho den lateren keizer verloofd,
betaalde aan de moordenaars van haren vader een
rijken losprijs voor zijn hoofd.
Visum. In Beneden-Italië bloeide van oudsher de wijnbouw, in Latium was hij onbeduidend.
Wel hadden de oude Romeinen wijngaarden (vineae, in de XII tafelen vermeld), doch zij waren
spaarzaam in het gebruik van wijn en aan de
vrouwen was het genot er van ontzegd. Eerst
nadat zij de wijnen van Beneden -Italië en van
Griekenland hadden leeren kennen, werd de druiventeelt meer volmaakt, zoowel door het aan
vreemde soorten, als door betere-kwenva
behandeling. Men had eene menigte soorten van
--

Vipsanii—Virginii.
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druiven (de beste waren de Aminea, Nomentana,
Allobrogica, Apiana), waaruit vele wijnsoorten gewonnen werden. De edelste waren Caecubum,
Setinum, Falernum, Massicum, Surrentinum, Albanum, Calenum, Fundanum en a. Gewone wijnen
waren Trifolinum, Signinum, Sabinum, Nomentanum en mindere soorten, Vaticanum, Vejentanum,
Pelignum, Caeretanum, Spoletinum. Zeer gezocht
waren de grieksche wijnen, voornamelijk van Chios,
Lesbos en Cyprus. Naar de kleur onderscheidde
men witten (album), geelen (fulvum), rooden (sanquineum), en donkerrooden (nigrum, atrum) wijn,
en naar den ouderdom in vetus en novum of recens.
De eerste had de voorkeur en men zocht dien door
kunst te verkrijgen, gelijk men over 't algemeen den
wijn vervalschte of door vermenging met wijn van
edeler soorten en van goede zeef verbeterde. Ook
mengde men den wijn aan met aromatische kruien en bittere bestanddeelen (vina fictitia), zoo
als met aloë, safraan, calmus, voornamelijk met
het merg der myrrhe, murrina of murrata potio.
Een kunstig mengsel was ook in u is u m (z. a.) en
de heete wijn (calda, z. a.). Wijn uit verkookte
most bereid heette sapa, defrutum, en caroenum,
uit rotte druiven vinum passum en diachytum.
Slechts arme lieden en slaven dronken Lora, den
wijn door napersen verkregen, het nabrouwsel van
den wijn.
Na den wijnoogst (vindemia) werden
de wijndruiven met voeten uitgetrapt (calcare,
van daar heette de uitgedrukte most mustum calcatum), en de draf (scopi en folliculi, steelen en
hulsels) werd vervolgens onder de pers (torcular, torculum) gebragt. De most (mustum) vloeide in den
lacus torcularius en hieruit in de dolia, om uit te
gisten (fervere), tot dat men den jongsten wijn veilig
kon bergen. Ten dien einde maakte men gebruik
van vooraf met pek uitgebrande dolia, seriae, cupae, calparia (z. do ii u m en v a s a), alsmede van
de lange amphorae, lagenae, orci en cadi (z. a mp ho
r a), slechts met dit onderscheid dat de fijnere soorten terstond in de amphoren kwamen en de gewone
dan eerst uit de groote, wijde (die in den grond
ingegraven waren, dolia demersa) in de lange vazen
werden overgegoten, wanneer zij moesten gebruikt
worden. De cella vinaria was een koel op het N.
gelegen vertrek, waarin de genoemde wijnvaten
en kruiken gelegen waren, allen wel gekurkt, gepekt en met etiketten (tessera, nota) voorzien,
waarop de naam van den wijn en van den consul
van het jaar stond (ter aanwijzing van den ouder
Ook werden deze notae wel op de am--dom).
phorae zelve gezet. In de apotheca lag de wijn
die uit de grootere vaten was overgestoken (diffundere), het liefst boven het bad, opdat de rook
er in doordringen kon, die den wijn oud en zacht
maakte; vandaar vina fumea geheeten. Daar de
wijnen bij deze behandeling troebel bleven, werden
zij voor het gebruik afgeklaard (defaecare, liquare,
colare), door een ei (HOR. SAT. 2, 4, 55 en v.) of
door een zeef, een saccus vinarius in het colum
opgehangen (z. colum). Om den wijn te verfris.
schen en koel te maken, hield men hem ook wel
in een met sneeuw gevulden saccus, van daar
nivarius geheeten. , Overigens dronk men hem nimmer zuiver, maar steeds met water aangemengd
(dilutum); het gold voor een teeken van onmatigheid, hem onvermengd te drinken. In den krater
werd hij voor allen gelijk gemengd, doch het stond
ieder der gasten vrij, hem nog naar eigen smaak
aan te vullen.
----

-
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Wipsan%i, 1) L. Vip sa ni u s, de oudste broeder van den beroemden M. Vipsanius Agrippa,
werd door Caesar, tegen wien hij onder den jongen Cato gevochten had, gevangen genomen, doch
op voorspraak van Octavianus, in vrijheid gesteld.
— 2) M. Vipsanius Agrippa, z. Agrippa
— 3) P o l l a Vi p s a n i a, zuster der beide vongen, legde den grondslag van de beroemde galerij
die den Romeinen een aanschouwlijke voorstelling
zou geven van den gebeden aardbol. -- 4) V i ps a n i a Agrippina, dochter van den beroemden
Agrippa, vrouw van Tiberius en moeder van Drusus, werd op bevel van Augustus van Tiberius
gescheiden, die in hare plaats hare stiefmoeder
Julia, de dochter van Augustus trouwen moest.
Hare moeder Pomponia was de dochter van Atticus. Agrippina stierf in 't jaar 20 n. C.
Vipstani, 1) Vipstanus Apronianus,
consul in 59 n. C., bestuurde 10 jaren later Africa
als stadhouder (TAC. ANN. 14, 1. HIST. 1, 76. - 2)
Vipstanus Messala, diende in den oorlog van
Vespasianus tegen Vitellius (69 n. C.) als krijgstribuun en onderscheidde zich in den krijg niet
minder door dapperheid, dan in vrede door wel
vandaar dat hij in den dialogus de-sprekndhi,
oratoribus voorkomt. Ook heeft hij een werk geschreven over zijn eigen krijgsbedrijven, verg. TAC.
BIST. 3, 9, 25. DIAL. 23 en v.).
Wirbius, z. Diana onder Artemis.
Wiirgiliii, z. Vergilii.

Virginális, VIirginiensis, virgo, bij-

namen 1) van Juno ; — 2) van Fortuna ; -- 3)
van Diana; — 4) van Minerva; -- 5) van Victoria; -- 6) van Vesta.
1Tirginias, z. Virgin i i, 9).
Virginii.. Daartoe behooren 1) 0 p i t e r V i rg i n iu s T r i c o s t u s, was in 't jaar 502 v. C. consul, streed tegen de Latijnen, wier stad Cameria
hij innam. Hij sneuvelde in een slag tegen de
Volscen, in 't jaar 487 v. C. — 2) Tit. Virg.
Tric. Caelimontanus, vocht als consul mede
in den slag bij het meer Regillus tegen de Latijnen in 496 v. C. — 3) A. Virg. Tric. Caelim o n t., voerde in 't jaar 494, toen hij consul was,
gelukkig oorlog tegen de Volscen en behoorde
later tot de gezanten, die de senaat tot het volk
op den heiligen berg zond. — 4) P r o c u l u s
Virg. Tric. R u t i l us , onderscheidde zich als
consul in den oorlog tegen de Aequers in 't jaar
486 en was een tegenstander van de akkerwet,
die door zijn ambtgenoot Spurius Cassius werd
voorgesteld (LIV. 2, 41.). — 5) A. Virg. Tric.
R u t i 1 u s, bragt zijnen ambtgenoot Sp. Servilius
ter regter tijd hulp in den strijd tegen de Vejenten (LIV. 2, 50.). — 6) A. Virg. T r i c. C a e l im o n t., onderscheidde zich in herhaalde oorlogen
tegen de Aequers (LIv. 2, 63.). — 7) Sp. V i rg i n i u s, diende als jong mensch onder de consuls
Romilius en Veturius tegen de Aequers, in 455
v. C., getuigde in 't volgende jaar tegen de beide
consuls, ten gunste van M. Icilius, zijnen vriend,
wiens voorspraak hij te vergeefs bij hen geweest
was. -- 8) A. V i r g i n i u s, verdediger van de
wetsvoorstellen van Terentillus, was 5 achtereenvolgende jaren volkstribuun en dreef door dat er
sedert dien tijd tien tribunen gekozen werden,
457 v. C. (LIV. 3, 11 en v. 22, 25, 30.). -- 9)
L. V i rg i n i u s vermoordde zijn eigen dochter Virginia, om haar tegen de booze aanslagen van den
tienman Appius Claudius te beveiligen. In 't jaar

Virgo—Visellii.
449 werd hij tot volkstribuun verkozen (Liv. 3, 47
en v. 54 en V. cic. FIN. 2, 20, 66.). — 10) L.
Virg. T r i c., werd in 't jaar 401 v. C. aangeklaagd en door het geregt veroordeeld, omdat hij
in den oorlog tegen Veji verzuimd had als consulaire tribuun zijnen ambtgenoot tijdig te hulp te
komen (Liv. 5, 9--1l.). — 11) A. Virginius,
romeinsch regtsgeleerde, vriend van Rutilius Rufus
(CIC. DE AM. 28, 101.). — 12) L. V i r g i n i u s Rufus, geboortig uit Boven -Italië, was in 69 n. C.
bevelhebber van Nero in Germanië, vanwaar hij
met een leger naar Gallië trok, om den door
Vindex verwekten opstand te onderdrukken. Aan
den wensch van zijn leger om na den dood van
Nero de heerschappij te aanvaarden, gaf hij geen
gehoor, echter maakte hij het wantrouwen van
Galba gaande, die hem naar Rome terugriep.
Onder Otho vocht hij tegen Vitellius, bij welke
gelegenheid de soldaten hem op nieuw tot het aannemen der keizerlijke waardigheid drongen, doch
te vergeefs (TAC. RIST. 1, 8. 2, 49 en v.). Virginius overleefde de staatsstormen van den volgenden tijd en leefde nog onder Nerva, wiens
ambtgenoot in het consulaat hij was in 97 n. C.,
in welk jaar hij echter stierf. Tacitus hield een
lijkrede op hem. Hij schijnt ook de dichtkunst
beoefend te hebben (PLIN. EP. 2, 1. 5, 3.).
Virgo, z. sterrebeelden.
Viriathus, Lusitaniër, eerst herder, verzamelde later een rooversbende om zich, en wist
zich aan het hoofd daarvan zoo zeer door lig
beleid te onderscheiden, dat hij-chamskrten
tot veldheer zijner landslieden verheven werd, die
hij gedurende 10 jaren 150-140 v. C. in den
oorlog tegen Rome aanvoerde. Hij overwon de
romeinsche legers, totdat Fabius Maximus Aemilianus het opperbevel op zich nam en hem ver
Na langdurigen kamp en afwisselend geluk-sloeg.
werd in 't jaar 142 een vrede met Rome gesloten,
die echter niet van langen duur was en veeleer
tot tweedragt tusschen de Lusitaniërs aanleiding
gaf, daar de Romeinen van Viriathus de uitlevering eischten van de van hen afgevallen aanvoer
hij dien ten gevolge eene menigte van-ders,n
hen overgaf, nadat hij eenigen, waaronder zijn
eigen schoonvader, had laten ter dood brengen.
In 't jaar 140 barstte de oorlog op nieuw los en
Viriathus werd geslagen. Niet lang daarna werd
hij, op aanstoken der Romeinen, door zijn eigen
vrienden in zijn tent verraderlijk vermoord. Na
zijnen dood was de kracht der Lusitaniërs gebroken, zoodat zij zich aan de Romeinen moesten
onderwerpen.
Yiridarium, een groene plaats, vervolgens
in 't algemeen een tuintje, inzonderheid in het
cavaedium en het peristylium van groote huizen,
die dikwijls zeer smaakvol aangelegd, met bloemen en heesters prijkten. De slaaf die er zorg
voor droeg heette viridarius. Z. domus, 3. kol. b.
Wiridomárus, aanvoerder der insubrische
Galliërs, door M. Claudius Marcellus (z. a.) met
eigen hand in den strijd gedood, 221 v. C.
Yirilis, 1) z. fo r t u n a, onder Tyche. — 2)
toga virilis, z. opvoeding, 7. kol. b.
YiriplIea, z. Aphrodite.
Yirtus, z. honor.
Vis, in ruimeren zin elke daad tegen den zin
van een ander ondernomen, in engeren zin de
misdaad van geweld. De eerste beteekenis is van
toepassing in het burgerlijk regt, de laatste in het
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strafregt. Wat het eerste betreft, dit gedoogde
niet onregtmatigen dwang te gebruiken, om een
ander in zijn vrijen wil te belemmeren, en stond
zoowel herstel, restitutio, als een aanklagt toe,
genaamd actio quod vi metusve causa. Bij vis
atrox, d. i. wanneer door persoonlijk geweld het
bezit eener zaak verloren was, kon men gebruik
maken van het interdictum de vi (een interdictum
recuperandae possessionis, z. i n t e r d i c t u rn). Oor
waren er 2 dergelijke interdicten de vi-spronklij
en de vi armata (cic. CAEC. 8, 14 en v. 19, 21
en v. 30 en v. TULL. 44, 29.), die waarschijnlijk later ineensmolten. Eindelijk werd in de burgeroorlogen een actio bonorum vi raptoruin ingevoerd. In
het criminele regt kwam eerst tegen het einde
der republiek een eigenlijk crimen vis tot stand,
tegen geweldenarij die tot zelfsverdediging aanleiding gaf. 1)it gebeurde door de lex Pl a u t i a
of Plotia in 89 v. C., waarvan de lex Lutatia
in 78 v. C. eene aanvulling was ter bepaling van de
wijze van regtsvordering. Onder de strafbare en met
aquae et ignis interdictio bedreigde vis vielen ver
handelingen, namelijk opruijing tot eene-scheidn
seditio, geweld tegen de overheden en tegen den
senaat, het dragen van wapens en bezetten van
openbare plaatsen, het omverhalen van huizen enz.
Onder de strenge bepalingen dezer wetten met betrekking tot de regtsvordering komen zeer ongunstige,
voor ons niet heldere voorschriften voor ten opzigte van de keuze en het wraken van regters
(Cie. StILL. 33.). Door de ten gevolge van deze
wet ingestelde quaestio perpetua de vi werden
verscheiden van Catilina's eedgenoo+en veroordeeld ; verg. cie. GAEL. De lex Po m p e j a de vi
in 52 v. C. voerde een kortere regtspleging in,
die bij de aanklagten van Milo, Clodius en a.
gevolgd werd. Caesar gaf eene lex Julia de
vi publica, misschien ook de vi privata, ofschoon
de laatste ook wel van Augustus afkomstig kan wezen. Het onderscheid tusschen vis publ. en priv.
is een zeer betwist punt, en des te meer, daar de Romeinen met verloop van tijd de vis armata en alle
zware soorten van vis, die tot de vis privata behoord hadden, tot vis publica bragten. De straf
was voor vis publica aquae et ignis interdictio, en
voor vis privata, verbeurdverklaring van het derde
gedeelte van het vermogen en verlies van de bevoegdheid om openbare eerposten te bekleeden.
Onder de keizers kwamen er nog verscheiden
wetten en S.Cons. bij, terwijl tevens door regtsgeleerde uitlegging veel gewijzigd werd. De straf
werden verzwaard tot deportatie en den dood,-fen
ook werd condemnatio ad metalla en relegatio toegepast (liet laatste slechts voor honesti).
Yiseeratio heette de uitdeeling van vleesch,
die bij de begrafenis van aanzienlijke Romeinen
plaats had (LIV. 8, 22. 39, 46.). Groote begrafenismaaltijden, waartoe zelfs het geheele volk
uitgenoodigd werd, gingen dikwijls gepaard met
gladiatorenspelen (Liv. 41, 28. HOR. SAT. 2, 2, 85
en v.). Later noemde men ook gelduitdeelingen
viscerationes.
Yiselliïi, 1) C. Vis. A c u l e o, een naastbestaande van Cicero, door wien hij (DE ox. 1. 48,)
zeer geprezen wordt wegens zijne scherpzinnigheid
en groote regtskennis. Hij was zeer bevriend met
den redenaar Crassus. --- 2) C. Visel. V a r r o,
diende in 't jaar 79 v. C. als krijgstribuun in
Azië en onderscheidde zich later door zijn redenaarstalent. Als neef van Cicero ijverde hij zeer
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voor diens terugkomst uit de ballingschap (cie.
76, 264. AD ATT. 3, 23, 4.). — 3) C. Vis.
Varro, diende in 't jaar 21 n. C. als legaat in
Germanië in den strijd tegen Sacrovir (TAC. ANN.

BRUT .

3, 43.). -- 4) L. Vis. Varro, zoon van den
vorigen, consul in 't jaar 25 n. C. -- 5) Een
rhetor Vis. wordt door Quintilianus (9, 3, 89.)
vermeld als niet onbeduidend.
Vistula, OucaroóXab, grensrivier tusschen Ger
ontsprong-maniëeSrt,.dWchsel
volgens Ptolemaeus op het hercynische woud en
ontlastte zich in den sarmatischen oceaan.
Visurgis, (h t oupyt;, een der hoofdstroomen
van Germanië, waarvan Ptolemaeus de bronnen
zoekt op den Melibocus, ontlastte zich in de gerniaansche zee, in het gebied der Chauci ; t. Weser.
Witellii. De voornaamste zijn : 1) P. Vitellius, diende onder G ermanicus in Germanië
als legaat en ging in 't jaar 19 met hem naar
het Oosten. Nadat Severus, zijn beschermer, ge vallen was, werd hij insgelijks aangeklaagd en
opende zich zelven de aders, toen zijn proces op
de lange baan werd geschoven. — 2) L. V i t e l1 i u s, onderscheidde zich onder Tiberius als stad
Syrië (T AC. ANN. 6, 32, 41.) en tuch--houdervan
tigde de Parthen, aan wie hij een anderen koning gaf (aid. 36.). Gedurende zijn langdurig stad
ondervonden de Parthen nog eens zijne-houderscap
gestrengheid. Onder Caligula keerde hij uit Syrië
terug en was meermalen consul als ambtgenoot van
den keizer. Claudius schonk hem een groot vertrouwen, en gedurende diens afwezigheid naar Britannië betoonde Vitellius zich zeer gedienstig jegeris Messalina, die hem tot hare plannen gebruikte. Na den val van Messalina was hij niet
minder gedienstig en onderdanig jegens Agrippina. -- 3) A. V i t e 11 i u s, zoon van den vorigen,
sleet zijne jeugd aan het hof van Tiberius in
weelde en wellust, en vleide later Nero, onder
wien hij in 58 consul was en later Africa be-

stuurde. De roem en net aanzien zijns vaders
strekten hem tot voordeel en aanbeveling. Als
legaat naar Germanië gezonden, werd hij door de
soldaten vriendlijk ontvangen en in 68 n. C. door
hen tot tegenkeizer van Galba uitgeroepen. Door
de noordelijke provinciën van het rijk erkend,
zond hij zijne veidheeren naar Italië en volgde
hen op eenigen afstand, terwijl hij zich aan zwelgerij te buiten ging. Door een gedeelte van het
leger, dat Otho als keizer erkend had, werden de
troepen van Vitellius aanvanklijk geslagen, doch
later overwonnen zij bij Bedriacum, waardoor
Vitellius na den edelen zelfmoord van Otho, alIeenheerscher van het rijk werd. Doch nu reeds
verwekten zijne brasserijen en zwelgerijen afkeer.
Hij kwam te Rome, waar hij alles aanr de lusten
van zijnen buik opofferde, terwijl de soldaten, die
zonder soldij bleven, in groote ontevredenheid,
zich aan de buitensporigste ongeregeldheden schuldig maakten. Ook zijne wetten en verordeningen
waren meest ondoelmatig. Op het onverwachtst
klonk hem de mare in de ooren, dat de legioenen
in Syrië Vespasianus tot keizer hadden uitgeroepen. Zijne beste veldheeren werden hem ontrouw,
de soldaten vielen af, hij verloor den slag bij.
Cremona, doch bekreunde zich weinig om het
dreigende gevaar. Al vechtende baanden zich
nu zijne vijanden een weg naar Rome, drongen
de stad binnen en Vitellius door zijne eigen sol
minachting bejegend, nam heimelijk de-datenm

vlugt, doch in zijn schuilhoek ontdekt, werd hij jammerlijk door de straten der stad gesleurd, waarna men
zijn verminkt lijk in den Tiber wierp, den 22. Dec.
69 n. C. — 4) L. Vitellius, broeder van den
keizer, een waardig evenbeeld zijns broeders, doch
verstandiger, hoewel nog slechter van aard. In
den strijd van zijnen broeder tegen Vespasianus
zocht hij den opstand in Campanië te onderdrukken. Bij de inneming van Rome door de troepen van Vespasianus werd hij gevangen genomen
en op bevel van Antonius Primus ter dood gebragt.
^r itrum. In Griekenland was het glas, dat
inzonderheid uit Aegypte werd ingevoerd, tot aan
de peloponnesische oorlogen een zeer kostbaar
artikel, en ook later diende het niet tot daaglijksch
gebruik. In Italië was het glas veel meer in
zwang, waarheen het ook het eerst uit Aegypte
gebragt was. Men gebruikte het glas voor ven
versiering der wan--steruin,lagzter
den; ook vervaardigde men uit deze stof vele vasa
V i t re a (exaria, potoria), inzonderheid bekers,
schalen, flesschen van allerlei vormen (ampullae,
alabastra) en grootere vazen (urnae), die ook voor
aschkruiken in de graven gebruikt werden. I)e
oasen van glas waren van een of meer kleuren,
ook wel uit meer op elkander gelegde lagen zaamgevoegd, die dan als steen gesneden en geslepen
werden (toreumata vitri). De nieuwe kunst staat
hierin nog ver bij de oude ten achteren.
Vitruvui, 1)Vitruvius Vaccus, uit Fundi,
zette zijne landslieden in 330 v. C., in verbinding niet de bevolking van Privernae, tot den
oorlog tegen Rome op, wat hem in 't volgende
jaar het leven kostte (LIV. 8, 19 en v.). — 2) M.
V i t r. P o l l i o, de Benige romeinsche schrijver
over de bouwkunst, tijdgenoot van Julius Caesar
en Augustus. Zijn vaderland (men noemt Verona)
en zijne ouders zijn ons niet bekend, doch hij
roemt over de goede opvoeding (PRAEF . 1, 6.)
die hij in zijne jeugd genoot. Reeds Caesar
maakte van zijne diensten gebruik, en Augustus
gebruikte hem niet alleen als ingenieur bij het
maken van oorlogswerktuigen, maar stelde hem
ook aan het hoofd van het bouwwezen. Door
tusschernkomst van Octavia, zijne beschermvrouw,
verkreeg hij een aanzienlijk pensioen, in het genot waarvan hij zijne oude dagen in rust slijten en zich bezig kon houden met het schrijven van zijn uitvoerig werk. Uit dankbaarheid
droeg hij de X boeken de architectura aan den
princeps op. In het eerste boek handelt hij over
de beginselen der bouwkunst, in het tweede over
bouwmateriaal, in het derde over tempels, in het
vierde over zuilengangen, in het vijfde over openbare gebouwen, in het zesde over het bouwen in
steden en op het platte land, in het zevende over
het verfraaijen der huizen. . Het achtste handelt
over water en waterleidingen, het negende over
de kunst van zonnewijzers te maken (gronica), het
tiende over mechanica. Ontegenzeggelijk een
grootsch plan, vermits hij zich ten doel stelde, om
al de noodige bouwstoffen uit grieksche bronnen te
verzamelen, deze door zijne eigene ondervinding te
verrijken en door schetsen (schemata), die helaas!
verloren zijn, op te helderen. De tijd der ver
wordt gewoonlijk tusschen 16-13 v.-vardign
C. gesteld ; L a c h m a n n gaat terug tot den tijd
waarin Varro gestorven is. Hij heeft weinig geoefendheid in stijl en voorstelling; overal herkent
men den louteren technicus, die de gepaste uit-

Vitta— Volkslied.
drukking niet weet te vinden, en die niet alleen
droog en onbehaaglijk (dit was althans door het onderwerp te verontschuldigen), maar ook zwaarmoedig
en zonder orde schrijft. Het is in onzen tijd aan
Chr. Fr. L. Schulz ingevallen om aan de echt
werk te twijfelen. Hij meent dat het werk-heidvant
van Vitruvius in de tiende eeuw, waarschijnlijk door
den paus Silvester II. als abt Gerbert te Bahbio,
onder dien naam is zaamgeflanst uit grieksche en
romeinsche brokstukken, die sedert ten deele verloren zijn, of ook uit berigten uit het arabisch
getrokken, welk werk oorspronklijk aan den duitschen keizer Otto II. of misschien eerst aan Otto
III. werd opgedragen.
Vitte, een haarband, hoofdsieraad der romein
vrouwen. Hiervan verschilden de vittae der-sche
priesters en der vestaalsche maagden. Ook werden alle voorwerpen, die eenigzins met godsdienstige plegtigheden in verband stonden met vittae
omwonden, b. v. bruiloftsfakkels, gewijde boomen,
altaren, godenbeelden, kampprijzen enz.
Vistula, Vietttla, van vitulo, afgeleid, rom.
personificatie der levendige opgeruimdheid, alzoo
van feestvreugde en opgewondenheid, ook met
Victoria in verbinding gebragt en als zegegejubel
verklaard. Volgens anderen is zij de godin die
den menschen het leven verlengde, weshalve men
aan haar vruchten als het voornaamste voedingsmiddel offerde (VInG. ECL. 3, 77.).
Vivarium, een bewaarplaats van levende
dieren, 1) viv. avium of aviariummt, een afgesloten
park ter bewaring en voeding zoowel van gewone huisvogels, als van vogels voor vermaak, zoo
als paauwen, faisanten, lijsters enz. — 2) Vie.
feraiwn bestiarum, diergaarde voor de jagt en
het vermaak bestemd, van wilde zwijnen, beeren,
herten, reebokken, hazen (leporariuni). Ook had
men afzonderlijke bewaarplaatsen voor bergratten
(gliraria), slakken (cochlearia) en oesters (viv.
ostrearuin). — 3) Viv. pisciurra of piscina, vischvijvers met zoet of met zeewater, die de rijken
met groote weelde aanlegden. De meeste vivariën vond men op de buitenplaatsen der aanzienlijken. — Te Rome was een diergaarde voor de
dierengevechten (venatio) en buitendien vond men
er verscheiden menageriën tot vermaak van den
bezitter, maar ook voor den handel.
Vocátes, volk in Aquitanië, digt bij de grenzen van Hispanië, naburen van de Turusaten
(CAES. B. G. 3, 23, 27.).
Vocatio in jus, z. judicium privatum.
Voeetius mons, een boschrijk gebergte in
Gallia Belgica, oostelijke tak van den Jura, t.
BOzl)erg (TAO. RIST, 1, 68.).
VoCOnli. Daartoe behooren 1) V o c o n i u s,
diende in den mithridatischen oorlog als legaat
onder Lucullus en veroverde verscheiden steden
van Bithynië. — 2) Q. V o c o n i u s N a s o, wordt
door Cicero benoemd als regter in het proces
van Cluentius (CLUENT. 54.).
Voeontii, groote en magtige voikstam in
Gallia Narbonensis, waren met de Romeinen in
verbond, maar leefden volgens eigen wetten, in
de zuidelijke landstreken Dauphin é en Provence
(CAES. B. G. 1, 10. LIV. 21, 31. TAO. IIIST. 1 ; 66.).
Vog sus mons, z. V o s e g u S.
Volaterrae, Oóak2Tdppnt, een der hoogstgelegen steden van Italië in Etrurië, eenige mijlen
van de kust; slechts een enkele, steile, moeilijk
te beklimmen weg leidde derwaarts. Hierdoor,
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alsmede door zeer dikke (8 rom. v.) en hooge
(32 rom. v.) muren, die meest nog bewaard zijn,
was Volaterrae zoo sterk, dat de Marianen zich
hier 2 jaren konden verdedigen. In 't vervolg
van tijd verviel de stad, waartoe een groot gebied
behoorde, dat zich uitstrekte tot de naar haar ge
kust Vada Volaterrana (nog t. Ma--noemd
remna Volterrana). Volaterrae was de grootste
tier 12 etrurische bondsteden, 2 uren in omvang;
het tegenw. Volterre beslaat op zijn best een derde
gedeelte der oude stad.
Voleae, (Y)wX'xa(, 0oXxaí, magtige celtisehe
volkstam in Gallië Narhonensis tot aan de grenzen van Aquitanië en den Rhodanus, vroeger zelfs
tot over die rivier (LIV. 21, 26.). Reeds vroeg
ondernamen de Voleen strooptogten naar Germanië
en Griekenland. Zij waren gescheiden in 2 hoofdstammen: 1) T e c to s ag e s, van den voet der
Pyrenaeën tot boven Narbo, later gedeeltelijk
naar Azië verhuisd; hunne hoofdstad was T o l o s a
(t. Toulouse) aan de Gartimna, later romeinsche
colonie; 2) A r e c o nt ic i, ten 0. van de Tectosagen, met de hoofdstad Nemausus (Nismes) (CABS.
B. G. 6, 24. 7, 64.).
Volcánus z. Vuleanus onder Hephaestus.
Voleotii, vulea.tii 1) V o l c a t i u s, een
vriend van Verres, die zijne omkoopbaarheid
bevorderde (cie. VERR. 2, 24, 58.). — 2) Vol.
c a t i n s S e d i g i t u s, omstreeks 100 v. C., schrijver van een dichterlijker canon, waarin de dichters van palliaten naar hunne waarde zijn gegerangschikt (CELL. 15, 24.). -- 3) L. V o 1 c a t i u s
T u 11 n s, consul in 't jaar 66 v. C., sloot Catilina
uit van de candidatuur naar het consulaat en ver
uitbreken der eerste zamenzwering-hindert
van Catilina. In den strijd tusschen Caesar en
Pompejus stond hij wel aan de zijde van Caesar,
doch speelde meer de rol van bemiddelaar tusschen hen, zonder aan de krijgsgebeurtenissen deel
te nemen.
Voleentts, volk in het hart van Lucanië,
met de stad OuXxot, Vulei, t. Vallo, tusschen
Paestum en Policastro (LIV. 27, 15.).
Volei, OvóXxot, een vroeger niet onbeduidende
stad van Etrurië, ten N. van Tarquinii gelegen,
t. Piano de Vulci aan de rivier Fiora, wier oude
burg een goudmijn is voor oudheden.
Voléro, z. Publilius.
Volkslied. Het volkslied staat bij de Grieken in de poësie op den achtergrond, daar de
geheele dichtkunst bij hen volkspoësie was, en de
poëtische elementen van het volk gemaklijk in het
gebied der dichtkunst werden opgenomen. Uit den
overouden tijd van het eenvoudige landleven waren nog korte liederen van godsdienstigen aard
afkomstig, olie de indrukken en gewaarwordingen
door verschillende natuurverschijnsels te weeg gebragt, op onbeschaafde, eenvoudige wijze schilderden. Zij hadden meest een treurig, zwaarmoedig
karakter. Hiertoe behoorde de L i n u s k 1 a g t,
Oi r6Xtvoy (d. i. dood van Linus) of Ai'Àtvo; (d. i.
ach, Linus! naar de uitroeping Ai AEve aan het
begin en 't einde genoemd). Bij Homerus (ir..
18, 569.) wordt zij bij den wijnoogst gezongen.
Het onderwerp van het lied was de dood van een
schoonen knaap van godlijke afkomst, die in den
bloei zijner jeugd door razende honden verscheurd
was. (In lateren tijd werd van dezen Linus, een
mythischer zanger gemaakt, z. L i n u s.). De per-

129

1026

Vologeses—Vonones.

soon van Linus beteekende den bloei des jaars, die overgeven van den brief, dien hij van Lentulus
door de grootste hitte gedurende het schijnen van het voor Catilina ontvanger. had.
hondsgesternte, vernield wordt. Dergelijke klaag
Volturnue, OukrO5pvoc., ook Vulturnus, de grootinsgelijks een godlijken knaap of jon--zange,di ste rivier van Campanië, ontsprong op de Apennijnen
geling, in den bloei zijner jaren weggerukt, betreur- in Samnium, stroomde met vele bogten verder, nam
den, werden er in Griekenland en vooral in Klein- links den Cal o r (t. Calore) op, met den TamaAzië in menigte gevonden, zooals : I a 1 e m u s,
S c e p hr u s in Tegea, L i t y e r s e s, die in Phrygië
onder het maaijen van het graan gezongen werd,
B o r m u s bij de Mariandyners aan den Pontus
Euxinus; ook het A d o n i s l i e d en de aegyptische
M a n e r u s behooren daartoe. Daarmede meer of
min verwant zijn de l ij k z a n g e n (tpr^vot), die
over werklijke personen werden aangeheven (HOM .
IL. 24, 720.). Gezangen van geheel anderen aard
waren de oude godsdienstige zangen, die of
eenvoudige dank-, bede- of lofzangen waren, zoo
als de aan Apollo gewijde paeanen (HOK. IL. 1,
473. 22, 391 . HYMN . IN APOLL . 514.), of die in
epischen trant de geschiedenis en de werkzaam
bezongen. Hieruit ontwikkelde-heidvango
zich de kunstmatige hymnenpoësie. Van zulke
godsdienstige gezangen uit den lateren tijd zijn
vooral die op Dionysus bekend. Met deze godsdienstzangen zijn de H y m e n a e ë n verwant (HOM.
IL. 18, 493.). Buitendien bezaten de zangerige Grieken van oudsher eerie menigte louter wereldsche
liederen, dansliederen, kinderliedjes, vooral het
zwaluwlied, wiegeliedjes. Ook wordt een lied vermeld, dat bij het malen van het graan gezongen
werd, alsmede een dorschlied, een wijnperslied, een
roeijerslied, een bedelaarslied. Bene verzameling
van de overblijfsels van zulke volksliederen vindt men
in S e h n e i d e w i n, delectus poësis gr. eleg. iamb.
melicae. H. en in B e r g k, Poëtae lyr. gr. II.
Ook de scoliën als drinkliederen, alsmede het
nog onbeschaafde herderslied (z. T h e o c r i t u s)
kunnen hiertoe gebragt worden.
Vologéses , z. P a r th i a, aan het einde.
Volsci, UuoXaxot, italische volkstam aan beide
zijden van den Liris tot aan de kust van de tyrrheensche zee, met de hoofdstad S u e s s a Porn etja. Na langen en hardnekkigen krijg door de
Romeinen overwonnen, in 338 v. C., verdwijnen
zij sedert uit de geschiedenis (LIV. 1, 53. 2, 9, 22.
3, 22. 4, 59 en op m. p.).
Volsellae, fijne tangetjes, waarmede de tonsor afzonderlijk in het aangezigt zich bevindende
haartjes uittrok.
Volsiuil of Vul sirih, OvoXaívcot, belangrijke bondstad van Etrurië, aan den zuidelijken
oever van den laces V o l s i n i e n s i s (t. lago di
Bolsena, met 2 eilandjes.). Nadat de Romeinen de
stad hadden ingenomen en verwoest, stichtten de
inwoners een nieuwe stad aan den noordelijken
rand van het meer, op de plaats van het teg.
Bolsena. Beide steden waren zeer rijk. Verg.
LIV. 10, 37.

Voltumna, etrusc. Felthina, etruscische godin van den bondstempel der 12 etrusc. steden,
waar zij ter gemeenschaplijke beraadslaging bijeenkwamen. Waarschijnlijk stond hij aan het vadimonische meer, of aan den Tiber, tusschen Ameria, Volsinii en Falerii (PL IN . EP. 8, 20 . LIV . 4,
23, 61. 5, 17.).

Woltur, z. Venusia.
Voltureius, T. een der eedgenooten van
Catilina, werd op de milvische brug met de gezanten der Allobrogers gevangen genomen en ont-

rus (Tamaro) en Sabatus (Sabato), en viel vervolgens, na een westelijken loop, bij V o l t u r n u m
(t. kasteel di Volturno) in de tyrrheensche zee;
nog t. Volturno (LIV. 8, 11. 10, 20. 20, 14. 25, 20.).

Volumnii. Daartoe behooren : 1) V o 1 u mn i a, vrouw van Coriolanus, z. a. — 2) P. V olumnius Amintinus Gallus, onderscheidde
zich door kloeke beradenheid in den strijd tegen
Herdonius, 460 v. C. — 3) L. Vol. Flamma
V i o l e n s, streed in 't jaar :307 tegen de Salentijnen, in 296 tegen de Samniten, beide keeren als
consul en niet ongelukkig. Ook zijn ambtgenoot
in het consulaat, den trotschen Appius Caecus,
bragt hij hulp, overwon met hem de vijanden en
dwong zich daardoor de achting van den hooghartigen man af. Insgelijks noodzaakte hij de Samniten Campanië te ontruimen (LIV . 10, 15--19.). Te
Rome ontving hij treffende bewijzen van erkentelij kheid voor zijne groote daden. — 4) P. V ol u m n i u s E u t r a p e l u s, aanhanger van den drieman Antonius, vandaar dat Cicero, die met hem
in briefwisseling stond, van zijne bemiddeling bij
Antonius zocht gebruik te maken (cie. AD ATT .
15, 18, 1. AD FAM. 7, 32, 33 . verg. NEP. ATT. 9,
4.). --- 5) P. V o 1 u m n i u s, een innig vriend van
M. Brutus, dien hij in den burgeroorlog vergezelde
en in de laatste oogenblikken zijns levens ter zijde
stond. Hij schreef eene geschiedenis der burgeroor logen (PLUT. BRUT. 45.).
Volupia, romeinsche personificatie van het
genot en vermaak, die te Rome een heiligdom
had ; de uitdrukking der priesters voor de eveneens gepersonifieerde voluptas (cie. N. D. 2, 23.).
Volusisnus, z. V i b i i, 11).
Wolusii. De voornaamste leden dezer familie
zijn: 1) Q. V o l u s i u s, was een van Cicero's
ambtenaren in Cilicië, vanwaar hij door hem naar
Cyprus gezonden werd (cie. AD ATT . 5, 21, 6.).
Hij was een man van groote opregtheid. — 2)
L. Vol. S a t ur n i n u s, consul in 't jaar 12 v. C.
en censor, een man van groot aanzien en zeer
rijk, stierf in 20 n. C. -- 3) Zijn zoon L. Vol.
S at u r n i n u s vermeerderde als goed huishouder
zijn vaderlijk erfgoed belangrijk en stierf als ste(l elijk pr aefect in 56 n. C. (TAC. ANN. 3, 30. 13,
30.). — 4) V o l u s. P r o c u l u s, bevelhebber der
vloot te Misenum, ter belooning van de diensten
aan Nero bewezen bij den moord van diens moeder (TAC . ANN. 15, 51.). --- 5) L. Vol. M a e c i an u s, leefde onder Antoninus Pius, onderwees Aurelius en werd in 175 n. C. door het leger ver
Hij was een goed regtsgeleerde, van wiens-mord.
schriften in de pandecten nog brokstukken bewaard zijn. Ook wordt hem een werkje toegekend
de asse et ejus partibus.
Vonónes, 1) Arsaces XVIII. Vonones
I., zoon van Phraätes, den koning der Parthen
die op Antonius eene overwinning behaalde, en
dezen zoon met nog andere zonen en kleinzonen
in 20 v. C. als gijzelaars tot Augustus gezonden
had. Nadat Phrai tes door zijnen zoon Phraë,taces
vermoord was, en deze benevens zijn opvolger Orodes II, door het berouw hebbende volk omgebragt

ving genade, na openhartige bekentenis en na het waren, bad men Vonones van Rome terug te komen,

Voorspellingskunst --Vulturnus.
die echter wegens zijne romeinsch-grieksche zeden en
deugden door het volk, dat zich ook niet met de vreemdelingen die in zijn gevolg waren verdragen kon, ver
werd en voor Artabanus de wijk moest nemen-laten
naar Armenië, waarop hij na vele avonturen in 19 n.
C. door geweld van het leven beroofd werd (TAC.
ANN. 2, 58, 68. SUET. TIB. 49.) . — 2) Arsaces
XXII. V o n o n e s II-, parthische stadhouder over
Medië, later een korten tijd koning van Parthië
in 't jaar 50 n. C. --- 3) Een andere V o n o n e s
wordt nog door Tacitus vernield (AEN. 11, 8. 12,
10.); hij leefde met zijnen zoon Meherdates als
gijzelaar te Rome, welke zoon vergeefsche po
aanwendde om in 't jaar 50 Arsaces Go--gine
tarzes ten val te brengen.
Voorspellingskunst, z. di v in a t i o.

Vopiscus, F1. Vopiscus Syracusius, aldus geheeten naar zijne vaderstad, stamde af van
een aanzienlijke familie. Zijn grootvader was lange
jaren een innig vriend van Diocletianus (NUMER. 13,
14.) ; en ook zijn vader schijnt het vertrouwen van
'dezen keizer genoten te hebben (AUREL. 43.). Hij
leefde te Rome ten tijde van Maximinianus (CAR. 9.).
De stedelijke praefect Junius Tiberianus noodigde
hem uit, het leven van keizer Aurelianus te beschrijven. En deels uit eigen lust en weetgierigheid, deels op aansporing zijner vrienden zette hij
het aangevangen werk voort tot op Diocletianus
en zijne tijdgenooten, die hij eerst gemeend had
in meer verheven stijl te moeten behandelen (B on o s u s, b. v.). Zoo bewerkte hij schielijk na
elkander het leven van Aurelianus, Tacitus, Florianus, Probus, der minusculi quatuor tyranni Firmus, Saturninus, Proculus en Bonosus, eindelijk
van Carus, Numerianus en Carinus in 5 boeken,
die hij aan zijne vrienden opdroeg. Zij zijn geschreven omstreeks het begin der 4. eeuw, doch
eerst na den regeringsafstand van Diocletianus
(AUREL . 43.). Hoewel hij van het gebruikmaken van bronnen spreekt (AUREL . 1, 8, 9. TAO.
8.), schijnt hij toch weinig ijver besteed te heb ben aan het verzamelen van bouwstoffen. Het is
het werk van een liefhebber, die op het voetspoor
van Trebellius Pollio met weinig oordeel in een
leesbaren stijl naschrijft en daarbij dikwijls van
het onderwerp afdwaalt. Hij beloofde ook (AUREL.
24.) het leven van Apollonius van Tyana, onder
wiens vereerders hij behoorde (derhalve een heiden) te zullen schrijven, doch hij heeft het niet geleverd; z. scriptores historiae Augustae.
Vosegus, beter dan Vogesus, de teg. Vogesen, boschrijk gebergte van Gallië, in het gebied
der Lingones, een noordelijke voortzetting van het
Juragebergte. Hier ontsprong de Mosa, Maas
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tijd. Bij oogenbliklijk gevaar (in gevechten, schipbreuk enz.) was een bloote belofte voldoende.
Was de wensch vervuld geworden, dan moest ook
de gelofte, als een schuld met stipte naauwgezetheid worden nagekomen; de gelofte werd plegtig
door den priester gewijd en als eigendom aan
de godheid toegezegd. Vervolgens werd zij aan
de wanden, de zuilen of den tholus van den tempel opgehangen. De vota waren deels publica,
deels privata. 1) Vota publica. Wanneer een
der hoogere ambtenaren zijn ambt aanvaardde, de
censor het lustrum begon, de consul naar zijne provincie trok, dan deden zij vooraf geloften op het
capitool voor het welzijn van den staat. In de
provinciën deed men zulke geloften in een tempel,
in het leger in principiis, z. c a s tr a, 3. kol. o. Een
pontifex sprak het formulier uit (Liv. 31, 9. 36,
2.). De gewone voorwerpen van zulke vota publica waren groote offers, aandeel aan den oorlogsbuit, tempels, spelen enz. Tegen het einde der
republiek ontvingen verdienstelijke mannen, wier
welzijn roet dat van den staat naauw verbonden
was, vota publica; onder anderen Pompejus M.
bij gelegenheid eener zware ziekte, vervolgens ook
Caesar, wiens behoud jaarlijks op het capitool
door geloften werd afgebeden (SUET. EER . 46.).
Dit geschiedde in 't vervolg van tijd voor alle keizers, of jaarlijks den 3. Jan., óf om de 4, of om
de 10 jaren. Ook de geschenken (strenae) die
men den keizer op den 3. Jan. bragt, en die dag
zelf heetten vota. Op den verjaardag van de troonbeklimming des keizers, op zijn geboortedag, bij
belangrijke ondernemingen van hem, bij reizen,
veldtogten enz., verder bij gewigtige gebeurtenissen in het keizerlijke huis, werden er zoowel door
den staat als bijzondere personen geloften gedaan. — 2) Vota p r iv a ta werden in allerlei
levensomstandigheden gebragt, aan Lucina bij geboorten, aan Juno voor kinderzegen, aan den Genuns voor geboortedagen, aan de Lares viales en
aan Fortuna redux op reis, aan de Dioscuren in
ziekte, en dan vooral aan Aesculapius. Zeer tal
waren de tabulae votivae met de afbeelding-rijk
der zieke deden, 't zij met het doel om genezing
af te smeeken, 't zij om te danken voor herstelde
gezondheid. Bij storm en zeegevaar bragten de
zeelieden geloften aan de zeegoden (Dioscuren,
Neptunus, Venus marina), bestaande in touwen,
ankers, roeren, het geheele schip; schipbreukelingen wijdden afbeeldingen van de schipbreuk in
de tempels van Neptunus en Isis; ook hingen ze
er hunne kleederen wel op.
Vreemdelingen, z. p e r e g r i n u s en e évog.

Vrijgelatenen (d reXewaepot), z, a ot X o t
lrota, euxai, geloften, beden om een goeden en l ibertinus.
Vuleanalia, z. Vulcanus onder Hephaeuitslag bij ondernemingen, met de belofte van aan
de godheid na vervulling van den wensch een stus
Vuleãnus, z. Hephaestus.
offer te zullen brengen of een geschenk te wijden.
Vulcatiuss, z. Voleatius.
I)e gelofte werd gewoonlijk met afbeeldingen (it(Vulgaress (mindere slaven), z. s e r v i.
vaxs^, tabellae pictae) op papierreepen of op wasVultur, z. Voltur onder Venusia.
sen tafeltjes geschreven en verzegeld, en aan de
Vultureius, z. V oltureius.
knie der godenbeelden gehecht. De tempeldienaar
Vulturnu9, z. Volturnus.
nam ze er af en opende ze op een bepaalden
(CAES. B. G. 4, 10.).
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w.
wetgeving. In den oorspronklijken toestand van den helleenschen staat en van den staat
in 't algemeen, verschijnen de wetten (tióµot) geenszins als een veranderlijke, zich steeds ontwikkelende en voortgaande instelling, maar veeleer als
een vaste magt, die den staat regelt, onveranderlijk en van onbekenden oorsprong (z. ook cí y p acp o t v o N. o t). De koning, als vertegenwoordiger der
regterlijke magt, is de hoogste uitvoerende magt
en uitlegger der wetten. Toen na het van liever
uitsterven van den aartsvaderlijken regerings--led
vorm, nieuwe betrekkingen en toestanden van de
staatsregtlijke bestanddeelen uit de inwendige ver
staat geboren werden, gevoelde-basteringvd
men tevens de behoefte aan nieuwe wetten om
de vaneengescheurde en onderling vijandige elementen te verzoenen en te vereenigen, en om hier
te geraken droeg men de taak van wetgeving op-toe
aan een aanzienlijk persoon, die de algemeene
achting en het vertrouwen van allen genoot. Zoo
vinden wij bij de epizephyrische Locriërs Zaleucus, in Catana Charondas, te Lacedaemon Lycurgus, te Athene Draco en Solon door het vertrouwen hunner medeburgers tot het herstel en het
grondvesten eener nieuwe staatsregeling geroepen
(z. ook a tau µvrl'rrlc); doch waar nu eenmaal
wetlijke en goed geordende toestanden aanwezig
waren, werd het opheffen der oude en het invoe-.
ren van nieuwe instellingen zeer bemoeilijkt; dit
was vooral in het democratische Athene het geval, zoo lang althans de wet en niet de willekeur
der ecclesia den staat beheerschte en de urlcpinTn
nog niet de voµot verdrongen hadden. Volgens
de staatsregeling van Solon was de wetgeving
veeleer in zoo ver aan de magt der volksvergadering onttrokken, dat daarin slechts (en wel in de
eerste vergadering van elk jaar die voor de wetsherziening bestemd was) gebrekkige bepalingen
werden aangewezen, wenschen ter verbetering uit
voorstellen ter hervorming gedaan-gedruktn
werden ; de beslissing over dat alles was het werk
van de nomotheten die uit de gezworen heliasten
gekozen werden (Z. DEMOSTH. ADV. LEPT. p. 485.).
-- De verdere behandeling daarvan door de nomotheten, z. & x x X r^ a t" a, 3. kol. o.
Wij geschenken, dvc&i nta. Over het
onderscheid daarvan met offers, z. offers. Zij
werden aangeboden tot dank voor betoonde gunst,
of als geschenken bij het doen van gebeden, of
ook als boete en straf, b. v. door de archonten te
Athene, die de wet hadden overtreden. Hiertoe
hoort de wijding van het hoofdhaar, dat jongelingen en meisjes ter eere der goden afsneden, zooals
Achilles voor Spercheus (HOM. IL. 23, 21.), Theseus voor Apollo (PLOT. TRES. 5.). De jonge meisjes
te Megara wijdden voor het huwelijk heur haar
aalt Iphinoë, die te Delos aan Hecaerge. Vooral
gebruikte men tot wijgeschenken drievoeten, wapens, kleederen, verder munten, beeldjes, zeeschelpen en andere snuisterijen. Met dergelijke voor
waren cle tempels in groote menigte versierd-werpn
en op die wijze vond men hier de oudste kunstverzamelingeri van natuurkundige voorwerpen en rariteiten, die daarenboven dikwijls in menig mythisch
opzigt, als reliquiën beschouwd werden. Verg. Vo ta.
Wijn, z. maaltijden, 3. kol. o. en vinuTra.

Winden. 1) In natuurkundig opzigt.
De winden, die in land- en zeewinden werden
verdeeld (br6yetot, apogei en tponatot, altani), waren naar hunne kracht of gewone w i n d e n, ávsµot,
venti, of s t o r m e n, procellae en
orkanen. De laatsten komen onder verschillende
namen voor, als &xvsmfat, stormen die door den
schok der winden uit de wolken losbarsten, xarcwrf , axrlict6S, een plotseling opkomende stormwind (soPH . AINTIG . 418.) ; Xaikac is de hevige
met regen en donkere buijen gepaarde rukwind.
De van de aarde met groot geweld zich verheffende, vernielende dwarlwind heet tupcuv, Tup M,
atp6fXoc, turbo, typ/th (soPH. t. a. p.); Tprla d p,
de vurige windhoos, turbo igneus, beteekent ook elken hevigen stormwind (ARISTOPH. LYS. 974.), en
de door den storm opgedreven waterhoos, die ook
ak pwv (trechter) en tuyW' v heet, bij de Latijnen
colunina, typlion. -- De winden, die op vaste tij
jaar heerschten, heetten i rrlaíat, ete--denvaht
siae (van ïtoc, jaar, HDT. 2, 20.); behalve deze
algemeene beteekenis beduidt het woord in het
bijzonder nog de noordoostewinden, die jaarlijks
na opkomst van het hondsgesternte gedurende ver
weken waaijen ; diezelfde winden, die-scheidn
meestal 8 dagen voor het opgaan van Sirius waai den, heetten prodroini. -- Van de winden die genoemd werden naar de hemelstreken waaruit zij
waaiden, verdienen vooreerst melding de 4 hoofd winden, die uit de 4 hoofdstreken des hemels ko
men; rvvtxw Larot, cardina.les, principales; zij heeten: 1) Notus (N6TO;, de vochtige, Auster), de
zuidewind, stormachtig, die den Grieken dikwijls
nevels, damp en regen aanbragt en gewoonlijk in
het begin van den zomer woei, voor de gezond
(HOM. n. 3, 10. HDT. 2, 25.). —-heidnalg
2) Boreas (Boppáu,) de bruischende, 'AitapxTka;,
die uit het noorden, pxros, de losstormende, Septenitrio), de n o o r d e w i n d, koud, maar frisch en
gezond voor Europa en Klein -Azië, voor Africa
daarentegen wolken en regen aanbrengende (IIOM.
IL . 14, 395. 23, 692. op. 5, 296.). Op de latere
windrozen beteekent Boreas niet meer het zuivere
noorden, maar meer het noordoosten, even als
Eurus het zuidoosten ; dichters echter en waar liet
,

minder op juiste aanwijzing aankwam, hielden zich
aan de oude beteekenis. — 3) Z e p h y r u s (Z--

Pupo, de duistere, van ópo;, Favonius) de w e st e w i n d, die den Grieken meestal storm en regen,
den bewoners van het Westen zacht weder aanbragt,
begon in het voorjaar te waaijen, wanneer de
zeeman zich weer op zee waagt, en bleef vooral
tot aan den zomerzonnestilstand heerschen (HOM.
OD. 5, 295. 12, 289. 14, 458 . HOn. OD. 1, 4, 1.

1, 7, 13.). — 4) Eurus (Eupob, de morgenwind,
van rives, gws, Vulturnus), oorspronklijk de oost ew i n d, later naauwkeuriger de zuidoostewind en
zoo herschapen in Eupóvoto; (HDT. 4, 99. 7, 36.).
vooral ten tijde van den winterzonnestilstand waaijende, meestal droog, hoewel soms vochtig (xon.
EPOD .

16, 54.). -- Homerus kent slechts deze 4
hoofdwinden. Gewoonlijk vereenigt hij Boreas en
Zephyrus, Notus en Eurus (HOM. IL. 2, 145. 9, 5.
23, 195. OD. 5, 295.); slechts Zephyrus en Boreas
hebben gemeenschaplijke bijnamen, en geen naam
van Eurus of Notus wordt aan een anderen wind
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gegeven. Ook Hesiodus kent slechts deze 4 hoofd winden, de 4 bovengenoemde hoofdwinden, af van
maar in plaats van Eurus noemt hij Ar--winde; Astraeus (sterreman) en Eos, bij wier opgang
gestes (' Ap1gat1 ;), den helderen en blinkenden, te gelijk met het verdwijnen der sterren zich
omdat hij uit het heldere Oosten komt ( HESIOD .
378.). In tateren tijd gaf men aan deze
eenvoudige windschijf meerdere uitbreiding, daar
men tusschen de vier hoofdwinden ncg vier bij
aannam, vervolgens tot 12, ja zelfs tot 24-winde
winden opklom. Reeds de indeeling in 12 winden
was voor het gewone leven te fijn en te omslagtig, men vergenoegde zich met 8. Tot de bovengenoemde hoofdwinden kwamen nu nog : 5) A p e1 i o t e s (`Airi Xuui ^, van rjAtos, Solanus, Subsolanus), die voor den juisten oostewind doorging en
alzoo den vroegeren als zoodanig geldenden Eurus uit zijne plaats verdrong, zoodat deze nu de
zuidoostewind werd. -- 6) De n o o r d o o s t e w i n d,
Kaext'as, Aquilo, een zeer gewone wind in Italië
en Griekenland. De Aquilo ging ook door voor
den Noordewind. — 7) De Z u i d o o st e w i n d, i,
Africus, z. Africus. — 8) De koele en drooge
no o r d w e s t e w i n d, ' ApyFia ri; (de beteekenis van
dezen naam is alzoo sedert Hesiodus veranderd),
Corus, Caurus, (VIRG . G. 3, 256.). Hij heet ook
Y.x(pwv, 'OXuu7ct'as, lapyx (HOR. OD. 1, 3, 4.). —
Toen men van 8 tot 12 winden opklom, plaatste
men tusschen de 4 hoofdwinden, die hunne plaats
behielden, in elke hoofdafdeeling van den horizont
2, zoodat 9) de M F a rl Q als N. N. 0. tusschen Boreas en Caecias, 10) de'Potvtxías, als Z. Z. 0.
tusschen Notus en Eurus, 11) de u p a a x t a s, als N.
N. W. tusschen Boreas en Argestes, 12) de A t ^3 ocp o 1 v t of A c f3 ó v o t o; als Z. Z. W. tusschen Lips
en Notus kwamen. Dien ten gevolge werden, daar de
geheele horizont in l2 gelijke deden verdeeld werd,
Argestes, Caecias, Eurus en Lips zoo verschoven,
dat de eerste W. N. W., de tweede 0. N. 0., de
derde 0. Z. 0., de vierde W. Z. W. werd. —
Over dc oorzaken der winden vindt men bij de
oude wijsgeeren verschillende meeningen. Men
verklaarde hun ontstaan door den invloed dien
zon en maan op de atmospheer uitoefenden, door
verdamping en verdunning der lucht, door tegen
bewegingen van de aardachtige en vurige-strijdge
elementen, door een verdringen en onderling schokTHEOG .

ken der atomen, door de onophoudelijke beweging
der wereld enz. — 2) In mythologisch o pz ig t. De winden hielden de ouden voor godlijke

wezens, doch die, zooals verscheiden andere natuurgodheden, tusschen de natuurstof en vrije persoonlijkheid inzweefden. Bij Homerus verschijnen
zij reeds als zuivere personen (IL. 23, 194 en v.,

waar Achilles tot hen bidt en uit gouden bekers
voor hen plengt en hun schoone offers belooft.
Iris brengt zijne bede tot de winden en vindt hen
in Thracië, in het huis van Zephyrus aan den
maaltijd). Over de windgodheid Aeolus, z. Aeo
lus 2). Volgens Ilesiodus stammen de weldadige
-

meestal het windgezuis verheft; de verderflijke winden daarentegen zijn zonen van Typhoeus, die
zelf voor een onstuimigen stormwind gehouden
wordt (HESIOD. THEOG. 378, 869.). De winden
hadden op sommige plaatsen in Griekenland zelfs
eerdienst. In de nabijheid van Sicyon was een
altaar der winden, waarbij de priester eenmaal
'S jaars bij nacht offerde. De Delphiërs offerden
aan de winden in een heilig park der Thyia (der
stormende, HDT . 7, 178.). Boreas werd te Megalopolis vereerd en had sedert den tijd van Xerxes in Attica aan den Ilissus een altaar. Volgens
de sage schaakte hij eens O r i t h y i a, de dochter
van Erechtheus, en voerde haar naar Thracië,
waar hij bij haar vader werd van Z e t e s en C a1 a ï s en van Cleopatra, vrouw van Phineus
(OVID . MET . 6, 683 en v.). Bij den aantogt van
Xerxes ontvingen de Atheners de godspraak, dat
zij hunnen zwager zouden aanroepen; zij offerden
derhalve aan Boreas en riepen zijn hulp in, en
toen nu de onstuimige windgod door het vernielen
der vijandlijke schepen bij het voorgebergte Sepias zijn gunst betoond had, rigtten zij voor hem
genoemd altaar op (HDT . 7, 189.). Ook Z e p h yr u s had in Athene een altaar aan den heiligen
weg naar Eleusis. Daar hij regen brengt en den
groei der planten bevordert, heeft men hem C h i or s (de blocijende) tot vrouw gegeven, die hem
hapTób (de vrucht) baarde (OVID. FAST. 5, 197.).
Over zijne liefde voor Hyacinthus, z. a. Paarden
om hunne snelheid als die van den wind beroemd,
gingen door voor kinderen van Boreas of Zephyrus (Iioi^i. IL. 20, 225. 16, 150 en v.). Van de
overige winden vindt men geene bijzondere mythen. -- Ook de Scythen en Perzen vereerden de
winden (HDT. 1, 131.), doch vooral de Romein en
wegens hunne belangrijkheid voor den landbouw
en de scheepvaart (V IRG . G. 1, 51. 3, 273.).
De vlootvoogden offerden, wanneer zij aan boord
gingen, zwarte lammeren aan de Temp estates,
die inzonderheid gevaarlijke zeestormen beteekenden; toen L. Corn. Scipio in 't jaar 259 v. C.
zich met moeite nit een storm bij Corsica gered

had, rigtte hij hun te Rome een heiligdom op bij
de capeensche poort (OVID. FAST. 6, 193.). — De
kunst heeft de winden meestal voorgesteld met
vleugels aan hoofd en schouders, met open mond,
opgeblazen wangen, en naar hunne bijzondere
eigenschappen gekenmerkt. Als de schoonste en
vvriendlijkste werd Zephyrus afgebeeld. Het merk
overblijfsel, als kunstvoorstelling der win--wardigst
den, is de tegenw. nog bestaande achtkantige windtoren te Athene, op welks 8 zijden 8 verschillende
winden, naar hunne hemelstreken uitvliegende, ieder in zijn eigenaardig karakter, zijn voorgesteld.

X.
Xanthippe, z Socrates.
Xanthippuss, E vDtn7to^, 1) uit Athene, va
eerst genoemd onder de aan--dervanPicls,ht
klagers van Miltiades, kreeg na Themistocles het
opperbevel der vloot, overwon met Leotychides
bij Mycale, maakte daarop een togt naar het thra-

cische schiereiland, doch keerde spoedig naar Athene terug (HDT . 6, 136. 8, 131. 9, 120.). -- 2)
Een Lacedaemoniër die zich in de ma:cedonische oorlogen tot krijgsman gevormd had, kwam
aan het hoofd van een bende huurtroepen naar
Carthago, toonde dat de nadeelen en verliezen

Xanthus—Xenophon.

1030

den Carthagers door Regulus toegebragt een gevolg waren van de onbekwaamheid der legerhoofden, waarop hij door de stem des volks aan het
hoofd des legers geplaatst werd, leerde hun het
gebruik der olifanten en vervulde het leger met
nieuwen moed. Daarop bragt hij den Romeinen
een volkomen nederlaag toe, doch moest weldra
om den nijd te ontgaan, Carthago weder verlaten.
Xanthus^, ExvDos (de blonde), I. Geschiedkundig: 1) zoon van Phaenops, Trojaan (HOM.
IL . 5, 152.). — 2) Zoon van Triopas, koning van
Troezen, verhuisde naar Lesbos. — 3) Zoon van
Erymanthus, vader van Psophis. — 4) Laatste
koning van Thebe, door Melanthus, afstammeling
van Nestor, in een tweegevecht gedood. — 5)
Naam van rossige paarden ; onder anderen van
een der paarden van Achilles (HOM. IL. 16, 149.),
ook van een paard van Hector (IL. 8, 185.). —
6) Grieksch lierdichter (µsXonocós), ouder dan Stesichorus, die, even als deze, ook epische onderwerpen (gedeeltelijk dezelfde) melisch behandelde.
II. Aardrijkskundig: 7) z. Scamander.---8)
Volgens Virgilius (AEN . 3, 350.), riviertje in Epirus, aan hetwelk Helenus den naam Xanthus gaf. —
9) De belangrijkste stad van Lycië, 60 stadiën
van den mond der gelijknamige rivier, eerst door
de Perzen verwoest (HDT . 1, f76.), vervolgens
door de Romeinen onder Brutus, waarbij de bewoners na eene heldhaftige verdediging meest allen
door hun eigen zwaard omkwamen. Beroemd
was daar een tempel van Sarpedon, een van den
lycischen Apollo en een heiligdom van Leto (Latona). De merkwaardige overblijfsels der stad
(eerst in lateren tijd door F e 11 o w s beter bekend
geworden) vindt men bij het teg. Koenik. -10) Rivier van Klein -Azië, reeds door Homerus
(IL. 2, 877. 5, 479.) genoemd, ontsprong op den
Taurus bij de grenzen van Lydië en Pisidie, en
stroomde midden in Lycië door eene groote vlakte,
'ró Ec vhcov rrs&&ov, alwaar Harpagus de Lyciërs
overwon (HDT. 1, 176 . HOR. OD. 4, 6, 26.).
EsvriX,aat'a, z. eEvos.

E iv t a, waren geschenken in eetwaren, die den
gast, indien hij niet aan tafel genoodigd, maar
slechts in huis opgenomen werd, toegezonden werden.
Xeniádes, Esvt ór^s, 1) Eleatisch wijsgeer van
Corinthe, z. Elea. — 2) Z. D i o g e n e s, 2. kol. o.
Esvtxá 'rskeiv, z. lvos.
E"dvcos, z. Zeus.
Xenoeles , EsvoxX^s. Van de vele personen
die dezen naam droegen, zijn merkwaardig: 1) een
zoon van den dichter Sophocles ; — 2) een slecht
treurspeldichter, dikwijls door Aristophanes bespot;
-- 3) een lacedaemonisch legerhoofd (xEN. HELL.
3, 4, 20.). — 4) een zeer geacht rhetor, met wiep
Cicero gedurende zijn verblijf in Azië, 78 v. C.,
omging (cie BRUT . 91.).
Xenocrátes, Eevoxp arTS, 1) een leerling van
Plato, geb. in 396 te Chalcedon, gestorven 314.
Op verlangen van den zieklijken Spensippus (Plato's neef en opvolger als hoofd der Academie)
nam hij nog bij diens leven het ambt van leeraar
in de Academie op zich, dat hij 25 jaren lang
waarnam. Plato waardeerde reeds zijne trouwe
gehechtheid en zijn ernstigen, opregten zin `dien
men ook in ruimeren kring wist op prijs te stel
zelfs voor belangrijke diplo--len,zodatmh
matieke zendingen tot Philippus van Macedonië
gebruikte), doch miste in hem verhevenheid van
ziel, bevalligheid en smaak ($us rcdç X4 i tv).
.

Door Xenocrates geraakte de Academie op den
weg van mystiek-pythagoriserende vereeniging van
de leer der ideën met de mathematische weten
hij vermengde de ideale getallen met-schapen;
de mathematische getallen ; tusschen de zuivere
godheid en den mensch plaatste hij als overgangstrap de daemons, als getalbegrippen met de ideën
ineensmeltende, en schreef hun een zekere scheppende werkzaamheid toe. Buitendien voerde hij
eene strenge verdeeling der philosophie in, in logica, physica, ethica, alsmede eene scherpere afscheiding van waarneming der zinnen, meening
en gedachte. — 2) X., zoon van Aenesidemus,
broeder van den tyran van Agrigentum, Thero,
een innig vriend van Pindarus, die verscheiden
overwinningen van hem in de 6. phythische en 2.
isthmische ode bezongen heeft.
Xeno, Elvwv, 1) Thebaan, die in 413 v. C.
met Nico als aanvoerder van 300 zwaar gewapenden naar Sicilië gezonden werd. -- 2) Tyran
van Hermione in Argolis, die op aansporing van
Aratus van zijne heerschappij afstand deed en zich
bij het achaeisch verbond aansloot.
Xenophánes , utvo{pc^vrj;, 1) z. epos, 3. kol.
o. — 2) zoon van Dexius uit Colophon; zijn meer
dan 90jarige leeftijd valt omstreeks tusschen 580 en
480 v. C. Uit zijne vaderstad verdreven, nam hij
deel aan de stichting van de colonie Elea (Velia)
in Lucanië, waar hij de stichter werd eener afzonderlijke philosophische school, de e 1 e a t i s c h e. Zijn
systeem, voortgevloeid uit de behoefte, om uit de
veranderlijke verschijnselen der dingen tot het blijvende en duurzame op te klimmen, bragt hem tot
de leer van de onmooglijkheid, om de wording als
het kenmerk van het zijn te beschouwen, want uit
niets wordt niets. Het eeuwig ongeschapen zijn,
vereenzelvigde hij met de godheid, en schreef daar
als het volmaakte, onveranderlijke, eenige-an,
wezen, verstand toe en eene in alles zich openbarende werkzaamheid, en ontnam tevens daaraan
de tegenovergestelde eigenschappen van eindig- en
oneindigheid, beweeglijk- en onbeweeglijkheid. Welk
verband er echter bestond tusschen de groote ver
veranderlijke dingen en de een -scheidn r
zijn, daarover vinden wij in-heidvantgoljk
de overblijfsels zijner werken (irspl cpóaswc) meer
bespiegelingen, dan bepaalde ontwikkeling. De
eenheid van het godlijke op den voorgrond stellende, beweert hij dat wat bij de menschen als
hooren, zien en denken gescheiden is, bij de
godheid in een geheel vereenigd is, die zich in
alles onvermoeid openbaart en werkt. Deze overhelling tot eene hoogste eenheid, maakt dat Xen.
een verklaard vijand is van de homerische poësie
en mythologie, waarvan hij het veelgodendom hevig bestreed, terwijl hij vooral zijn afkeer te kennen
gaf van de menschlijke voorstelling van het godlijke en het brengen van menschlijke hartstogten
en driften in de handelingen der goden.
Xenophiles, svorptl,oc, naam van twee pythagoraeërs, waarvan de een volgens Lucianus (MACRO$.
18.) een ouderdom van 105 jaren bereikte.
Xenóphon, Esvocpwv, 1) uit Athene, zoon
van Gryllus, geb. omstreeks 445 v. C., genoot het
onderwijs van Prodicus en Socrates, uit wiens
omgang hij met eene voorliefde voor Sparta en
hare staatsinrigting vervuld werd, nam deel aan
den slag bij Delium, waaruit Socrates hem op
zijne schouders redde, en waarschijnlijk ook aan
de verdere gebeurtenissen van den peloponnes.
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oorlog, na het einde waarvan hij zich op uitnoodiging van zijnen vriend Proxenus, naar Sardes
tot den jongen Cyrus begaf, om diens togt tegen
Artaxerxes mede te maken. Na het sneuvelen
van Cyrus en het verraderlijk vermoorden der
grieksche aanvoerders, nam hij liet bevel over de
10000 op zich, die hij gelukkig door al de hun
dreigende gevaren, naar Thracië terugvoerde. De
in veiligheid gebragte en behouden schaar sloot
zich vervolgens bij de legermagt van Thimbron
aan. Xenophon zelf, die intusschen uit Athene
verbannen was, nam insgelijks deel aan de verdere krijgsbedrijven der Spartanen in Azië, gedurende welke hij vooral met Agesilaus zeer bevriend werd, in wiens gevolg hij ook den slag
bij Coronea tegen zijne landslieden bijwoonde.
Later vestigde hij zijn verblijf op een, hem door
de Spartanen geschonken landgoed bij Scillus,
dat zij aan de Eleërs ontnomen hadden, en wijdde
zich daar aan de beoefening van landbouw, jagt
en letterkunde, totdat hij na den slag bij Leuctra,
door de Eleërs verdreven, zich naar Corinthe
begaf, waar hij de overige dagen zijns levens tot
aan zijnen dood (niet voor 355) doorbragt, hoewel
Eubulus in 369 zijne terugroeping naar Athene
bewerkt had. In den slag bij Mantinea streden
zijne beide zonen dan ook aan de zijde der Atheners ; de oudste, Gryllus, vond daar een roemrijken dood, nadat hij, gelijk men beweert, aan
.Epaminondas de doodlijke wond had toegebragt.
Xenophon heeft de leer van Socrates trouw en
zonder zelfstandige, verdere ontwikkeling in zich
opgenomen, voornamelijk van hare practische zijde,
in zoo verre zij geschikt was, om nuttige, degelijke burgers en deugdzame menschen te vormen,
geheel verschillend van de theoretische, idealistische rigting van Plato; dat echter tusschen deze
twee eene vijandige spanning zou bestaan hebben,
is een verzinsel van lateren tijd. De voortbrengselen van zijne pen zijn de vrucht van zijn ver
om geschiedkundige herinneringen in leven-lange
te houden (historische geschriften), of van zijne
zucht voor practische beschouwingen (practischpolitische), of van zijne liefde voor- en gehechtheid
aan de socratische levensphilosophie (philosophische); in allen heerscht eene zedekunde die zich
een practisch doel voor ooggin stelt (nuttigheidsleer). 1) ' Avapaat, Kupou, 7 boeken, een verhaal
van den veldtogt van Cyrus en den terugtogt
der Grieken, onder Xenophon, met groote naauwkeurigheid in de afzonderlijke deelen, zoodat de bewerking, die eerst 18 of 20 jaren later volgde, waarschijnlijk grootendeels de gelijktijdige aanteekeningen
van het oogenblik teruggeeft. Daar Xenophon steeds
van zich zelven in den derden persoon spreekt,
hebben sommigen, naar aanleiding van HEr.L. 3,
1, 2., het werk aan Themistogenes toegeschreven.
2) historia graeca, in 7 boekets, waarvan
de eerste twee de geschiedenis van den peloponnes.
oorlog, waar Thueydides ophoudt, tot aan het einde
daarvan voortzetten, en de 5 overige den tijd bevatten
tot aan den slag bij Mantinea ; er is echter geen
grond voor om deze deelen met N i e b u h r voor
twee afzonderlijke werken te houden, al zijn zij
ook op verschillende tijden geschreven. De schrijver verraadt hierin eene voorliefde voor Sparta
en partijdigheid tegen Thebe. 3) Kopen ircu iiu,
Cyropaedia, 8 boeken, behelzende de opvoeding
en het karakter van een, volgens socratische grond
volmaakten vorst, in den persoon van-steling,

den ouden Cyrus, wiens geschiedenis, hoewel de
historische waarheid tot grondslag is genomen,
vrij en romantisch behandeld is. 4) A61os el;'Apic;O,aov, Agesilaus, een historische lofrede op Agesilaus, waarvan de echtheid betwijfeld wordt. 5) en
6) Aaxsaacµovíwv noXers(a en 'Ai}rlva(wv roXrr iu,
ook de echtheid dezer schriften is twijfelachtig.
7) Ilópoc of Tspi rpo„oSwv. 8) `I9pwv, gesprek tusschen Hiero en Simonides over de middelen waar
een tyran zijn land gelukkig kan maken,-dor
met eenige geschiedkundige herinneringen. 9) 7tspl
`I7tTtx "ris, over de ruiterij. 10) `I r tar^Xtxós, over
den bevelhebber der ruiterij. 11) Kuvriyenzó,, over
de jagt. 12) Ano^vriNovsuiatu, memorabilia Socratis, 4 boeken, mededeeling van de leer van
Socrates in gesprekken, door hem met zijn leerlingen gehouden, niet het doel geschreven om zijn
geliefden leeraar tegen de beschuldiging van ongodsdienstigheid en verleiding der jeugd te verdedigen.
13) 1wxp cl ro'J, u;toXoy(a, eene ontwikkeling van de
reden, waarom Socrates liever sterven dan om het
behoud van zijn leven bidden wilde. 14) Ivµjróatov
cptXoaócpwv, conviviuna, schildert ons Socrates in
een vrolijken vriendenkring, het woord voerende
over liefde en vriendschap. 15) Oixovo .uxós, gesprek over het bestuur der huishouding, vooral
over den landbouw. — De ouden roemen Xenophons lieflijke eenvoudigheid en bevalligheid; doch
hier en daar verraadt zijne voorstelling wat al te
zeer verwaarloozing van alle kunst. Zelfs bij ge
onderwerpen versmaadt hij allen tooi en-wigte
sier. Zijn stijl over 't algemeen in zijne beste
werken zoetvloeijend en helder, is nu en dan
ongelijkmatig en slordig ; met de meeste zorg zijn
bewerkt de Cyropaedie, de Oeconomicus en het
Symposium ; met minder zorg de Memorabiliën,
Hellenica en ook de Anabasis; het eerste dezer
werken kan men vergelijken met geschiedkundige
gedenkschriften. --- De zuiverheid der taal wordt
hier en daar ontsierd door een ongepast gebruik
van poëtische en verouderde woorden en dialectische eigenaardigheden. — 2) X. van Ephesus,
wordt genoemd als de schrijver van een griekschen
roman ' Ec z trxx . r xu rc'c Avatlav za f A poxó(J.r^v
'

l

'

en door sommigen in de 2., door anderen in de
3. of 4. eeuw n. C. gesteld.
vos. De toestand der vreemdelingen, d. i.
van vrijen, die geen burgers waren, was in de
verschillende grieksche staten zeer verschillend.
Terwijl b. v. te Sparta het duurzaam verblijf, of
althans de vestiging van vreemden niet geoorloofd
was (avr^Xuaía), bezaten zij elders, b. v. te Athene,
bepaalde, gedeeltelijk uitgebreide regten en vrij
Ieder vreemde (S&vos apszí.Jrµo;), die-hedn.
zich een bepaalden tijd te Athene ophield, werd
beschouwd als vreemde ingezeten (.i rocxos), wiens
toestand te Athene, het middelpunt van grieksche
zeden en beschaving, voor zoo gunstig en begeerlijk werd gehouden, (lat het aantal metoecen in
't jaar 309 v. C. bij de 10000 volwassen mannen
bedroeg. Zij waren verpligt een burger tot patroon (tpoa lrri5) te kiezen, die hen in alle openbare en bijzondere aangelegenheden vertegenwoordigde, b. v. in processen. Verzuim hiervan had
de 'pupri l.L s rocxíou ten gevolge. Voor de bescherming, die de staat hun verleende, betaalden zij
een geringe schatting (µseolxtov, st-th TsXE - ), 12
drachmen, weduwen slechts 6 drachmen ; tegen
hem die niet betaalde werd de i rocxlou d,raewy^
ingesteld. Die deze verpligtingen verwaarloosde,
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of zich over 't algemeen als een werklijk burger
gedroeg, kon als slaaf verkocht worden. Bij
openbare processen moesten zij de diensten ver rigten der hydriaphoria, scaphephoria en sciadephoria. Zij waren niet bevoegd grondeigendom te
bezitten ; tot de krijgsdienst waren zij verpligt, als
ook tot buitengewone opbrengsten, liturgiën enz
Onbeperkt was hun regt om nijverheid en burgerlijke bedrijven uit te oefenen, waardoor de staat
steeds groote kapitalen en nieuwe krachten tot
zich lokte. -- Bijzondere voorregten genoten de
iaoTtXCt;, die met betrekking tot belastingen en
dienstverrigtingen, geheel met de burgers gelijk
stonden en dus ook geen µtvro(ccov betaalden.
Werklijke uitoefening van het burgerregt, zoo als
deelneming aan het staatsbestuur, aan benoemingen, aan de regtbanken enz., was hun ontzegd.
Daarentegen konden zij eigendom verkrijgen. Iets
geheel anders is de isopolitie, die plaats heeft,
wanneer geheele staten elkander het burgerregt
schenken, zoodat de burger van den eenen tevens
burger van den anderen staat werd. — Een bij
plaats bekleedden de 7tp6^evot, die men het-zonder
best met de consuls der nieuwere staten kan ver
een soort van staats -gelijkn.Dproxuswa
staat waarin hij door-gastvriend,bu
een anderen staat tot vertegenwoordiger van
diens belangen benoemd was. Athene h. v. benoemde te Corinthe een burger van Corinthe tot
haren proxenus. Deze verkreeg, ter vergelding
voor zijne dienst aan atheensche burgers te Corinthe bewezen, ook voorregten te Athene, die
echter niet altijd dezelfde waren, doch in elk afzonderlijk geval door een volksbesluit werden
vastgesteld. In den regel verkreeg hij het regt
van grondbezit in den staat die hem benoemd
had, alsmede het regt om zonder Trpoarc rr1S met
den raad en het volk te mogen handelen (îcp6so6ob
7tpós 'r v Ç3ovXv xai rUv órjµov), zelden en slechts
bij uitzondering het volledige burgerregt. — Overigens was de uitoefening der gastvrijheid en de

zelde het leger en aanschouwde van een op het
strand gebouwden troon, de nederlaag zijner vloot
bij Salamis. Hierna besloot hij naar Azië terug
te keeren, bereikte in 45 dagen Abydus en vertrok van daar naar Sardes. Toen ten gevolge
van de nederlagen bij Plataeae en Mycale, de
plannen van eene verovering van Griekenland geheel werden opgegeven, keerde hij waarschijnlijk
naar Susa terug. Van daar verneemt men niet
dan berigten over zijne zinlijke uitspattingen en
ongehoorde wreedheden. Hij schijnt zich, aan dier
genot overgegeven, steeds in zijn paleis terug-lijk
getrokken te hebben. Hij werd in 465 vermoord
door een Hyrcaniër Artabanus, die zich met den
eunuch Mithridates verbonden had om het koninklijk geslacht te verdelgen. Hij liet 3 zonen
na, Darius, Artaxerxes en Hystaspes. De oudste
werd insgelijks door Artabanus vermoord, doch
Artaxerxes voorkwam hem en volgde alzoo in
de regering op. — 2) Xerxes II., de eenige wettige zoon van Artaxerxes I., beklom in 424 den
troon, doch werd na 45 dagen door Sogdianus
vermoord.
Xoïs, E6, stad op een eiland van Beneden
-Aegyptindsbcheom,tnN.va
Leontopolis, eens de zetel eener dynastie.
Xuthus, 8ó-54o;, zoon van Hellen en van de
nymph Orseïs, broeder van Aeolus en Dorus.
Door zijne broeders uit Thessalië verdreven, kwam
hij naar Athene en huwde daar C r e ii s a, de doch
koning Erecistheus, bij wie hij A c h a e u s-tervan
en Ion, de stamvaders der Achaeërs en Ioniërs
verwekte. Daarom plaatst de sage hem ook in
Aegialus, de woonplaats der Ioniërs en later der
Achaeërs. Daarheen zou hij gevlugt zijn, toen de
zonen van Erechtheus hein verjoegen, nadat hij
den troon van Athene, die door den dood van
Erechtheus open stond, aan Cecrops had toegewezen. Verg HDT . 7, 94. A c h a e u s keerde uit

Xerxes, 1) koning van Perzië, zoon
van Darius en Atossa, eene dochter van Cyrus,
twistte reeds bij het leven des vaders met zijnen
half broeder Artabazanes, zoon eener vroegere vrouw
van Darius, om den troon. Hem werd echter, als
den in 't koninklijk purper geborene, de voorrang
geschonken, vooral door den invloed van Denmaratus, zoodat hij na den dood zijns vaders ongeliinderd den troon besteeg, 486 v. C. (HDT. 7, 2 en v.).
Nadat hij de afgevallen provinciën Aegypte en
Babylonië weder onderworpen had, begon hij,
door Mardonius aangespoord, door verdreven tyrannenfamiliën uitgenoodigd, door voorspellingen
en droomen opgewekt, de uitrustingen tegen Griekenland, die 5 of 3 jaren duurden. Door eene
werving in alle dealen des rijks werd een leger
op de been gebragt, waarvan de gematigdste berekeningen het getal manschappen op 700000 stellen,
dat echter door Herodotus en Diodorus tot het onmooglijke wordt opgevoerd, terwijl alle berigten over
de grootte der vloot, binnen de grenzen van het
geloofwaardige blijven. Ike algemeene verzamel
hier trok--platswCrinpadocë,v
ken de troepen naar Sardes. In 480 brak de
landmagt uit deze stad op en trok over de vooraf
gebouwde bruggen naar Europa. Xerxes verge-

treurspel van Euripides was Ion zoon van Apollo
en Creüsa, werd door zijne moeder te vondeling gelegd, door Hermes naar Delphi gebragt, en daar
door de priesteres tot de tempeldienst bestemd.
Nadat Ion volwassen was geworden, riepen Xuthus
en Creusa te Delphi eens raad in, omtrent hunne
kinderloosheid, en Xuthus ontving de godspraak, dat
hij hem tot zoon zou aannemen, dien hij het eerst
bij het verlaten van den tempel zou ontmoeten. Zoo
wordt Ion aangenomen zoon van Xuthus ; doch
Creusa wil hem vergiftigen. Ontdekt vlagt zij tot
het altaar van den god, vanwaar Ion haar ver
wil. Doch Creusa erkent-wijderno
hem als haren zoon, uit een door de priesteres
aangebragt kistje, waarin Ion gelegd was geweest. Volgens een andere sage huwt Ion met
Helice, de dochter van Selinus, koning der Aegialeërs, en wordt na diens dood koning van Aegialea, wier inwoners hij nu Ioniërs noemt. Vervolgens door de Atheners tegen de Eleusiniërs te
hulp geroepen en tot aanvoerder gekozen, overwint hij Eumolpus, wordt koning van Athene en
verwekt Geleon, Aegieores, Argades, Hoples, de
stamheroën der 4 ionische phylen. Hij lag begraven in den attischen demos Potamus (HDT. 5,

.

Aegialus naar Thessalië terug en heerschte daar
na den dood van Aeolus. Een stam in het Ooseerbied voor het gastregt diep in de grieksche ten van Phthiotis zou naar hem genoemd zijn.
zeden ingeweven, zoodat zelfs de vrijgekochte De geschiedenis van Ion leverde aan het treurspel een rijke stof. Volgens een aldus genoemd
krijgsgevangene bop tvoc werd.
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Xuaia, Euv(a, stad van Thessalië, in Melitaea, met smaak aangelegde ruimte vóór de gaanderij,
bestemd om in te wandelen, versierd met bloeten 0. van het meer Xunius, t. Taukli.
XystuB, -urn, SuaTóy, overdekte gaanderij in men, heesters enz. (CIC. ACAD. 2, 3. PLIN. EP. op
cie grieksehe gymnasiën, bij de Romeinen Bene m p.).

Z

.

kundig - godsdienstige leerstellingen vooral van de
Zabátus, z. Lycus.
Zacyitthus, Zc xuvDo ç, t. Zante, vroeger `Ypt'rl onsterflijkheid, alsmede zijne staatkundige grond
ingang te doen vinden. Na zijnen dood-beginsl
geheeten, eiland in de ionische zee, bij de westkust van den Peloponnesus, tegenover het voor werd hij als daemon vereerd (HDT. 4, 94.). Zijn
zeer vruchtbaar en door de-gebrtChlonas, leeftijd valt waarschijnlijk omstreeks 560 v. C.,
Italianen „de bloem van de Levant" genoemd. Het hoewel zijne geschiedenis fabelachtig is.

door Homerus (on. 1, 246. 16, 123.) aan het

Z anele, z. Mess a n a.

eiland gegeven epitheton £A 1c, boschrijk, is thans
niet meer van toepassing, tenzij met betrekking
op de aanzienlijke olijfboomgaarden. Onder de
bergen wordt de "EXaro; genoemd, waarschijnlijk
de teg. Scopo op de Z. 0. kust. Belangrijk zijn
de bronnen van aardpek (bij Khieri), waarvan
reeds in de oudheid veel gebruik werd gemaakt
(HDT. 4, 195.). De bewoners van Z. waren peloponnesische Achaeërs (TRUC . 2, 99.) ; volgens

Zaraugae, z. Drangiana.

Homerus (iL. 2, 634. OD. 1, 246. 9, 24. 16, 250.)
behoorde het eiland tot het rijk van Ulysses. In
den peloponnesischen oorlog was het op de zijde
der Atheners (THUC . 2, 7, 9, 66. 4, 8. 7, 31.).
1)e hoofdstad Z a c y n t h u s, een belangrijke stad,
lag aan de oostkust, met den burg P s o p h i s.
Zadracarta, Zinca p . xupTa, hoofdstad van
Hyrcanië, ten N. van den hoofdweg over liet
gebergte, t. Sari.
Zagreus, Zuypsv;, bijnaam van Zeus en
Dionysius, z. a..
Zagrus, Z71po,, een tak van het Taurusgebergte, gelegen tusschen Armenië, Medië, en
Assyrië, een gedeelte van de gordyaeïsche keten
(Kurdischgebergte), nog t. Zagrosch. Hierdoor
liepen de zagrische of medische passen, t. Sarpoel.
Zaleueus, Z Xzuxo;, wetgever der Locri
Epizephyrii, waarschijnlijk in liet midden der 7. eeuw;
overigens is er van zijne levensomstandigheden wei
zekerheid bekend, dikwijls wordt hij met an--nigmet
dere wetgevers, inzonderheid met Charondas, ver
Hij zou het eerst geschreven wetten gegeven-ward.

hebben, doch daarover bestaan weinig ontwijfelbare
berigten. Zij hadden zoowel betrekking op de
handhaving der zedelijke orde in liet bijzondere
leven, als op de regeling der openbare aangelegenheden. Ook zocht hij de instandhouding van
een gelijkmatig bezit te bevestigen, verving de
willekeurige regterlijke uitspraken door vaste straf
stelde een reeks van openbare ambte--bepaling,
naren in, zonder het staatsbestuur in alles te

Zea, z. Attica, 8. kol. b.

Zeewezen, Scheepvaart, navigatio, vaurcXía. Reeds vroeg vertoont zich bij de Grieken,
die door hunne aardrijkskundige ligging een zeevarend volk moesten worden, de zeevaart op een zekeren trap van volmaking. Wat den romp en het tuig
betreft had het h o in e r i s c h e s c h i p (verg. vooral
OD, 5, 243 en v. en J. Terpstra, Antiquitas
Ilonierica, p. 308 en v.) ongeveer deze gedaante:
in de geheele scheepslengte lag beneden eerst de
eigenlijke kiel, Tpórnc, en daarover een tweede balk,
die naar voren krom opliep, de kielbalk, aretpi .
Daaraan zijn van weerszijden de ribben of rond
bevestigd, die ter wijdte van het schip ge--houten
bogen, tot den bovensten rand oploopen, en van
voren en van achteren iets langer zijn dan in het
midden van het schip. Dwars daarover loopen
van binnen de dwarshouten, araµfvas, van buiten
de planken, &Tra' Txt' t ; het scheepsboord bestaat
uit vlechtwerk van wilgen ; de geheele bekleeding,
het scheepswant, heet -roixo;; naauwkeurig werd
gezorgd, dat beide boorden van gelijke zwaarte
en gelijken vorm gebouwd waren, en als een prijzenswaardige eigenschap wordt dit dikwijls aangeduid door het woord dp pc Xeaaa. Het spannen
der ribben werd door balken gedaan. Op den
,

kielbalk lag daar waar de mast moest staan, een
andere balk, µEaórl, waarin de mast met het eene
eind bevestigd werd; iets hooger lag een breeder
balk, irony, waar de mast doorheen stak, en
daarboven tusschen elke rib een dwarsbalk, Cuyóv,
waardoor in liet ruim of minder hooge deel van

het schip tevens de roeibanken gevormd werden.
In het voorste en achterste gedeelte van het schip
lagen ook de dwarsbalken, ongeveer aan het einde
der ribben, met een weinig gebogen rug om de
planken (aavfóE;) van het verdek ('xpta) te dragen.
Het scheepsruim heette cív LXos; het voorste deel,
Ttpt pl1, voorsteven, liep spits toe, opdat het schip
des te gemaklijker het water zou kunnen klieven,
regelen.
Zama, Z4La, versterkte stad van Numidië, meestal met een roode kleur geverwd (vandaar
met den bijnaam regia, 5 dagmarschen ten Z. W. heet het van een schip roodwangig).
van Carthago POL . 15, 5, Liv. 30, 29.) . Hier Het achterste deel, ^rpóµv ^, achtersteven, was ron
dan het voorste, met een omgebogen-dernhog
werd Hannibal door Scipio geslagen in 202 v. C.
Later was zij de residentie en de schatkamer van meestal versierd uiteinde, den zetel van den stuurman bij het roer; het geheele schip had op die wijze
koning Juha.
Zamolxis, ZoX of ZfXcX tot;, een Geet veel van de maan in haar laatste kwartier, van
(Scyth of Thraciër). Nadat hij bij Pythagoras op daar de uitdrukkingen, „ gekromd," en „ kromZamos slaaf was geweest en later als vrijgelatene hoornig" (xopwvfs). Het midden van het schip
in Hellas rijkdommen verzameld had, keerde hij was zonder verdek voor de roeibanken en roeijers.
naar zijn vaderland terug en zocht daar zijne zede- Het scheepshol werd beneden met ballast, iXi ,
(
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meest steenen of hout, gevuld. Waarschijnlijk was
het geheele schip van buiten met pek of teer besmeerd en van daar de uitdrukking „ zwart"
(xvavózpwpo;, p Xatva). -- Het tuig bestond uit
dc volgende dingen: de mast, k r6 , als stevig en
groot aangeduid, staat men zijn beneden eind, 'taTOTri, in een dwarsbalk die op den kielbalk onder in het schip bevestigd is, N.saó^u i, en steekt
aan het einde van het voorverdek boven het schip
uit. Bij het aan wal komen, werd de mast neer
een stut io6xr gelegd, bij het-gelatnop
afvaren weder opgezet. Boven aan de mast was
dwars de &7tfxpcov, door middel van een leeren
riem, & itovo;, bevestigd, waaraan het zeil werd
gehecht, l r(ov, ook a t pov, van „ helder wit"
lijnwaa(l. Het schip had ongetwijfeld maar één
zeil, dat bij gunstigen wind werd uitgezet, bij ongunstigen opgerold. De mast en het zeil worden
verder door touwen vastgehouden : hun algemeene
naam is órrka, het touw waarmede het schip werd
vastgehouden heette 7tsiaµa; irwu.v('j aca waren in
het bijzonder de kabeltouwen, waarmede het schip
van achteren werd vastgelegd en aan de kust gebonden, 7zp6Tovot de beide groote touwen die van
den top van den mast naar de voor- en achtersteven
liepen om den mast te steunen en haar op en neer
te laten ; buitendien had men tot het vastzetten en
het sturen van het zeil de xcccXo; of Possós, die aan
de ra bevestigd was en vandaar door een aan den
mast gehecht katrol naar het verdek liep, un9pri
het ra-touw, dat van het einde van de ra onmiddellijk naar scheepsboord liep, en door middel
waarvan de ra om den mast bewogen kon worden;
7`66Es de touwen beneden aan de beide uiteinden
van het zeil, aan de boorden van het schip bevestigd, door middel waarvan het zeil naar den
wind kon gezet worden. Het roer heette it aktov
of oiriïov, ook wel oïay (misschien de oudere benarning), zelden &cpóXxutov. De roeiriem, deze „ vleugel van het schip," heette 9psTµóv, het handvatsel

ElLPoXo;, rostra, daarboven een houten stut, icposp 4óXtov; verder had men de roeiriemgaten aan
beide boorden meer naar voren, dp$auµol; het
scheepsboord, Tpcyr; de roeibanken, gapa xwr`Cuv;
den bodem van het verdek, ïxpta ; vastzittende voor
l S6Xtva het geheele roeiwerk,-werpn,axzu
Tapp6 of rupio;; twee roeren, : rialcXta ; twee ladders, xAtp.ctzls ; verscheiden haken en boomen om
het schip af te stooten of tegen te houden, of om
de diepte van het vaarwater te peilen, xovToí;
stutten voor het vastzetten van den mast, tup r2 rccTat ; de mast, iaTós, met de steng, xupZr^atov (top),
en de raas xsputac, antennae; hangende voorwerpen,
xEr xp sLaaT1, de van voren naar achteren omloopende touwen, U' ro thpaTa, tormenta; de zeilen,
taTlu ; de kleinere en grootere touwen van de ta
TG?t3la of axocvka; de touwen aan de raas,-keladj,
xepo►.^yot; verschansingen ter zijde van het verdek,
ter beveiliging tegen geschut en de ^^golven, 7taoapp6p.ccTa; en eindelijk het anker, a'xup , ancora.
De oorlogschepen hadden nu eens 10, dan eens 15
roeiriemen aan elke zijde; in de oudste tijden waren de gebruiklijkste de rEVTrjx6vropot, later de
Tic jpscy, triremes; na den zeeslag bij Salamis begon men meerdere rijen roeibanken, á^ w' Xta, fori,
transtra, 2, 3, 4 en 5, te bouwen, waarbij dan
natuurlijk de hoogere rijen langere en zwaardere
roeiriemen moeten gehad hebben. Evenwel bleven die met drie rijen het meest in gebruik; grootere met 4 en 5 rijen werden door de Romeinen
en Carthagers gebouwd. Volgens Polybius hadden
hunne penteren in den eersten punischen oorlog
300 roeijers en 120 zeesoldaten, onder Caligula,
lezen wij van 400 roeijers, ja, koning Lysimachus
had een octere met 1600 roeijers, Alexander de
G. een schip met 12 rijen, Demetrius Poliorcetes
met 15, Pto-lemaeus Philadelphus met 30, Ptolemaeus Philopator zelfs een tessarakontere giet 4000
roeijers, tenzij althans zulk eene hoogte der roeibanken aan het ongelooflijke grenst. -- De

daaraan xwiti1, het beneden platte einde iri óv. bemanning der oorlogschepen bestond uit matroDe roeiriemen geleken veel op een wanschop, wa- zen, vavTac, vrti p rut, en zeesoldaten 97rtpaTat
ren van dennehout gemaakt en met riemen aan (classiarii, socli navales, z. a.); aan het hoofd van
een pin bevestigd, of zij hingen met een ringvor- elke rij roeijers stond een 7cFVTrjx6vTapyos; de maat
migen riem (Tpoitós), die om den roeiriem liep, aan (xxgXsuaµa) voor den roeislag werd. door den xsde pin (xXr1i;). Eenmaal komt een schip voor XavTrj„ pausarius, hortator, met een fluit aange-

met 20 roeiriemen. De scheepshaak, waarmede geven. De laagste bank (Ier roeijers heette aakamen het schip afstiet, heette xóvtoc ; ankers waren µoS, de roeijers daarom aX,aµiTat of aaXatitot, de
er nog niet, wel echter Evva(, steenen, die men middelste bank :uyrc, daarom ►ó'!oc of uitat, de
van de voorsteven in de diepte liet zinken. Men bovenste 4}pávoy, vandaar »puviTat. Aan de ach
verhief zich de zitplaats van den stuur-tersvn
gebruikte meestal pijnboom- of populieren- ook
middel van twee groote-man(xvj3zprTis),deo
wel elzenhout; werktuigen bij de bewerking en het
bouwen waren, de bijl, 7t9X,sxu;, schaaf, m itapvov, roeispanen den loop van het vaartuig bestuurde,
boor, TE^pE rpov; om de balken aan een te voegen terwijl de onderstuurman (^rrwrs) . van de voor
lucht en wolken en de golven waarnam,-stevn
gebruikte men de aTc&µ T, rigtsnoer of regel, oni
ze vast te hechten, y6 cot, nagels of spijkers. — terwijl weer anderen onder hem op het werk der
Wij gaan thans over tot de beschrijving van een matrozen het toezigt hielden en dat regelden door
volledig oor 1 o g s e h i p: het bestond uit een voor signalen. De bevelhebber, dikwijls ook admiraal,
prora, voorsteven) en een achterdeeI-del(7tpcua, heette vauapyos of aróXupxo^, soms ook atpaTiyó;,
(7tpvuvT, puppis, achtersteven); aan het eerste be- bij de Romeinen magister navis of trierarcha. --vonden zich versieringen in beeldwerk (pXaara, De oorlogschepen der R o m e i n e n, die daarvan
aplustria) meestal goden- of heroënbeelden, die het gewigt eerst begonnen in te zien, sedert den
den naam aan het schip gaven, ook de plaats waar 2. samnitischen oorlog, in 311 v. C., weshalve zij
het schip te huis behoorde stond er aangeduid, begrepen duumviri navales te moeten benoemen,
alsmede het zinnebeeld van het schip 7taPrI TI.Lov ; waren hoofdzaaklijk evenzoo ingerigt : naves to nde versieringen van de achtersteven heetten dxpo- gae, zelden inilitares, „Xoiu µaxpcl, waren lang en
aTo?,ta of Xrw(axos, over beide deelen en het hol liepen scherp toe, om des te vlugger te kunnen
(xó ros, testudo) van het schip liep het verdek, xa- zeilen, grootendeels werden zij voortgeroeid, slechts
TaaTpwµa, tabulatuin. Buiten den romp . stak uit zelden maakte men van zeilen gebruik. De naves
het schip naar voren een metalen snavel of sneb, a c t u a r i a e waren ligtere vaartuigen voor spoed
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vereischende ondernemingen, verkenningen enz., demische Polemo en Xenocrates. Twintig jaren
ook werden er soldaten (a rpa recu u^ e;, ó7rXc raïwyol) later opende hij voor 't eerst een eigen school, die
of paarden (ht7tr1yof, iTrraywiot') op getransporteerd. met grooten bijval begroet werd. Ook genoot hij
Hiertoe behooren inzonderheid de snelle liburnische de grootste achting wegens zijne zeden. De Athejagten, naves Liburnicae (z. L lb u r n a e). Of over ners vereerden hem met een gouden kroon, rigt't algemeen de naves rostratae dezelfde zijn, is ten hem, even als de Cypriërs, een gouden eerzuil
moeilijk te beslissen. Naves p r a e to r ía e heetten op, en na zijnen dood, die hem eerst op hoogen
de admiraalschepen, die gewoonlijk als kenteeken leeftijd trof, ontving hij van staatswege een eer(insigne) een purperrooden vlag (vexillu2n purpu- volle begrafenis in den Ceramicus. Zijne vrij tal
reum) voerden, 's nachts ook wel drie lantarens
geschriften zijn verloren gegaan. — 3) Uit-rijke
(Liv . 29, 26. 37, 29. TAO . RIST 5, 22.). Naves Tarsus, leerling en opvolger van den Stoïcijn Chrysp e c u 1 a t o r i a e, itXoia xot ráaxoita, wacht- en spion
sippus; zijne weinige schriften zijn verloren. -- 4)
om de bewegingen van den vijand-nerschp, Een Epicurist, gaarne en dikwijls door Cicero en
te bespieden, of de kusten van het land op te ne- Atticus gehoord. --- 5) Uit Rhodus, tijdgenoot van
men. Vracht -, koopvaardij- en korenschepen heet - Polybius, schreef een geschiedenis zijner vaderstad,
.

ten naves o n e r a r i a e (popTCxdc, pop rrjyot'), 2n e rc a t o r i u e (bXzc es), bijna rond, met een wijden,

die, volgens het oordeel van Polybius, beter van
vorm was dan van inhoud.
Zenobia , Zrlvopka, 1) dochter van koning
Mithridates van Armenië, gehuwd met haren neef
Rhadamisthus. Deze regeerde over de caucasische
Iberiërs en streefde naar den troon van Armenië,
weshalve hij tegen zijne ouders en bloedverwanten vele
gruwelen pleegde, • doch voor Tiridates, een parthischen prins die Armenië innam, de vlagt moest
nemen. Op de vlugt verlangde Zenobia van haren man haar te dooden, ten einde alzoo Bene

ling van Parmenides, met wien hij naar Athene
tot Socrates vertrok. Zijn strijd met den tyran
Nearchus en zijn marteldood daarbij is niet geschiedkundig zeker. Zijne volgelingen behooren
tot de Eleaten (verg. E 1 e a); zijne geschriften
waren in prosa gesteld, doch zijn op weinige fragmenten na al vroeg verloren geraakt. -- 2) Uit
Cittium op Cyprus, stichter der stoïsche wijsbegeerte, S t o ï c u s (z. St o ï c i), leefde omstreeks
300 v. C., tijdgenoot van Epicurus. Op de han
niet zijnen vader werd hij reeds met-delsrizn
wijsgeerige geschriften bekend; en zoo werd in hem
de liefde voor die studie opgewekt, die hij volkomen
bevredigen kon, toen hij ten gevolge van een schip
naar Athene gekomen was. Hij hoorde daar-breuk
eerst den cynischer wijsgeer Crates, vervolgens de
megarische Stilpo en Diodorus, eindelijk de aca-

in 't jaar 267 door de hand van een naauwen
bloedverwant. Nu nam zijne gemalin Zenobia
voor hare onmondige kinderen de regering op zich.
Zij was een vrouw van zeldzame schoonheid en
manlijken geest, die reeds bij het leven van haren
man aan zijne krijgstogten en regeringsdaden had
deel genomen. Welligt was zij van arabische afkomst even als Odenathus zelf, hoewel haar op
rom. munten de naam Septimia gegeven wordt.
Na den dood van Odenathus, trachtte de zwakke
keizer Gallienus diens gebied onder zijne magt te
brengen en zond een leger derwaarts, dat echter
door Zenobia overwonnen en vernield werd. Na
den dood van Gallienus, beklom Claudius den
troon, die Zenobia echter met rust liet. Deze
breidde haar rijk daarentegen al verder uit in den
strijd met romeinsche legerhoofden en onderwierp

ruimen romp (arpoyyóXcu,), en fr u in e n t a r Ia e.
Naves o r a r i a e waren de kustschepen (PLIN. EP.
10, 26.), waarmede men zich niet op de hooge
zee waagde; en t a b e l l a r i a e met een klein
zeil boven aan den mast, waren paketbooten om
berigten over te brengen. De ligtere pleiziervaartuigen waren : x^Xs reS , ci zdnce, xcli, celoces, lembi,
phaseli (z. P hase 1 i s). Overdekte schepen heetten
xa'raypaxTot, constratae, onoverdekte rzcp pccx Lot, apertae. --- De allereerste vaartuigen uit de kindsch- schandelijke gevangenschap te ontkomen. Zij
heid (lel scheepsbouwkunst heetten naves sutiles, werd door hem met het zwaard gewond en in de
irXoia (5anTc, zij waren uit gevlochten teenen in- golven van de rivier Araxes geworpen, waaruit zij
eengevoegd en met huiden overdekt; aldus bij de door herders gered werd ; nu geraakte zij toch in
Britten (PI.IN . 24, 9, 40. verg. VIRG. AEN. 6, 414. de magt van Tiridates, die haar echter met ach
van de boot van Charon). — I)e scheepswerven
eerbied behandelde. -- 2) Vrouw van Ode--tinge
heetten vzwoca, navalia (castra), en waren weder nathus van Palmyra, die in het midden der 3. eeuw
onderscheiden in de eigenlijke bouwplaatsen vov- V. C. als een der zoogen. 30 tyrannen met roem
;irjytov, en de scheepsdokken, vaUcrrJN.ot of vswsoc- over het 0. van liet rom. rijk heerschte en liet
xot. Te Rome waren er twee, vetera en nova, krachtig verdedigde tegen de Perzen en Arabicbeiden reeds vroeg voor den scheepsbouw aange- ren. Hij was vats lage afkomst, oefende in zijne
legd.
jeugd zijn ligchaamskracht in den strijd tegen wilZela, Ta Zrj b., kasteel in het binnenland van (Ie dieren en vocht eerst, waarschijnlijk als arabisch
.Pontes, door Pompejus tot stad verheven, ten Z. hoofdivan, tegen de Romeinen, totdat het voort 0. van Aniasia op een heuvel (den zoogen. wal dringen der Perzen onder den overmoedigen Savan Semiramis). Daar bevonden zich verscheiden pores hem drong zich nader bij de Romeinen
tempels van perzische godheden met vele priesters. aan te sluiten. Door Sapores zelven trotsch en
Hier overwon Mithridates Triarius en Caesar Phar- verwaten behandeld, werd de grootmoedige, dapnaces (het bekende veni, vidi, vzci); teg. nog een pere Odenathus in toorn ontstoken en trok met zijne
vesting Zilleh.
benden tegen den perzischen koning, dien hij in
Zelffa, ZtXwca, stad in het mysische landschap 261 n. C. aan den Euphraat overwon, waarop
Troas aan de rivier Aesopus en aan den voet van Odenathus den koninklijken titel aannam, en de
den Ida. Daar verzamelde Darius Codomannus Perzen uit al de landen langs den Euphraat ver
zijn leger tegen Alexander (HOM. IL. 2, 824.).
belegerde en de grenzen van zijn-dref,Ctsiphon
Zeno, Zwcuv, naam van verscheiden griek- rijk verzekerde en versterkte. Te Rome ontving
sche wijsgeeren en schrijvers: 1) uit Elea (cie. hij zelf's uit dankbaarheid de keizerlijke waardigTUSC. 2, 22 .), bloeide omstreeks 460 v. C., leer- heid over het Oosten. Echter sneuvelde hij reeds
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Z71r1Tat, Z. TCn6soaot, 6. kol. m. en regtszich Aegypte en Voor-Azië, zoodat bijna het geheele Oosten haar gehoorzaamde. Nadat echter pleging, attijche, 2. kol. m.
Z ethus, z. A m p h i o n.
Aurelianus den troon beklommen had, trok hij met
een groot leger naar Azië, onderwierp zich de
landschappen van Voor-Azië, versloeg Zenobia
(27 2) in verscheiden gevechten, veroverde Antiochië en drong tot voor Palmyra door. Bij Emesa
werd een bloedige slag geleverd, waarin eindelijk
Aurelianus de overwinning behaalde. Zenobia
nam de vlugt naar Palmyra, vervolgd door de
Romeinen, die nog vele verliezen leden door
de vijandlijke ruiterbenden en door de brandende hitte der zandwoestijn. Zenobia rekende
nog op de hulp der Perzen en Arabieren, doch
te vergeefs. In hare hoofdstad belegerd, moest
zij eindelijk de vlugt nemen, doch werd achter
gevangen genomen, waarop Palmyra zich-halden
overgaf, in 273. Aurelianus strafte de raadslieden
der koningin, inzonderheid den wijsgeer Longinus,
daar Zenobia in het beslissend oogenblik den
moed verloor en de schuld van den oorlog op
hen schoof. Te Rome volgde zij den zegepralenden keizer, met een gouden keten versierd; later
ontving zij van Aurelianus een landgoed bij Tibur
en hare nakomelingen bloeiden nog in latere geslachten. Zenobia was eene vrouw van een
grooten geest, schitterende schoonheid, strenge
zeden, door vroege oefening tegen alle gevaren
gehard, bemind en bewonderd door hare onder
soldaten. In den slag toonde zij een-dane
buitengewoner moed, onttrok zich aan geene inspanning, trok dikwijls mijlen ver te voet aan het
hoofd van haar leger op, en was een stoute en
koene ruiter. Niet minder was haar geest beschaafd en ontwikkeld, zij verstond en sprak verscheiden talen, latijn, grieksch, aegyptisch, syrisch
en was zeer bedreven in de geschiedenis van het
Oosten. Terwijl eenigen haar voor een Heidin, anderen voor eene Christin houden, schijnt het volgens getuigenis der ouden uitgemaakt, dat zij tot
het Joodsche geloof behoorde.
Zenodótus, Zr^v66oro;, 1) uit Ephesus.
leeraar en opvoeder van Ptolemaeus, die hem tot
eersten bibliothecaris bij de groote boekerij te
Alexandrië benoemde, is bekend als de eerste bewerker en uitgever van Homerus, die dikwijls
wordt aangehaald. Hij schreef geen doorloopende
verklaring op Homerus, doch wel afzonderlijke
verhandelingen (yXCoaaac en a.), die op de zangen
van Homerus betrekking hebben. — 2) Alexandrijn,
schrijver van verscheiden werken over Homerus
en Hesiodus. -- 3) Uit de stad Mallus, een volgeling van den grammaticus Crates, schreef insgelijks over Homerus, en daaronder een werk itapi
'r rl; `Otiriptx auvrjftatas, in 10 boeken. — 4) Uit
Troezen wordt een Zenod. genoemd als schrijver
eener geschiedenis van Umbrië (Pr.uT. ROM. 14.).
Zephyrium, Zspvotov, een dikwijls voorkomende naam van voorgebergten, waaronder de
bekendste zijn: 1) de zuidoostelijke punt van Italië in Bruttium met een uitmuntende haven, t. kaap
Brussane; — 2) op de noordkust van Creta bij

Apollonia, t. Ponta di Tigani; -- 3) op Cyprus
bij Paphus, t. kaap Pafa; — 4) in Cilicië, ten
0. van Soli.

Zeghyrus , z. winden.
Zerynthu , Z^puvOoc een stad van Thracië,
in 't gebied van Aenus, met een tempel van

Apollo.
Zetel, z. C a l a ï s.

Z eugitae, eu ,i au, z. p u X rl, 3. kol. in.
Zeugitana regio, Zsuytravi, landschap
in het N. van Africa propria, begrensd ten Z.
door Byzacium, ten W. door Numidië, ten. N. en
O. aan de Middellandsche zee; het bevatte alzoo
het teg. Frikia of Frigih, het noordelijke gedeelte
van Tunis.
Zeugma, Zs u, stad aan den Euphraat,
gesticht bij de brug die daar over de rivier lag,
2000 stadiën ten N. van het vroegere punt van
overgang bij Thapsacus, aan den regter oever van
den stroom, tegenover de stad Apamea (bij het
teg . Bir) (PLIN. 5, 24, 21.).
,

Zeus, ZeU;, Jupiter, zoon van Cronus en
Rhea (HESIOD. THEOG . 453 .) , vanwaar Kpovccov,
Kpovíari S, Suturnius, broeder van Poseidon, van
Hades, van Hestia, Demeter en Hera, man van
Hera, de hoogste en magtigste god van het hel
volk, de geweldige beheerscher der we--lensch
reld, de vader der goden en menschen. Nadat hij
met behulp zijner broeders aan de heerschappij
van Cronus en der Titans een einde had gemaakt,
verdeelde hij met hen de wereld, waarvan Poseidon de zee, Hades de onderwereld, Zeus den hemel
verkreeg, de aarde en de Olympus waren gemeen
eigendom. Zeus heeft, als de oudste,-schaplijk
sterkste en verstandigste (bij Hesiodus, die op het
onvolmaakte het meer volmaakte laat volgen, is
hij de jongste), de opperheerschappij over de
overigen; hij is de koning der goden (HESIOD.
THEOG . 881 en v. HOM. IL. 15, 187 en v.). Zijn

magt is grooter dan die van alle andere goden
te zamen (HOM . JL. 8, 18 en v.), daarom wordt
hij door allen gevreesd en geëerd. Wel wordt
hem zijne magt door andere goden betwist, zoo
o. a. verzetten zich dikwijls tegen hem zijne
vrouw en zuster Hera, zijn broeder Poseidon en
zijn geliefde dochter Athene, omdat zij meenen

gelijke regten als hij te hebben, en zij zoeken zelfs
door geweld en list zich van hem meester te maken (HOM IL. 1, 399. 14, 247 en v. 15 18 en
v. 8, 10 en v.); doch hunne pogingen zijn vruchteloos, en zware straffen treffen de schuldigen.
Zeus heeft zijn troon op den Olympus, den met
sneeuw bedekten berg van Thessalië, die met zijn
kruin tot in den hemel, de wolken en den nether
reikt. Zijn eigenlijke zetel is de hemel, en alle
verschijnsels daaraan gaan van hem uit. Hij
slingert den bliksem, zijn vreeslijk wapen, hij ver
donder, hij verzamelt en verstrooit de-wektdn
wolken, en wanneer hij de schrikbarende aegis
(z. a.) schudt, dan ontstaat storm en onweer
.

;

(supvoira, uc tPpsµ^ri, pty ou.to;, Tsprnx pauo,
datFpo7n rid ;, vscps?, iysp&ra, xsXacvcp ris, uiy(oxo),

daarentegen stilt hij de elementen ook weder,
geeft heldere dagen en een gunstiger wind (a^ftpco1D,
ospto;). De orde der natuur is zijn werk ; de
vaste afwisseling der jaargetijden gaat van hem
uit, want de Horen zijn zijne dienaressen en zijn
benevens Themis zijne kinderen. Even als Zeus
over de goden en de orde in de natuur heerscht,
zoo regelt hij ook de menschlijke lotgevallen.
Alles wat den menschen overkomt rust in zijne
hand. In zijn paleis staan twee vazen, de eene
met goede, de andere met slechte gaven gevuld,
waarvan hij naar goedvinden uitdeelt (Hoar. IL.
24, 527.); het lot der menschen weegt hij op een

Zeus.
gouden weegschaal af (xoM. ir. 8, 69. 22, 209.).
Ofschoon hij op deze wijze dikwijls met het noodlot
vereenzelvigd voorkomt, verschijnt daarentegen de
Moira toch als een zelfstandige magt, waaraan
ook hij onderworpen is, en wier duistere beschikking hij niet kan afwenden (z. Moira). De koning, die over alles heerscht, kent het toekomende, zoowel als het tegenwoordige; daarom is hij
ook de god van alle voorspelling, navo J paio;
(HOnz. IL. 8, 250),
), de god van alle stemmen en
geluiden ; hij verkondigt zijn wil en de toekomst
door allerlei teekenen, door droomen, door bliksem en donder, vogelvlugt en orakels. Apollo is
slechts de mond, door welke zijn vader spreekt.
Maar de alwetende en alwijze god kan toch misleid en bedrogen worden, ook hij staat onder de
magt en den invloed der Ate, de blinde overijling
(riots. IL. 14, 247 en v. 19, 95 en v.). Alle orde
in het leven der menschen, alle regt en wetten
komen van Zeus en staan onder zijne bescherming . Hij, de koning der goden ((a^, paatXsós),
is ook de stichter van het koningschap op aarde,
hij waakt voor de handhaving der wetten, voor
de bewaring der eeden (ópxtoc), is de beschermer
der volksvergaderingen en van den raad (^cYo^^cios,
Po►uXaioc); Themis èn Dice en Nemesis staan hein
ter zijde. Even als den staat, zoo beschermt hij
ook de familie en het huis, weshalve hij als
F-pxsto; een altaar in het midden van de voorzaal
heeft. Hij neemt de regten der gastvrijheid in
zijne hoede, alsmede die der vlagtelingen en smeekelingen (to s , ixEatos), even als in 't algemeen
alle instellingen die door wet, gewoonte en godsdienst geheiligd zijn. --- Met de bovengenoemde
hoedanigheden verschijnt deze god bij Homerus
en in den volgenden tijd; hij werd door alle Grieken als de hoogste nationale god erkend en vereerd. Het schitterendste feest ter zijner eere waren de nationale spelen te Olympia (Zeu- 'OAuE.tr.tos, dywvtos), waaraan de Hellenen van alle stammen en alle landen deel namen. Op sommige
plaatsen van Griekenland heerschten echter nog
voorstellingen van Zeus uit den voortijd, die zeer
verschilden van den homerischen, olympischen god.
Als natuur- en orakelgod werd Zeus sedert overouden tijd te I) o d o n a vereerd onder den bij
II sX^^cayti6; (HOíai . ir.. 16, 233.).-namOw$vuto^,
Hier was hij een bevruchtende, voedende, in den
aether heerschende godheid, die zich openbaarde
in het ruisehen der booneen. De oudste manier
van voorspelling geschiedde dan ook uit het rui schen der heilige eiken (cp^Yós), dat uitgelegd
werd door priesters ZeXXoi of `EAXoí, die met ongewasschen voeten de aarde betraden en op den
grond sliepen (noiu. IL. 16, 233 en v.). Op
verschillende tijden kwamen nog weder andere
wijzen van voorspellen in gebruik, zooals uit het
ruischen eener bron die aan den voet der eiken
ontsprong, uit de vlugt van aan Zeus geheiligde
duiven, uit den klank van koperen bekkens, die
in de eiken waren opgehangen, eindelijk uit het
lot. Reeds vroeg trad met den God die in den
aether heerscht, de godin Ge, de door hem bevruchte alvoedende aarde, in verbinding; de dodonaeïsche priesteressen, [ kAsIr-6zs (duiven), zongen
het lied : „ Zeus was, Zeus is en Zeus zal zijn;
o grootste god Zeus! Ge schenkt vruchten, noemt
daarom Gaia toch moeder !" Deze priesteressen
zouden benevens de Sellen ingesteld zijn, sedert
Dione (z. a.) aan den dodonaeïschen Zeus ter
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zijde gesteld was. Over den oorsprong van het
orakel, z. Epirus. In het pelasgische tijdvak
was dit het voornaamste orakel; doch sedert het
delphische orakel door de hellenische stammen
meer aanzien verkregen had, trad dat van Dodona
op den achtergrond, maar zoo dat liet nog steeds
een belangrijke plaats innam, en bij meer gewigtige aangelegenheden zelden ongeraadpleegd werd
gelaten. Het werd voornamelijk geraadpleegd
door de Aetoliërs, Acarnaniërs en Epiroten. -Een natuurgod die met den dodoriaeïschen veel
overeenkomst had was de cretensische Zeus.
Op Creta zou Zeus, ten einde door Cronus niet
verslonden te worden, heimelijk geboren en door
de Cureten bewaakt en opgevoed zijn (z. Rhea).
De nymphen Adrastea en Ida, dochters van Melisseus (honigman), voedden het kind niet de melk
van de geit Amalthea en met honig, die de bijen haar
uit het gebergte aanbragten. Nadat de god tot
ontzettende kracht was opgegroeid, ondernam hij
tegen Cronus en de Titans den strijd om de
wereldheerschappij. Even als men zeide dat Zeus
op Creta geboren was, zoo toonde men daar ook
zijn graf. Hij werd daar op orgiastische wijze als
een natuurgod vereerd, die even als de natuur zelve
ontluikt, bloeit en verkwijnt; het feest van het
herleven der natuur werd door de priesters van
den god, de Cureten (z. IH h e a), met uitgelaten
vreugde onder schelle muziek en wapendans gevierd, het feest van het sterven met rouw en
geklaag. Waarschijnlijk stelde men zich oudtijds
den god voor onder de gedaante van een stier,
het zinnebeeld der vruchtbaarheid; in zulk een
gestalte schaakt de cretensische Zeus Europa en
verwekte bij haar Minos, Rhadamanthys en Sarpedon. — De a r c a d i s c h e Zeus, Auxxios, wiens
dienst ingesteld zou zijn door Lycaon, den zoon
van Pelasgus, en die op den hoogsten top van
den Lycaeus een altaar had, was eene voorstel
veel over--lingdemtcrshnZeu
eenkomst had. Ook hier zou hij door nymphen
opgevoed zijn in een dreef van den Lycaeus,
Creta geheeten. In ouden tijd bragt men aan
dezen Zeus even als aan den cretensischen en
aan Zeus Laphystius in Thessalië, menschenoffers. —
Over den aegyptischen Zeus A in in o n, z. A m in o n.
De overeenkomst van zijn orakel met dat van
Zeus te Donona, is waarschijnlijk, ten gevolge van
de zucht der latere Grieken om hunne godsdienstige instellingen uit A egypte af te leiden, de
voorname aanleiding geweest van de ineensmel• ting beider godheden. — I)e kinderen van Zeus
en Hera zijn; Ares, Hephaestus en Hebe; bij Leto

(Latona) verwekte hij Apollo en Artemis ; bij
Maja Hermes ; bij Demeter Persephone; bij I)ione
Aphrodite; bij Semele Dionysus ; bij Themis de
Horen en Moiren; bij Eurynome de Chariten; bij
Mnemosyne de Muzen. Athene bragt hij zelf uit
zijn hoofd voor, nadat hij Metis, zijne eerste gemalin, had verslonden. Buitendien stamde nog
een groot aantal heroën van hem af; onder deze
zijn de voornaamste Hercules, zoon van Alcmene,
Perseus, zoon van Danaë, Castor en Pollux, zonen van Leda. — Aan Zeus waren geheiligd de
adelaar, de eik, de bergtoppen; zijne gewone onderscheidingsteekenen waren : de adelaar, scepter,
bliksemschicht, de weegschaal als een teeken der
eerdienst; op zijn hand droeg hij Nice als beschermer der wedstrijden en verleener der overwinning. Van zijne bijnamen vermelden wij hier nog
:
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Zeuxidamus —Zeven wijzen.

dkáatwp en rXtTT^pcoc, wreker, dXs^Ixxxo^, kwaadafweerder, &X u Fpto;, dcpeartos, beschermende huisgod, Yaµ jXcos en Yeo„ beschermer van het huwclijk, yev aAto;, stamvader, `EX?dvtos, HavaXXr^vco;,
TCO, regenbrenger, ^^?LccroO , ►S aro;, 'I^aio-, xxd ^^c p

-

acoc, reiniger. xarat3 Jt ri^ , die in 't onweer ne► lerdaalt, Net&lyto;, . de verzoener, µ6ptoc, beschermer
van den olijfboom, vtxricpópo^, r.arp(lpo;, pp^cTpto,,
beschermgod der phratriën, pintos, ' beschermer der
vlugtelingen, 7roXtsO^, stedenbeschermer, atu rrlp,
ar2wTrip, atpC rtob. -- Het volmaaktste ideaal van
Zeus schiep Phidias in het beroemde standbeeld
van dezen god te Olympia, waartoe de plaats van
Homerus - (IL. 1, 528 en v.) hen) het model leverde (z. beeldhouwers, 3. kol. m.). Dit
beeld werd bij de meeste latere afbeeldingen van
Zeus nagevolgd; verschillend daarvan was een
andere meer jeugdige en lieflijke voorstelling, niet
minder zwaren baard en minder sterke gelaatstrekken ; alsmede koppen van Zeus met levendiger
trekken, waarin een zweem van toorn en oorlogsdrift te lezen staan, die den strijdenden en straffenden Zeus voorstellen. — De romeinsche Jup itar (Jicppiter) stemt zoowel in naam (Ju-piter,
Jo v i s = Zthc, daar de : door de j vervangen
is, even als in jugum = uyóv) als in zijne alge
overeen.-menbtkisdgrechnZus
Hij is de hemelvader, de beheerscher des hemels,
van Wien alle verschijnselen des hemels uitgaan
,

,

(Fulminator, Tonitrualis, Pluvius, Serenator, Lucetius, Diespiter.). De plaats die door den bliksem
getroffen was, werd door de haruspices gewijd
(z d i v i n a t i o, 2. kol b.). Ook meende men
den bliksem van Jupiter door zekere plegtigheden
van den hemel te kunnen lokken, vanwaar de
god den bijnaam Elicius kreeg (Liv. 1, 20, 31.).
1)e hemelkoning regeerde en bestuurde de geheele
wereld ; an zijnen wil waren de lotgevallen van
enkele personen en gansche volken afhanklijk, en
zoo werd hij dan als de hoogste en beste (Optinnus 11axiinus), inzonderheid de beschermer van
den romeinschen staat, dien hij tot den beheerscher
der aarde bestemd had, de opperste god der rom.
staatsgodsdienst. Op het capitool, het middelpunt
van den romeinschen staat, stond zijn voornaamste heiligdom (Capitolinus) ; hier offerde hem de
jongeling, wanneer hij onder de burgers werd
opgenomen, de consul, wanneer hij zijn ambt aan
veldheer, wanneer hij ten strijde trok,-varde,
en zegepralend terugkeerde ; daar bragt een veldheer hem ook (als J. Fe r e t r i u s), den heerlijk
buit (spolia opima), de aan een vijandlijken-sten
veldheer ontnomen wapenrusting (LIV. 1, 10.).
Daar hij het leger ten strijde en ter overwinning
voerde, heette hij Imperator, Victor, Opitulator,
Stator (die de vlugtenden staande houdt, LIV. 1, 12.).
Ter eere van dezen hoogsten staatsgod werden
de capitolijnsche, romeinsche of groote spelen te
Rome- _gevierd, en op Glen albaanschen berg als
Jup. Latialis of Latiaris, den beschermer van het
latijnsche verbond, de Feriae Latinae. Daar de
menschlijke lotgevallen onder zijne leiding stonden,
waren hem ook de voornaamste verdeelingen van
het jaar geheiligd, zoo als de Idus van elke

en gebruiken, zoo als het huwelijk, het gast- en
volkerenregt, de eed stonden onder zijne bescherming. Ook was hij, gelijk de grieksche Zeus,
een god der voorspelling, die de toekomst ver
bliksem en donder, door droomen,-kondiger
door de vlugt, de stemmen en het vreten der
vogels. — Toen de grieksche mythologie in de
romeinsche godsdienst werd opgenomen, verklaarde
uien Jupiter voor den zoon van Saturnus en Ops,
clie met Cronus en Rhea vereenzelvigd werden.
Ook Juno en Minerva werden waarschijnlijk, eerst
ten gevolge van griekschen invloed, hem als vrouw
en dochter toegevoegul ; want de oud-italische Jupiter schijnt buiten alle familiebetrekkingen, een
verheven in zijne heerlijkheid vereerd te-zamen
zijn geweest.
Zeuxidáanus^, Zsv^i6auo;, 1) zoon van Leotychides, vader van den spartaanschen koning
Archidamus II. (HDT. 6, 71. THUG. 2, 47.). --- 2)

Zoon van Archidamus, kleinzoon van Theopompus,
dien hij in 718 V. C. als koning te Sparta opvolgde.
Zeuxippus, Ztóyn7r7roy, een Boeotiër, streed
op de zijde van de Romeinen tegen Philippus III.
van Macedonië, werd door zijne medeburgers verbannen, weshalve de Romeinen zijne terugroeping
verlangden, doch echter hiervan afzagen, toen de
Boeotiërs zich met kracht daartegen verzetten
(POL .

32, 2. Liv. 33, 27.).

Zeuxis, ZEcs, 1) streed als veldheer van
Antiochus III. tegen den medischen satraap Molon,
wiens aanval op Seleucia hij verijdelde, later werd
hij echter door hem overwonnen. In 't vervolg
van tijd streed hij nog eens tegen Molen, aan
den Tigris. Na den oorlog van Syrië tegen de
Romeinen, begaf hij zich als gezant van Syrië
naar Rome. — 2) Z. schilders, 2. kol. o.

Zeven wijven, d e, Sapientes septeni, of
7trr1 aocpot', mannen, die niet alleen door buitengewone zedelijke kracht en eene rijke ondervinding, maar ook door fijnheid van verstand en
helderheid van geest, de bijzondere weldoeners
werden van hunne land- en tijdgenooten (cie. DE

OR. 3, 34.). Van daar dat nu eens hunne staat
dan eens hunne dichterlijke verdiensten-kundige,
op den voorgrond treden. Pittacus, Solon,
C l e o b u l u s en P e r i a n d e r, waren of wetgevers,
of legerhoofden, of bestuurders en regenten hun
vaderstad. Chi 1 o, evenzeer om zijn poli -ner
als om zijne kernachtige spreuken-tiekdorzg,
bewonclerd, wordt als ephoor te Sparta genoemd.
T h a 1 e s en Bias verschijnen als raadslieden van
koningen en volken, de eerste wekte de Ioniërs
op tot het stichten van hun groot verbond met
den gemeensehaplijken raad als -- middelpunt in
Teos ; ook vergezelt hij Croesus op zijn togt tegen de Perzen en voert zijn leger droog door de
bedding van de rivier de Halys. Bias houdt
dienzelfden koning terug van een gewaagde onderneming ter zee, tegen de grieksche eilanden,
en geeft den Ioniërs den raad bij de invallen der
Perzen, hunne steden te verlaten en naar Sardinië
te trekken (HDT . 1, 27, 170.). — Sommigen noe-

men in plaats van Periander van Corinthe een
anderen van dien naam of Myson. — Het is even-

maand. Men riep zijiio hulp in bij elke belang

wel blijkbaar dat het bestaan dezer mannen, die

rijke onderneming ; de landman vierde voor hem
een feest bij het begin van het zaaijen en bij den
oogst, in geheel Latium werd de wijnoogst geo-

pend door een algemeen feest van Jupiter. Alle

tot een en hetzelfde tijdvak behooren, zamenhangt
met het karakter van den dorischen stam, en Plato
noemt hen daarom te regt navolgers, voorstanders en leerlingen der spartaansche tucht en vindt

door godsdienst en zeden geheiligde instellingen

eene groote overeenstemming tusschen hunne
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spreuken en de laconische spreekwijze ; vier van
hen waren dan ook van dorischen stam, de vijfde
was een Spartaan. Hunne korte spreuken dragen
niet alleen den stempel van diepe gedachten en
van eene het gewone peil overtreffende wijsheid,
maar ook verkondigen zij eerre waarheid, die als
met den gloed en de snelheid des bliksems flik
treft, en die het uitvloeisel is van eigen-kertn
onwrikbare overtuiging (verg. g n o m i s c he p o
sic). Vandaar dat zij ook onder de bijzondere
bescherming stonden van den delphischen Apollo,
wiens zinrijke orakelspreuken eene zekere innerlijke verwantschap hadden met hunne in korte
spreuken zich verkondigende wijsheid.
Zion, z. Hierosolyma.
Zo?lus, Zwitio;, grieksch rhetor uit Ainphipolis in Macedonië, van onzekeren leeftijd ; het
waarschijnlijkst leefde hij onder Ptolëmaeus I'hiladelphus, 285 247 v. C. Zijn kleingeestige bedilling en berisping van Homerus verwierf hem den
naam van en zijn scherpe, bijtende
taal over 't algemeen dien van xvwv 'iri roptxó:.
Zona, eingulum, einetus, de gordel,
sloot de tunica noch te naauw, noch te wijd ons
liet lijf. Ongegord (discinctus, demissa tunica) uit
te gaan gaf geen pas. De slaven waren alte cincti.
Bij de toga werd de zona nooit gebruikt.
Zu'vcov, z. kleeding, grieksche, 2. kol. b.
Zopyrus, Zturzupoy, 1) een voorname Pers,
zoon van Megabyzus, hielp I)arius het afvallige
Babylon weder hemagtigen ; na zich zelven ver verminkt te hebben, begaf hij zich, onder voorwend
koning gruwzaam mishandeld te-selvandor
zijn, naar Babylon en wist zich zoo het vertrouwen
der inwoners te verwerven. Dat vertrouwen mis
hij nu door Darius de stad weder in han--bruikte
den te spelen, waarvoor hij, behalve andere beloonin.
gen, levenslang het stadhouderschap over Babylon
verkreeg (FDT. 3, 150.). Later vond hij bij een derden opstand der Babyloniërs den dood. --- 2)
Een kleinzoon van den vorige, stond zijnen vader
Magabyzus in eon opstand ter zijde, vlugtte na
diens onderwerping naar Athene en werd bij een
aanval op de carische stad (Jaunus gedood. -- 3) 1
-

Een gelaatkundige (cpvacoyvtuµwv) en tijdgenoot
van Socrates, over wien hij een door Socrates
met groote toegevendheid opgenomen oordeel velde

(sic. TUSC. 4, 37. FAT. 5.).
Zoroaster, Zwpoái rr1p, in (Ie zend-taal Zarathusdra, Zarathust, Zarduscht enz., een hervormer der oude arische godsdienst van Ormuzd.
Dat hij onder Darius of diens vader flystaspes
zou geleefd hebben, is een meening, die eerst ten
tijde der Sassaniden in Perzië zelve opkwam. Hij
is veel onder, zelfs ouder dan de Zendavesta
zelve. De godsdienst van Ormuzd is, misschien
niet lang voor den tijd van Darius Hystaspes,
met het geloof der Magiërs, en sedert Alexander
den G. ook met grieksche leerstellingen vermengd
geworden en zoo vermengd naar het W. verbreid.
Sedert gold Zoroaster als de stichter der sterre kunde en van alle hoogere wijsheid in de magische wetenschap, zoodat hem vele schriften van
deze rigting afkomstig, toegeschreven werden.
Zosimus, Zwaci.o;, geschiedschrijver, leefde
ongeveer in de 2. helft der 5. eeuw n. C. en
schreef een werk in 6 boeken, dat grootendeels
bewaard is : iaTopíoc vgoc of icToptx 'i vga; iz^oaaw;,
waarin de geschiedenis van het romeinsche keizerrijk van Augustus tot aan liet einde der 4. eeuw
in een kort overzigt, die van de jaren 395-410
meer uitvoerig behandeld is. Zosimus tracht in
zijn werk de oorzaken van het verval des romeinschen rijks aan te wijzen, hetwelk hij, als een
ijverig bestrijder van het Christendom, voornamelijk toeschrijft aan , het verlaten der heidensche
godsdienst. Overigens ontbreekt het hem niet
aan een juisten blik, en zijne voorstelling levert
bewijzen eener gezonde critiek, zoo ver deze bij
den grondtoon zijtier beschouwing moogiijk is.

Zoster , Zto d p , voorgebergte van Attica,
z. Attica, 1. kol. o.
Z ►i1coS, u1ía, bijnaam van'Zeus, z. a. 4. kol. b.
en van Hera, z a. 1. kol. o.
Zythuin, een door de Aegyptenaren uitgevonden drank, uit tarwe of garst gebrouwen, verwant met cerevisia (z. a.),
-

AANVULLINGEN EN AANHANGSELS.

Bouwkunst, bouwkundigen. In den blokken, waarvan de tusschenruimten slechts met
vroegsten tijd der helleensche oudheid verrijzen kleinere steenen werden aangevuld (te Tiryns),
zekere colossale bouwwerken, die den overgang ten deele meer passend gehouwen en kunstig in
aanwijzen van de ruwste beginselen tot eene meer elkaar geplaatst (Argos en Mycene), een zeer
kunstmatige zamenvoeging. Het zijn de zongen. sterk en duurzaam werk. Hieruit ontwikkelde
cyclopische muren, waarschijnlijk van de Pe- zich allengs het bouwen met vierhoekig gehoulasgen afkomstig, gebouwd ter beveiliging van de wen steenen, hoewel voor de grondslagen veelvorstlijke burgen, acropolen. Zij bestonden ten hoekige blokken steeds in gebruik bleven. Overideele uit veelhoekige op elkaar geplaatste rots- gens is het een eigenaardig kenmerk van de
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h e er e n h u i z e n uit den heroïschen_ tijd, dat men
een bijzonderen smaak vond in schitterende metalen versierselen. Ter bewaring van kostbaarheden, wapenrustingen, bekers en andere zeldzaam
j Xca) dienden de domvormig gebouwde-hedn(xscur
4 rl a a u p o i (meest onder de aarde) en de kelder
verscheiden tempels. Het beste-vormigeuaEn
dat van deze soort van gebouwen bewaard is, is
dde schatkamer van Atreus te Mycene, uit
horizontale, allengs in één enkelen deksteen uitloopende lagen gebouwd, met een pyramidale
poort, van binnen behoorlijk van metalen platen
voorzien, en langs den acllterwand prijkende met
halve zuilen en tafels, uit rood, groen en wit
marmer. -- Met de verhuizing der D o r i ë r s stond
de dorische tempelbouw in verband en deze
is tevens de aanvang eener tot eenvoudigheid
terugkeerende kunst. Wegens hare bepaalde bestemming nam zij terstond een edelen, grootschen
vorm aan ; van het vroegere houtwerk werden
ontleend de triglyphen (als balkenhoofden), die het
fries vormden en de metopen (als tusschenopeningen). De zuilen zijn zeer sterk en staan digt
naast elkander, om vastheid en stevigheid te verkrijgen ; de hoogte is in evenredigheid met de
sterkte, in de vormen straalt overal het streven
door naar een bepaald karakter, zonder dat de
scherpe overgangen door tusschenleden verzacht
worden. De vormen zijn eenvoudig, geometrisch,
meestal in regte lijnen bestaande, door kleine ver
hier en daar op bevallige wijze afgebro--sierln,
ken, door snijwerk, cirkels, trossen enz. Deze
kunst werd rijker ontwikkeld in het reeds vroeg
bloeijende Corinthe ; de gevels werden versierd
met reliefs uit leem vervaardigd, waarvoor later
.ie beeldengroepen in de plaats kwamen, en aan
den sierlijken vorm der zolderingen, yaTvw' V. ere ,
lacunaria, werd vooral veel zorg besteed. -- Een
tegenovergesteld karakter droeg van den beginne
af de ionische b o u w o r d e. De zuilen waren

z i s c h e oorlogen het sluimerende gevoel van
nationale kracht tot bewustzijn gewekt en het
opeenhoopen van groote rijkdommen mooglijk had
gemaakt, bereikte de ondernemende geest liet
toppunt zijner hoogte en de technische kunst hare
volmaaktheid. Athene dat weldra tot ongekenden
bloei en welvaart zich verhief, besteedt hare onuitputlijke hulpmiddelen tot eigen versterking en v er
Vooreerst wedijveren de muurwerken van-fraijng.
den Piraeeus (omvang met Munychia 60 stadiën,
hoogte 40 grieksche ellen, breedte voor 2 zwaar
geladen wagens naast elkander) met de cyclopische in stevigheid en grootte, doch overtreffen ze
verre in regelmatigheid van aanleg. Thans begint
men ook te denken aan gebouwen voor de feest
spelen, waarbij men met den heldersten blik-lijke
naar doelmatigheid streefde. Juist bij deze gebouwer, vooral de theaters, openbaarde zich de
behoefte aan gewelven, welke kunst door Democritus uitgevonden of uit Italië derwaarts zou gebragt zijn. De uitstekendste werken stonden doorgaans op de acropolis Ie Athene. Hier verhieven zich aan den voet van den heuvel de
prachtige p r o p y 1 a e ë n, waarvan de bouw meer
dan een jaarlijksch inkomen van den staat kostte
(2012 talenten, ongeveer 5 1/2 millioen guldens) en
door M n e s i c l e s was tot stand gebragt. Door
marmeren trappen hadden zij met de agora gemeen
zij bestonden uit een prachtige hoofdpoort-schap:
met 4 zijpoorten, aan de voorzijde eene ionische gallerij, aan de beide zijvleugels dorische frontispicen
met vooruitspringende bijgebouwen, waarvan het
noordelijke voor poecile diende; voor het zuidelijke
stond een kleine tempel van Nice Apteros. Op het
hooge vlak der Acropolis stond het Parthenon
of Hecatompedum, de tempel der schutsgodin van
Athene, 50 voet langer dan een oudere, die door
perzisch vuur verteerd was. Hij was gebouwd door
Ictinus en Ca 11icrates, geheel uit pentelisch
marmer, waarvan de heldere glans nog meer uit-

ranker, de schachten nemen minder in omtrek af kwam door de bij kleinere deelen en op uitstekende
en worden door onderstukken omhoog gebragt. punten aangebragte versieringen in goud en kleurenDe capitelen zijn versierd en met vooruit sprin- gloed. Hij bestond uit een zuilenomgang, den
gende deelen (voluten) voorzien, de vormen zijn voortempel (7tp6voco;) aan beide smalle zijden, (Ie
ronder, als het ware elastisch, de overgangen eigenlijke Cella of het hecatompeduin met 16 zuizachter. Het geheel draagt het karakter van le- len rondom het hypacthron, vervolgens het eigen
een besloten vierkante ruimte waar -lijkeParthno,
vendige bevalligheid en overschrijdt de grenzen
Athene (verg. bee l d--ophet'sandblvP
van liet noodzaaklijke en doelmatige. — Met de 6.
eeuw ontwikkelt zich een rijker leven, de afzon- h o u w er s, 3. kol. b.), en eindelijk den afgesloten opiderlijke staten wedijveren onderling in hun streven. sthodomus met 4 zuilen. Hij stond op eene hoogte

Beide bouworden worden meer en meer volmaakt,
de dorische tot grootschere trotschlieid, de ionische tot schitterender schoonheid. De tempels
worden ruimer door zuilenrijen, in het dak wordt
Bene wijde opening (^u7r tapov) aangebragt. Uit
dezen tijd worden vermeld de tempels van Artemis te Ephesus (HDT. 1 , 92. LIV. 1, 45. PLIN . 16,
79. 36, 21., door Herostratus vernield, door Democrates hernieuwd), van Cybebe te Sardes, van
Hera te Samos, van Zeus Olymp. te Athene enz.,
meer of minder zijn bewaard gebleven een tempel van Poseidon en een veel latere van Demeter,
benevens eene stoa te Paestum- (Posidonia), een
tempel van den helleenschen Zeus of van Athene

van 3 trappen, 40 zuilen van dorischen stijl vormen den omgang, alle friesen en metopen waren
met velerlei beeldwerk versierd, dat betrekking
had op de goden- en heldensagen van Athene.
Tot tegen het einde der 17. eeuw wekte dit werk
de bewondering van alle reizigers en nog heden
levert het een indrukwekkend gezigt op. Doch
in den oorlog der Turken tegen Oostenrijk maakten de Venetianen gebruik van den nood der
ottomanische Porte; Athene werd beschoten, en
de op de hoogste punten der stad gerigte kogels,
verwoestten (28. Sept. F687) een groot gedeelte
van het tot dien tijd goed onderhouden werk.
Hierna werd de vernieling voortgezet; uit de puin -

te Aegina, en meer andere op Sicilië, te Syra-

hoopen, werd midden in den omtrek van eene

cuse, Agrigentum en Selinus. Gelijktijdig werden
bewonderenswaardige openbare bouwwerken aan
waterleidingen, kanalen, fonteinen enz.,-geldin
doch aan theaters, hippodromen, stadiën enz. werd
nog geen arbeid besteed. -- Doch nadat de p e r-

oude daar reeds staande moskee, eene nieuwe gebouwd en de overblijfsels tot andere doeleinden
gebruikt. — Verder was geen gebouw te Athene
beroemder dan het Odeum, bestemd voor de muziekale wedstrijden der dithyrambendichters en
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rhapsoden. Niet alleen voor dit doel scheen de
koepelvorm de geschiktste, maar ook ter bevrediging van het nationale gevoel, dat daarin eene navol
meende te zien van de bewonderde tent van-gin
Xerxes, waaruit hij zijne vloot bij Salamis aanschouwd
had. Het koepeldak zou uit de masten gebouwd zijn,
die als overblijfsels der perzische schepen op het
strand van Salamis verspreid lagen. Ook dit gebouw
werd in den oorlog verwoest. Toen Sulla in den
mithridatischen oorlog Athene belegerde en de
bevelhebber der stad Aristion haar verlaten en op
de Acropolis de wijk nemen moest, stak hij het
Odeum in brand, opdat de vijand uit het hout
geen oorlogswerktuigen zou vervaardigen.-werk
Door Ariobarzanes, koning van Cappadocië werd
het herbouwd, door Herodes Atticus verfraaid en
thans zijn er nog overblijfsels van te zien. —
Buitendien werden nog gebouwd het T h e s e u m
van pentelisch marmer, de dubbele tempel van
Athene Polias en van Poseidon Erec h t h e u s, van eerre onovertroffen naauwkeurigheid
in de uitvoering en met vele eigenaardigheden der
ionische bouwkunst; onder opzigt van Ictinus werd
door Coroebus, Metagenes en Xenocles, de groote
tempel te E l e u s i s gebouwd, met 4 dwars doorloopende dorische zuilenrijen, met twee verdiepingen en met een overwulfde (PLUT. PERICL. 15.)
groote lichtopening, daar de tempel geen hypaethrum zijn mogt. Eindelijk vond men nog vele
tempels deels in Attica te Rhamnus, Thoricus, en
op het voorgebergte Sunium, deels in den Peloponnesus te Olympia, Argos, Tegea; te Milete,
Priene, Magnesia in Ionië ; te Agrigentum, Selinus (vooral rijk en groot, verg. THUC. 6, 20.) en
Egesta. In denzelfden tijd nam ook de weelde in
bijzondere huizen zeer toe, men begon zelfs
geheele geregelde steden aan te leggen, waarvan
de havenstad Piraeeus, Thurii en Rhodus getuigden; als bouwmeesters in deze soort worden H i pp o d a m u s van Milete en M e t o n genoemd. Deze
rigting zien wij echter later nog veel meer zich
ontwikkelen in de alexandrijnsche periode, toen
Alexandrië, naar het plan van Dinocrates aan
uitge--geldnorCmsvaNucti
voerd (ar1sTIN. I3, 4.), een model werd van trotschen en schoonen aanleg (vertex omnium civitatum,
AMM. MARC.), alleen misschien overtroffen door den
meer prachtigen en bekoorlijken indruk van A nt i o c h i a. In hetzelfde tijdvak ontwikkelde zich
ook de vindingrijke pracht der kamerversiering, die wij later te Rome aantreffen en waarvan de dionysische tent en het Nijlschip (een drijvend paleis) als uitstekende proeven kunnen gelden. De pracht der graf- en gedenkteekens
openbaarde zich meesterlijk in het Mausoleum
van Artemisia, koningin van Carië, terwijl het
gedenkteeken van Hephaestion meer een
vorm van een-voudigrDncates
brandstapel niet pyramidale terrassen was opgerigt. Het spreekt van zelf dat ook in dezen tijd
vele nieuwe tempels verrezen (voornamelijk te
Cyzicus en Athene), terwijl de meer overladen en
prachtvolle corinthische bouworde steeds
meer in zwang kwam, zoo als die ook later te
Rome de heerschende werd. — Eerst in de laatste tijden der republiek werd de bouwkunst te Rome
inheemsch en sedert met klimmende pracht en
rijkdom beoefend. Wel waren de tempels, zoo
als Honoris et Virtutis, door C. Mutius voor
Marius gebouwd, niet groot; daarop volgde de

Curia van Pompejus in 57 v. C. en de prachtige Basilica van Aemilius Paulus met phrygische
zuilen, een weinig later. Het eerste steenen theater van Pompejus in 57 v. C., voor 40000 toeschouwers, naar het model van het theater te
Mitylene; liet eerste steenen amphitheater van Sta
werd onder Augustus gebouwd. Doch-tilus'Tar
met het begin der keizerlijke heerschappij nam
de bouwkunst bij de Romeinen een grootsch en
rijk karakter aan, overeenkomstig den aard van
het wereldbeheerschende volk, hoewel daarbij
door vermenging van tegenstrijdige vormen de
zuivere stijl der grieksche modellen verloren
ging, iets waarover reeds Vitruvins klaagt; inzonderheid kwamen naast de zuilen met hunne capitelen, de pilaren en bogen in gebruik, als een
hoofdvorm der aanzienlijkste gebouwen. Augustus
liet, bijgestaan door Agrippa en anderen, den
Campus Martius aanleggen tot een luststad, afgewisseld met fraaije parken en wandeldreven, terwijl de volgende keizers zich meer bij de via
sacra en den palatijnschen heuvel bepaalden. De
voornaamste gebouwen van Augustus waren
de tempel van den Apollo Palatinus met de
bibliotheek, uit cararisch marmer, de zuilenomgang uit punisch, voltooid in 30 v. C.; de tempel
van Jupiter T o n a n s bij den capitolijnschen
heuvel, van Mars Ul t o r op het capitool, het
theater van Marcellus, de porticus van Octavia.
Van Agrippa zijn afkomstig, behalve de groote
havenwerken, cloacen en de Septa Julia, de groote
Thermen en inzonderheid het aan de goden van
het julische geslacht gewijde Pantheon, 27 v.
C., een rond gebouw, 132 v. hoog, met een voorhal uit 16 corinthische granietzuilen, de wanden
met marmer belegd, de zolderingen met vergulde
rosetten; van A s i n i u s P o 11 i o het atrium Liber tatis met een bibliotheek ; van C o r n. B a l b u s een
theater. De Cl a u d i i deden reusachtige gebouwen
verrijzen vol overdaad en ijdelheid : het goude n
huis van Nero strekte zich uit van den Palatinus
tot den Esquilinus en over den Caelius, met mijlen
lange porticus, van binnen met uitgestrekte parken
en ongelooflijke pracht, vooral in de eetzalen.
Daarentegen lieten de Fl a v i i in de plaats hier
meest gebouwen voor openbaar nut oprigten:-van
Vespasianus bouwde een tempel der Pax, Titus
(80) voltooide het Coliseum, dat ook voor nanmachie kon gebruikt worden, hoewel, helaas ! in
denzelfden tijd (79 n. C.) vele heerlijke bouwwerken bij de verwoesting der steden Herculanum,
Pompeji en Stabiae onder puin en lava begraven
werden. Weldra brak de laatste bloeitijd der bouwkunst aan in de ontzaglijke bouwwerken van
T r a j a n u s (zijn forum, het bewonderenswaardigste van geheel Rome volgens AMM. MARC. 16,
10., in het midden waarvan de beroemde zuil stond
met het metalen standbeeld van den keizer) en
H a d r i a n u s, die met zijnen voorganger hierin
trachtte te wedijveren. Onder de A n t o n ij n e n
worden slechts enkele werken ondernomen ; overladen en buitensporige versieringen treden in
de plaats van eenvoudige schoonheid, totdat na
M a r c u s A u r e l i u s alle helderheid van opvatting door overdreven opeenhooping van prachtig bijwerk verdrongen wordt en de ware kunst
weldra door wansmaak verloren ging. De tijd
was aanstaande, dat de antieke bouwkunst
plaats zou maken voor den christlijken kerken
-bouw.
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YNOXIOv.

YxóXtov, axoAt een bijzondere soort
van tafelliederen bij de Grieken. De naam is afkomstig van het adjectivum axoXtób, krom, gebogen. Eenigen leiden dien af van de wijze waarop
die liederen bij gastmalen gezongen werden. Nadat namelijk de gewone gezangen gezamenlijk of
naar de rij af waren voorgedragen, werden Benige
leden van het gezelschap verzocht een klein lied
voor de vuist te zingen; dan reikten deze elkander bij afwisseling de lier of een myrten- of lanriertak toe, dien men onder het zingen in de hand
hield, en zoo maakte de lier of de staf schuinsche
en dwarsche bogten aan tafel. Waarschijnlijker
echter komt de naam krom of gebogen lied
van de onregelmatigheden, die men zich bij het
improviseren daarvan in vorm en maat veroorloofde. I)e inhoud van een scolin was gewoon.

lijk eene eenvoudige waarheid uit het daag
leven, ernstig of boertig voorgesteld, of-lijksche
kernachtige, geestige spreuken, ook aanroepingen
van goden enz. Eene meer kunstmatige ontwikkeling kregen de scoliën eerst door de aeolische
zangers, met wier poësie zij eenige overeenkomst
hebben. Als meesters in deze dichtsoort noemt
men Alcaens, Sappho, Anacreon, Praxilla. De
scoliën van Pindarus hebben den meer kunstigen
vorm van choren. Van de meeste scoliën die bewaard zijn gebleven, kende de latere oudheid de
makers reeds niet meer. Zij waren de vrucht van
het oogenhlik, gerijpt in den gezelligen vrolijken
vriendenkring. Vooral was de ongedwongen, gezellige, openhartige levensnijze der Atheners een
rijke bron voor deze soort van liederen.
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XI. GRIEKSCHE GEWIGTEN.
1) VERHOUDING DER DRIE HOOFDSTELSELS.

Aeginetisch : Euboeisch of oud-Attisch = 6 : 5.
: Solonisch of later Attisch = 5 : 3.
Eluboeisch : Solonisch =l38 8%y : 100 of 100 : 72 of 25 : 18.
1 aeginet. Talent = 6000 aeginet. Drachmen = 7200 cub. _- 10,000 solon.
1 euboeisch ,,

— 5000

1,

,,

= 6000 ,, = 8333 1^s 15

1 solon.

= 3600

,,

„

= 4320 ,, ._ 6000

,,

,,

2) AEGINETISCHE GEWIGTEN, ALSMEDE EUBOEISCH OF ATTISCII HANDELSGEWIGT,
EINDELIJK OOK ATTISCH ZII.VERGEWIGT.

O oXó^.

'

6

Q ^t v.1r .

600

100

36,000

6000

Niv7,c (Mina).

T' Xcvrov (T alentuw ).

60

XII. A.TTISCHE KOk EREN- EN ZILVERENMUN TEN.

Aerttóv.
7

1

XeXxo.

14

2

28

4

2

56

8

4

2

1 12

16

8

4

2

Qtó Bolo'.

168

24

12

6

3

1 1/Z

224

32

16

8

4

2

336

48

24

12

6

3

672

96

48

24

12

6

4

1344

192

96

48

`?4

12

8

Qf zXxov.

Hµco3óXIov.

'Of3oX6;.

j

TpcóoXov.

1 %/3

j

2

'fsTpóNOXov.

3

j j
6

33,600

4800

2400

1200

600

300

200

cur.

1%

150

2

4
100

p'x iov.

J

2

50

25

i 1vá.

2,016,0001 288000 144000 72000 36000 18000 12000 9000 6000 3000 1500 60

Td a vrov .

1049

Tafels der Maten, Munten en G-ewigten.
XIII. ROMEINSOHE GEWIGTEN.
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UNCIA.

Sescuncia of Sescunx.

11/2
1

2

f

1/

2

3

4

1

5
6

Sextans.
I

Qiiadrans of

1/1:21

Triens.

21/SI 2

11/j

31/1 21V2

i%I 1741 Quincnnx.

/

21

3

4

1 2

j

41A :3%

7

8

'A

9

6

11

7'Ai

6

i¼j Septunx.

2%

'2

1%! 1%j 11/1

21/4

1%

21/21

2

51/2

8

12

2/

SEMIS of Sernissis.

'4l

31/3

5

.51

I

21A1

41

61/3

10

1

4

2,
3

4

11/J i

J

Bes

of Bessis.

11/sf

Dodrans.

11/4

1://;1

%'A

2¼

11/41

Dextans.

124j11/!O1 J)ennx.

1%

2 2A 2

AS of Libra.

:1

2) ONDERDEELEN DER UNCIA.

Siliqua.
3

Obolus.

6

2

I2

4

2

8

4

24

J

36

J

SCRUPULUM.

2
J

12

3

1 '/

8

4

2

12

6

16

72

24

144

48

2.4

576

288

J
J

f SEXTULA.

6

48

1728

Semisextula.

J

Sicilicus (Siciliquus).
1 1/3 J

Duella,
]1/,

3

2

12

6J

4j3

144

7248362412ASof LIBRA.

J
_

Sernuricia.

121

UNCIA.

j

om

1050Tafels der Maten, Gewigten en Munten.

XIV. ROMEINSOHE MUNTEN.
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GRIEKSCHE FEESTCALENDER.

I. Hecatomb aeon (Julij—Augustus).
S. Thesea
.—I Olympia.
12. Zomei-Ncmea.
14. Kleine Panathenaca.
25.-28. Groote IPanathenaea.
Hecatomhaea.
Zomer -Istlimia.
Hyacinthia.
Gymnopaedia.

VII. Gameliou (Januarij----Februarij).
12. Winter -Nemen.
Gamelia.
ILenaea (?)

II. Metageitnion (Augustus--September.).
7. Carnea.
Metageitnia.

Ix Elaphebolion (Maart --April).
S. Asclepien.
9, Stedelijke Dionysia.
Pandia.

111. Boëdromion (September----October).
3. Eleutheria.
8. Marathonia.
12. Charisteria.
15-12,3. Groote Eleusinia.
Aglauria.
Boëdromia.

x. Munychion (April —Mei).

"d.

Iv . Macmacterion (October—November).
Maemaeteria.

VII, Anthesterion (Pebruarij —Maart
I. ilydrophoria.
11 —13. Anthesteiia.
Kleine Eleusinia.
Diasia.

1. (7.) Pythia.
6. Delphinia.
16. Munychia en overwinningsfeest van
den slag bij Salamis op Cyprus.
19. Diasia.
A donia.
Cyhernesia.
Lente -Istlmia (of in (ie volg maand).

-

V. Pya i epsion (Novernber-----December).
7. Pyanepsia en Oschophoria.
14-1 8. Thesmophoria.
30. Chalcea.
Apaturia.

VI. Poseideon (Deceinber—Januarij).
6. Kleine Dionysiën.
Poseiclonia.

XI. Thargelion (Mei -----Junij).
6. Thargelia en Chloea.
7. Daphneplioria,
19. Callvnteria.
25, Plynteria.
Kleine Delia.

XII. Skirophorion (.Jnnij--Juijj),
12. Skim.
H. Buphonia en Diipolia.
28. Hemaclea.
Arrhephoria.

Iv. Aanhangsel.

Romeinsche Calender,
D

AGEN

MAART, MEI, JULIJ

JANUARIJ, AUGUSTUS

EN OCTORER

EN DECEMBER

ONZER
MAAND

MET

31 DAGEN.

1

Calendis

2

Iv

3

V

MET

APRIL, JUNIJ, SEP
EMBER EN NOVEMBER

31 DAGEN.

MET

Calendis
(ante) Nonas

30 DAGEN.

FEBRUARIJ MET

28,

IN EEN SCHRIK-

KELJAAR

Calendis

Calendis

IV
II

IV
II

(ante) Nonas

29 DAGEN

(ante) Nonas

4

(
IV

Pridie Nonas

Pridie Nonas

Pridie Nonas

5

III

Moois

Nonis

Nonis

6

Pridie Nonas

VIII

\TIJI

VIII

Nonis

VII

VII

VII

8

VlIr

VI

VI

9

VII

V

10

VI

11

V

12

i

13

ante) Nonas

(ante) Idus

; }

;}

; }

(ante) Idus

V

(ante) Idus

VI

IV

IV

III

III

III

Pridie Idus

Pridie Idus

Pridic Idus

IV

Idibus

Idibus

Idibus

'4

Pridie Idus

XIX

XVIII

XVI

15

Idibus

XVIII

XVI1

XV

16

XVII

XVII

XVI

XIV

XV

XIII
XII

17

;

(ante) Idus

V

XVI

XVI

18

XV

XV

XIV

19

XIV

XIV

XIII

XI

20

XIII

XIII

XII

X

(ante)

21

XII

XII

XI

Ix

Calendas

22

XI

X

(ante)

X

Calendas

23

X

(ante)
Calendas

!

(ante)

XCalendas

VIII

IX

VII

24

IX

IX

VIII

VI

25

VIII

VI1I

VII

^v

26

VII

VII

VI

IV

VI

VI

V

1I['/

V

IV

Pridic Calendas
Martias

27
28
29

IV

[V

III

30

1111

III

Pridie Calendas

Pridie Calendas

Pridie Calendas

Maj. Jul. Oct. Dec.

Apr. Jun. Aug. Nov.

Febr. Sept. Jan.

31

Opgave van de in tilt Woordenboek door den nederlandsehen
bewerker opgenomen Artikels.

A.
Abderus.
A calanthis.
Acherontia.
Acheruntici Ijbri.
Achilleum.
Achilleus dromus.
Acholla.
Acmon.
Acmonia.
Acragas
Acrathos.
Acrorii.
Acrothoum of -thoi
Actor, 1. art.
Adiabene.
Adiarnantus
A dole.
Aeaea.
Aedepsus
A eëtes of Aeëta.
A egialea of .A egialus.
Aegilia.
Aegira.
Aegosthenae.
Aegusa.
Aegyptius.
Aelana,
Aenia of Aenea.
Aepea.
Aepy.
Aequimaeliurn.
Aethalides.
Aethon.
Agamede.
Agapenor.
Agathymnum.
Agedicum,
Agesipolis.
Agrius.
Agron.
Ahenobarbus.
Alalia.
Alaricus.
.

.

Alburnus rnons.
A!cathoë,
Alcestis.
Alcirnede
Alcimedon.
Alisium.
Alope.
Alopeconnesus.
Alpenus.
Aithenienes.
Arnenarius.
A minias.
Anipelus
Ampelusia.
Arnpsaga.
A npycus.
Arnyrtaeus.
Amythaon.
Anernorea.
Anthea.
Anthene.
Anthropophagi.
A nticlea.
Antinoopolis.
Antiochus van Commagene.
Antiphus.
Antron.
Apollodorus,grootendeels.
Appiolae of Apiolae.
Apsus.
Apuani.
Aquilaria.
Aracynthus.
.Ai'cesius.
Areus.
Arevaci, -ae.
A rgilus.
Argus.
Argyripa
Arses.
Arsinoë, 2. art.
Asparagiuin
Ateste.
Atrae of Hatrae, -a.
Anfidena.
.

.

Aurelianus.
Avella.
Aventicum.
Axona.
Axylus.

Casins.
Casrnena.
Castoltis.
Castra, 2, art.
Castrum.
Cataonia.
Cavarinus.
fl
Cecryphalia.
Ccdriae.
Bagoas.
Barcino
Celeia.
Celen c1eris.
Bassania.
Cenaeum.
Bauli.
Centrones.
Baxius.
Ceranius.
Belesys.
Bibrax.
Cerasus.
Cercasoruin,
Binginm.
Cercina,
Bisaltia.
B1osius C.
Cercine.
Bocchar.
Cerinthus.
Bohitine.
Cersus.
Cestria,
Bratuspantiuin.
Bupalus.
Chaelaeurn.
Burgundi, .Bnrgundiones. Chalastra.
Busii'is.
Charmande.
Cheops of Chembes.
Byrsa.
Chephi'en.
Chione,
C
Chirisophus.
Chrornis.
Cabalia,
Chrornius.
Cabillonuni.
Cinara.
Cabira.
Cingulurn, I. art,
Cadytis.
Cinvps.
Caelius mous.
Circcsiu in.
Caesaraugusta.
Clams.
Caesarea.
Climax.
Caleti of -tes.
Clirn berrum.
Caletor.
Cneniis.
Callatis.
Cocyliurn.
Callidromus.
Coemanus.
Çallifae.
Consentia,
C'aliiuin.
Corassiae of asiae.
Caloi'.
Cormasa.
Calydnae.
Comnus.
Calymna.
Corone.
Canastraeuni.
Corsote.
Canidia.
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Cossyra, Cosyra of Co- Edto, Evius.
Eulaeus.
sura.
Cothon.
Cotta.
F.
Cottius.
Faharis.
Cotyora.
Felsina.
Cranii of -mm.
Cranon of Crannon.
Furii Crassipedes.
Crathis.
Crestonaei.
G.
Crispinus.
Gaesus.
Crommyon.
Culparia.
Gennesara.
Cybistra.
Gesoriacum.
Cynesii.
Gigonus.
Gordyaei montes.
Cynthia en Cynthus.
Gorge.
Cyprische gedichten.
Graeae.
Cytinium.
Graji.
Cytorus.
Grudii.
Gugerni, Guberni.
1,.
Daae.
Damophon.
Daradax.
Dascon.
Deipy1us.
Democrates.
Demostratus.
Dexippus.
Dia.
Diaeus.
tc.wxxXiov.
Digiti.
Dino, 2. art.
Dinolochus.

Diomedon.
Dioscurias.
Dirae.
Dis.
Discordia.
Doherus.
Doriscus.
opt)(p6po.
Drabescus.
Dracontides.
Draudacum.
I)rilae.
I)ropici.
Drusilla.
I)ryrnussa.
Dryope.

Lo
Eburini.
Eburovices.
Echedorus.
Echepolus.
Eïones.
Elaphouesus.
Elaver.
Erupulum.

Eupouvtt la.
Endoeus.
Enispe.
Epicurus.
Erae.
Eryximachus.
Eudoxia.

Ion, 2 art.
Tphinoë.
Iphis.
Irns.
Is.
Ischolaus.
Isionda.
Ister, 2. art.
Jton.
Ituraea.
Tulis.
Iyrcae.
JL
Jana.
Jovianus.
Justinianus.
Juverna.
Fri

Lycoris.
Lyncus.
Lysicles.
Lysimelia pains.
Lysinoë.
Maerobii.
Macrochir.
Maeeiu m.
Maenianum.
Macvms,
Magaba.
Magdolum.
Magetobria.
Magnentius.
Magnes.
Majorianus.
Maleventum.
Mancinus.
Mandela,
Mandragoras.
Mandropolis.
Marius.
Marpessus.
Mathernatici,
Mazaens.
Mazices,
Medobriga.
Megiddo of Magedclo.
Megistias.
Melanchrus,
Melanippe.
Melantho.
Melcarth,
Melesses.
Melibocus.
Mellaria,

Labda.
Labeates.
Labynetus.
Hales.
Lacia, Laciadae.
Harpagia of Harpagium. Lacrates.
Lacritus.
Harpasturn.
Hebron.
Laevi.
Hecale,
Lagns.
H ecatonnesi.
Laïspodias.
Flegernon.
Lamia.
Hegesianax.
Lampon.
Helena, 2. art.
Lamprus.
Helia.
Lamus.
Hercules, 2. art.
Lar.
Hermarchus.
Laranda.
Herrneas.
Larissus.
Hermodorus.
Larunda.
Herinolaus.
Latoïdes, Latoïs.
Hero.
1\'lenelai portus.
Laus Poinpeji.
Herodes, 2. art.
Merrnnadae.
Leo, 1. art.
Hipparin us.
Messa.
Leocrates.
Mesthles.
Hippocles.
Leocritus.
Metnlnm.
Hipponicus.
Leodes.
Homole.
Milanion,
Leontium.
Hornona.
Milvins pons.
Leotrophides.
Horeb.
Mithrines,
Letiini.
Horta.
Mitylerie.
Leuci.
Hunni.
Mnesmthides.
Molois,
Leucimma.
Hypacyris.
Leuci montes.
Hyrcanus.
Molorchns.
Leucippe.
Monocci Portus.
Leucosia.
Mod)o7:a.
Iii
Moriah.
Libyssa.
Myrlion.
Limnaea.
Tadera.
Limonum.
Myron.
lardan es.
i'vlyrsmnus.
Tazyges.
Limyrus.
Lindus.
Mys.
Ichnae.
Myscon.
Linternum.
Ierne.
Liquentia.
Tetae.
Lorinm.
S.
Igiliurn.
Lucanus, 2. art.
IlaIra.
Lurius, M. Lurins A- Naparis.
Tlei.
grippa.
Naso.
Ilercaones, -nenses.
Luscius Lavinius.
Naubolus.
Ilioneus.
Lutorius Priscus.
Nausicles.
Imachara.
Nantaca.
Lycidas.
Inarime.
Nava.
Lycis.
Inarus
Navius of Naevins.
Lycopolis.
Indibilis.
Lycorias.
Nernetae of es.
Inuus.
rij
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Nemorensis lacus.
Neobule.
Neoplaton ici.
Neria, Nerio, Neriene.
Nicephorium.

Pelasgiotis.
Pelopia.
Penninae.
Perictyone.
Perimede.

Niconia.

IItpto6ov(X Vis.

Niger.
Nitriae.
Nobilior.
N6^ot.
Notium.
Nyctimene,
Nyrnphaeus.

Stoeni,

Periplus.
Permessus.
Perperena.
Phacusa.
Phaedimus.
Phagres.
Phalara.
Phalasarna.
Phaleas.
Phalerus.
Phellus.
Pherinum.
Philesius.
Philocyprus.
Philoetius.

Strabo, 2. art.
Strombichides.
Stryme.

Ricimer.
Rufrae.
Rullus,
Rusconia.
Russata of russea.

Spina, 2. art.
Stenyclerus.
ITETOCV0C.
Steenor.

Steg

Plancue.

Sabaria.
Sacriportus.
Sagaris.
Salaminia.
Sabmus.
Saminthus.
Sampsiceramus.
Sana..
Sandapila.
Sandracotus.
Sannyrio.
Santra.
Sapis.
Sapores.
Satala.
Saufejus, L.
Scaea portas
Scandila.
Scepsis.
Scillitana.
Scodrus.
Scoedises,
Scyllis.
Scythes.
Scythopolis.

Plelone.

Taochi.
Taphiae insulae.
Taras.
Tarne.
Tampa.
Tatta.
Tauranitium.
T aurentum.
Taurisci.

1E32CrTÓ5.

Taur ols.

PIinthine.
Poeni.
Politorium.

Sedetani.

Tavium.

Segesama.

Tearus,
Tellenae.

Oxiones, -ae.

Polyanthes.
Polybiades.
Polyxo.

Semonia.
Sepalsia.
Septem contra Thebas.

Oxydracae.

Po111ptinius.

Praetoria.
Prasina.
Praxithea.

Septempeda.
Septimius Severus.
Sera.
Sesostris.

Precarium.

Setabis.

Primus, M. Antonius.
IZpo3oóXsup.a.
Procopius.
Proërna.
I1pos T(.LT1µx.

Sethos.
Sicambri.
Sicarii, Sicania.

Oanus.
Oaracta.
Oaxus.
Obrimas.
'03pclao7tá rpr^.
Odenathus.

Philus.

P'hyllus.

Oebalia.

Oebalides.
Oenopides.
Oenotrides.
Oeonus.
Oetosyrus.
Onochonus.
Onomacles.

Ophiusa.
Ordovices.
Orestilla, Aurelia.
Ornytus.
Oroanda.
Oroatis.

Osroëne.
Osymandyas.

Oxines.

P.
Paganica.
Palimbothra.
Pallantia.
PalIantias.
Palumbinum.
Pamphila.
Pamphylus.
Panaei.
Pandectae.
Pantagias.
Pantauch us.
Panthers.
Papinius.

[Icpaa,o;.

Pierides.
Pilorus.
Pinara.
Pinna.
Piraeus.
Pirus.
Pity ns.
Placia.

Segontia.
Segusini.

flpwT1w 1tTrls.
Pr.
otheënor.

Prothous.
Prusa, -jas.
Psacum.
Psammis.
1rj(po;.
Purpurea.
Pyrgoteles.
Pythia, 2. art.

Parasitus.
Paropus.
Partheni.
Pasitelides.
Pasitigris.

Remancipatio.

Patiscus.

Resana.

Patulcius.
Paul(] )us, 1. art..
Pauson.

Rhiti.

Pela.

Pelagon.

U

.

Rhodophon.
Rhodopis.
Rhoduntia.
Rhosus, Rhossus.

Sicca.

Stubera.
Suardones.

Subertum.
Sublicius pons.
^UcYYF^Cy.

Sylla.

Synesius.

Tacape.

Tuyoipclp ot.
Tachus.
Taifala,e of Taiphali.

Tamiras,

Telliadae.
Thaumacia.
`.Flrerniso.
Thernista.
Thence.
T heodamas.
f l^

. heoïnestor.
Theopliane.

Thespius.
Thinae.
Thou.

Siga.
Silanio.
Silvium.
Simon.
Simplicius.
Sirens.
Sinaï.
Sin;idunum.

Thryum.
Thyatnia.
Thyainis.

Siraci, -es.

Thylnbrara.

1102 .
Thrasydacus.

Thrasylochus,
Thria.
Thrinacia,

Sirmio.

Thynibris.

Sitalces.

Thymbrius.

Sodorna.
Solonius ager.
Solyma.
Somnium.

Thyniaas.
Thysdrns.

Son us.
Sophonisbe.
Sophroniscus.
Spartianus.
Sphaeria.

Thyssagetae.

Thyssus.

Tibarani.
Ti Ftisis.

Tigellius.
Tilphossium.
Tini archus.
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gis.
aeus mons.
iorea.
ITO of Tius
nus.
tnopo1is
:

1ttTc(t.

tusi.
caranum.
castini.
cca.
choniurn.
corii.
Irigon.
Trinobantes.
Triocala.
Tritaea.
Triton, 2. ai
Trivicnn.

Trosmis.
Trotilum.
Tubantes, -tij.
Tubero.
Tuder.
'Fuditanus.
T urcae.
Turduli.
Turones.
Tylus.
Tymphe.
Typaneae.
Ii.

.

Unelli.
Uria.
Urso.
TJrsus.

TJscana.
Uxellodunum.
Uxii.

W.
Wijl].

x.
Vecta.
Vedius.
VeI(1)ocasses.
Veneta.
Vergellus.
Verornandui.
Verulae.
Vindicius.
Viridornarus.
Volero.
Vologeses.
Volusianus.
Vullurn us.

Xeniades.
Xoïs.
Xunia.
Z.

Zabatus.
Zadracarta.
Zerynthus.
Zeugitana regio
Zion.
uykL,

V E II II 1 T E ii I N G E N.
BI.

2 , kol. 1, reg. 24 v. o. voor koning, lees: regent.
5V. o. achter Phaedo, lees:6 1.
,
2 1 ,,
18 V. o. voor Mauro-, lees: Metvio-.
27
,,
2 7 ,, 10v 0. voor Stijx, lees:Sttjx.
7,
1, ,, 11 v. bvoor Nerva enz., lees: Tiajanus door Ncrv
13,

6,
6,

,,
,,

,

(]onunodns

Veins door

Hadrianus.
,,

21

,,

1

"

19 9
23,
24,

,,

«

43,

5,

,,

49,

,,

,,

59,

,

1,
21
2,

59,
,,

,,

,

,,

,,
,,
,,

2,

,,

4,

,,

33 V. o. voor Nijlwatcr, lees : Nijiwaterpeil.
18 V. b. voor Atreus, lees: Agatneinnon.
25 V. o. voor 468, lees : 476.
10 v. b. voor Alcides, lees: Alcides.
is v. b. voor vaii Cleopatra, lees : van Antonius aan (]ieopaLa.
4 V. b. voor AmphitrYe, lees: Ainphitrte.
6 V o. voor op aandrang der Atheiters, lees: op aandrang van den redenaeo
.

Aescitines, gezant der Adieners.

2,

70 7

73

1

,

9,
2,

8 3,

83,
116,
,,

«
,,

I I 8,

1 37,
I 52,
1

0

1

,,
,,

61,

212 7

5,

320,
341,

,,

15

,,

29
1,
I ,
2,
19

2,

370,
377 3

,,

,,

,,

,,

17

,,

2,

,,

1,
1,

408,
4 10,

412,
442,

1,

,,

2,

,,

2,

,,

459,
468,

,,

,,

510,

,,

523 1
535 3

5,

27
2,
1,
11

536,
537,

,,

2,
1,

"

,,

,,

"

565 1

,,

580 1

u
,,
"

,,
,,

«

610,

11

6 14 1
616,

,,

623,
665 9

0

,.

,,

,,

1

,,
,,

29
21
1

7

1,
1,
I,
1,

2,
,,

1,

811,
824,

2,

825 5
848 5

27
,

,,

n

850 5

1

907,

,

1,

2,
13
I,

890,
,,

2,

2,

587,
598 1
608,

«

,,

,,

a

15 v. o. voor24, lees:121.
3 V. 1:). voor Cardia, lees : Garda.
24 v. b. voor 51 , lees :31.
6 V. o. voor Manentius, lees : Maxentius.
Is v. o. voor kon men, lees : icon de tegenpartij.
,,
27 v. I). V001 dileetns, lees:delectus.
,,
3 1V . t) voor iVlainnns, lees: Mantaus.
33 V. 0. voor 1haedo, lees: Pltidoo.
,,
voeg achter het art. Flavius nog : I 8) Z. Vespasita ii i.
reg. 15 v. h.voor as, lees: ascii.
18 v. b. voeg achter urn: olin.
,,
21V. 0. voor Ileminius,lees:Ileininius.
,,
29 v. b. voor Valentianus, lees : Vaientioinnus.
6V. o. voeg daarachter : z. opvoeding, 3. icol. o.
,,
11V. 0. voor Adarnion, lees Adranon.
23 V. o. voeg achter Dioniede : volgens anderen van Orha/us (c a),
20 V. I). Jadura, lees: Jadera.
,,
voeg tusschen regel I en 2 in : Korrvriz, a. aa tj. cp ó ^p ag.
leg. 32 V. b. voor Latdna, lees, Lat7na.
4 V. o. voor Faladia, lees : Faicidia
22 V. b. voor Licini te, lees: Liciniae.
29 v. b. voor into, lees :i'
,,
1V. o. voor Iapia, lees Pupat.
v.
voor Lysistratns, lees : Lgsistrtus.
7 b.
34 V. b. voor MarcTana, lees: Marcitia.
33 V. o. voor Massaesyltl, lees: Massaesyiïi.
,,
16 v. b. voor Chaniari, lees : fJhaînavi.
,,
10 V. o. voor Mczet1ns, lees: Mezetlus.
,,
2 v. o. voor Philiadeti, lees: Phiiatden.
15 V. o. voor Misagnes, lees : Misagnes.
,,
23 V. 0. voor Pannonia, lees:Titracia.
35 V. 0. voor Murea, lees: Murex.
3 v. 0. voor Onslees: ()kC.
,,
13 V. h. voeg nog bij : 3) z. Pithon.
,,
achter regel 5 v. b. voeg in: 2) S a b i n ii s, z. Ve s p (t 5 a n i
reg. 11 v. i) voor Remmiux Palaernan, lees : Renunius Palaernon.
l 7 V. in voor Poesars, lees:Soesctin.
,,
2V. o. voorv'iiF'to', lees
24 V. b. voor Sardor, lees. Sandon.
,,
5 v. b. voor'/dp.TOU, lees:
31 V. h. voor Barfa, lees : Bar(ja.
5 v. o. voor schoonvader, lees: schoonzoon.
,,
,,

«
,,

wijze in den Menexenus zeggen, dat de voortif1jjke lijlcrede, diedaar
voorkomt, niet (1001 Item nusar door 4spasia qeinaakt is
29 V. o. voor op vijf na. lees : Op diie na.
33 v. o. voor Prolernaei, lees : Ptoieinaei, en voeg aan het slot van dit art nog:
4) B. z. Herocles, op het einde.
28 V. b. voorBovianurn, lees:BoviTinitii.

,,

2,

231,

272 9
287,

,,

2,
12

173,

«

I,
I,
,

182,
«

,,

?

19

,,

b. voor Antiruachus, lees : 4ntimcIins.
34 V. 1). voor Flare bestraffing door de, lees : De bestraffing der.
14 v. o. voor Apönns en Apiini, lees : Apnus en ApT5n.
9V. o. voor 'Aroiiprst, lees: 'Aordeat.
3 v. h. voor overblijfselen net, lees :overblijfselen niet toet.
t - voorkomt, lees: en Plato laat Iteiti sckertsendei
18 v. o. voor en Plato leg
23 V.

1,

.

